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n marca obchodzony był tra· 
dycyjnie Jako $wiatowy Dzień 
Meteorologii. w br. jego hasło 
przewodnie brzmiało - „Meteo· 
rologla dla przyszłości". Są to 
badania nad anomaliami pogody 
i ewolucją klimatu. 

W 'Varszawie powstanie w naj
bliższych latach Narodowe Cen
trum Meteorolog.U, powiązane z sy· 
stemem · światowej służby pogody, 
Będzie się tu wykorzystywać w 
szerokim zakresie nowoczesną tech· 
nikę obll<:zeniową - maszyny ma· 
tematyczne l komputery łącznośclo· 
we, umożliwiające automatyczne 
1bieranie I przetwarzanie informa
cji meteorologicznych i hydrologi
cznych z całego kraju. Centrum zo
stanie powiązane z podobnym.i pla
cówkami w SqSiednich kraja<:h, sie
cią światową oraz centrami regio
nalnymi! l światowymi. 

Ł6Dt, 
Pi!ltek, 24 marca 1978 roku Wyd. A 
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Naukowcy - o rozbrojeniu 

Każdego dnia świat ·wvdaie 

Statystyki informują: ka.Zdegu I dzi. Równa sie to, w przybliżeniu, 
dnia .świat wydaje na. zbrojenia sile robocriej zatrudnionej · w prze-
miliard dolarów. W wielu kra- myśle przetwórczym wszystkich 
jach środki przeznacza;ne na tęn krajów europejskich z wyjątkiem 
c:el stanowia blisko jedna trzecią Zwilłzku Radzieckiego. Specjaliści 
ich dochodu narodowego. Ocenia są zda•nia, iż ieśli eskalacja zbro
się, że wyścil? zbrojeń angażuje na jeń utrzvrna sie pr.zez najbliższe 
świecie co najmnie.i 60 mln lu- (Dalszy ciąg na str. 2) 

Przyszłością meteorologU są zdję
cia ~ _pomiary z satelitqw. Dane z 
satelitow meteorologicznych odbie
rane 84 1uż w Krakowie i Warsza
wie. Projektuje się rozbudowę o· 
środka odbioru danych satelitar
nych w Krakowie, który ,-wykorzy
stuje materiały z satelitów meteo
ro.J.<>g.icznych „Meteor-Il" <>raz 
..,N'o<>a-4" 1 „Nooa ... 5" 

Mini·ster 
Przvgotowani~ do uruchomienia 

E. Wojtaszek I Depesza . rugie" niskiej 
# C z y gratulacyjna n a I A 

/ 

Trochę cieplej 
Na terenie Polski panują obecnie 

1 
dwa typy pogody. Na p6!nocy i 
p6łnocnym wschodzie trwa jeszcze 
zima. Termometry wskazują tempe· 
ratury ok. zera albo nius 1 st. w 
nocy są duże spadki temperatur. 
W południowo-zachodniej i południo 
w':j części kraju panuje już bar
dziej wiosenna pogoda. Temperatu
ry w granicach plus 5-41 st. 

Instytut Meteorologii i Gospodar
ki Wodnej w okresie od 23 do 27 
bm. przewiduje przejściowe ocieple· 
nie. Spodziewane jest zachmurzenie 
duże z rozpogodzeniami - okresami 
opady deszczu lub śniegu. Tempe· 
ratury ma~s~malne od zera do plus 
5 st .• a minimalne od minus 7 do 
1 st. W okres'e odepleń tempera
tury maksymalne będą w g:ranl· 
cach plus 4-lo st., a minhnalne od 
minus Z do plus 3 st. 

o 
• I: I . .. do polskiej żeglarki 

Of lcla na llzvłe W ftustrl ft . Prezydiiu_m Krajowej Rad! K~-1 b1et Polskich wysłało za wsredm
ctwem Radiosta.cif Gdyni.a - Ra- • 

Na zaproszenie federalnego ministra spraw zana.nicznych Republi
ki Austrii, dra WILLIBALDA PAHRA, w dniach od 21 do 23 marca 
1978 r. złożył w Austrii wizytę oficjalna minister spraw zagranicz
nych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. EMIL WOJTASZEK. Na za
kończenie wizyty opublikowano wspólny komunikat. 

Dokument stwierd.za, że rozmo- I Obaj ministrowie wyrazJli zde
wy ministrów Wojtaszka i Pahra cydowa.noie ~olski i Austrii ko.n.ty
przebiegałv w orz.viaznej i kons- nuowainia wysiłków dla pełnego 
truktyWnei atmosferze. Dokona.no wcielenia w żvcie wszystkich t>o
wY<:zerpuiacei wymiany ooglądów sta.nowień Aktu Końcowego z 
noa temat interesujacvch obie stro- Helsinek. co stanowić będzie istot
ny oroblemów miedzv•na.rodowyich, ny wkład do orocesu umacniani'! 
iak również rozwoju stosunków bezpieczeństwa i rozwoju współ
nolsko-austriackkh pracy w Eurooie. W tym kontek

dio do kpt. Krystyny Chojnow
skiej-Liskiewicz denesze graitula 
cyjona nastepuiacei treści: 

Droga Pa11i Krystyno! 

Przesyłamy naiserdec~i.ejsze gra 
tu..lac.ie Polce. która oierwsza oPłY· 
nęła kule ziemska. 

Nie była Pan.i samotna, tto mzez 
cały czas kobietv w Polsce z lJJie
pokoiem śledziłv Pani zmagania z 
morzem. wierzvły w Pani hart. 
wspani)'ła odwae:e i wvtrzymałość 

--------------------·-------------- ście istotne znacee:nie ma spotka· 
Jesteśmy dumne, że taik piękne

go wyczynu dokonała Polka 1 
przysporzyła chwały nasze.i ojczy
ż11ie. 

• nie beleradzkie. -o skie SI e Minisbrowie oświadczyli zgod.ruie, 
że odpreżeniu w dziedzinie polity
cznej oowinno towarzyszyć odprę
żenie w sferze militarne.i. Po-

rz b Libanu 
Pierwsza er upa sp.idochroni:irzy 

francuskich w liczbie 200 ludzi kie
ruje się do rejonu T)ru, który do 
niedawna był gł6wny10 punktem 
oporu Organizacji Wy1'wole.aia l'a
Iestyny. Mimo ogromnej 1-onctntra· 
cJ.i ognia, kierowaneg" z morza, po
wietrza i lądu przez wojs!l.a izrael
skie, bastion palestyóski ost«I · si,.., 
Jako Jeden z najważniejszvch i.tra· 
tegicznycb punktów qporn. Zar ~wno 
siła ataku, jql< I za<:!<:tosć obr„,ny. 
wynikały z faktu, że był to o&tatni 

DZIE~ 
KIESIE 

W 83 dniu roku słońce wze· 
szlo o godz. 5.30. zajdzie zaś • 
godz. 11.56. 

ł chodtq 

Gabriel, Marek 

o 

ważniejszy ośrodek zaopatrzenia drc
gą morską Palestyńczyków. 

Izrael ostro lcrytykuJe decyzje rzą
du francuskie~o wysłania kontyn
gentu w ramach ONZ-ow;;ltich ~ił 
pokojowych UN!FlL. Propaganda 
izraelska tv..'ierdzi. że dobre stosun
ki Paryża ' OWP spowodują 
„stronniczość wojsk francusltich". Ro· 
la spadochromarzy fn1ncus.<ich b<';· 
dzle polegała na otoc:cniu Ty1 u dla 
utrzymania zo •leszem~ broni i prze
jęcia kontro nad zatłoczor.ym1 
przez uchodżcow droga l, •viod4cymi 
wzdłuż wybrLda morslrlego i po
łudnia na połnoc D.11~1.e .'edr,ostki 
francuskie w sile 500 żołnierzy przy
będą do Libanu za parę dni. 

Rozmieszczeni• I iunłrcfe iednostek 
UNIF!L będą zależały od ogcilnego 
rozwoju sytuacJi. W czw:u te Jr jed
nostki irańskie kontyngent1J UNIFIL 
ustawiły swe 9os1„rnn1n w:;.dluż rze
ki Litani. Jednostki te porusza1ą się 
z wielką ostrożnuścią, ~ ob~wie 
przed prowokacianu elementów 
ekstremistyczn~ Gb • 

Ostatnim ważnym wydarz•·niem 
~ Lib~nie jpc:t o_-:wiadczen1e rtP.JSll
ruejszeJ pale•tynskiCJ organizacji 
„El-Fatah", że- będzie retiPektowala 
zawieszenie broni ! de facto akcep
tuje wkroczenie sił UN!Fn... 

twierdzili zdecYdowaina wole Pol
ski i Austrii wvsteoowania na 
rzecz konkretnvcb kroków dla za
przestania iakościoweeo i ilościo
wego WYŚCil!u zbroień, w szczeeól
ności w zakresie wszelkich rodza
jów broni masowej zairłady 

Omówiwszy catoksztalt sto.<>un· 
ków miedzy obu krajami. mini
stro vie wvrazUi zadowolenie z 
ich a.vnamicznee-o i wszechstronne
!!O rozwoiu w ostatnich latach 
Byli Zl!odni co do tego. że - olxlk 
już osiagnietvch oostePÓW - ist ni e 
ia ieszcze liczne nie w pełni do
tad wvczerPane mo11iwo~ wsnół
pracy e-osP<>darc?.ei . handlowei 1 

przemvsłowei iak również koope
racji na rvnkach trzecich , klorvch 
WY'k<>rzystaniu w Przvszłości na
leży wświedć szczególna uwage. 

Min Woitaszek - czvtamv w 
zakończeniu wsPólnee-o komunika
tu - zaprosił min Pahra do lło· 
żenia oficialnei wizyty w Polsc" 
Zaproszenie zostało przyjęte z za
dowoleniem. 

trud 

Pani wielki sukces został na 
stałe wpisanv oo historii świato
wego żeglarstwa. 

Z niecieroliwością 
Pani w kra.iu. 

Fi s rozm 
oczekujemy 

Begina z Carterem 
W czwarlel< za'<oi'1czyła się wizy

ta pr micra Izraela , Mene:c.1ema l'le
g1na w ~szyHgton „,,,~ „yg~ -np; ó• 
nie nikt nie n.a na1mnu:JQ,.ych 70!11-
dzeń, co do •ego, że roz!.nO\VY Be
gina z prezydentem Carterem 
i przedstaw1~;e1arni administracji, 
zakorlc>yły s:~ całkowitym fia~~iem. 

przyczyniły się do zaostrze ~ia 
sprzeczności między UciA a farąe'em, 

a także do wimożenia n"plęcia na 
Bliskim WschLdzle. Niepowot•zeme 
rozmów wiąże się zarów'lo z nie
przejednanym st'inowi~<tiem rządu 

Izraela, który przed l<ilku dniami 
dokonał noweJ agresji na połuunio

wy Liban, jak i ze -s.:>rze1.:znośCiami 

w pol.ityce bhskowscltodruej USA, 
które chcą udzielać poparcia Izraelo
wi, a równocześnie rozszerzać s\ve 
wpływy w świecie arabskim, od Egip
tu poczynając. 

a k • 
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ozpoczęto przygotowania do uruchomienia d1·ugiej pol
skiej stacji polarnej w Antarktyce. Zostanie reaktywo
wana Statija im. Dobrowolskiego w oazie Bungera na 
Antarktydzie wschodniej - na · ooi:-raniczu Ziemi Kró-

= -= -
lowej Mary i Ziemi Wilkesa. Jest to dawna radziecka Stacja 
Polarna, .,Oazis". która w 1959 roku została przekazana Polsce. 
Stacja ta była dotychczas użytkowana tylko przez krótki okres 
- ze W"Lględu na trudny do~tęp. 

Polska Akademia Nauk zamier.za 
wysłać w okresiP najbliższego an
tarkty<:znego lata 1978-79 niewiel
ka ekspedvcie do oazy Bungera 
Będzie to grupa techniczna. która 
o-rzeormvadzi niezbedne oraee re
montowe liczacei przeszło 20 lat 
stacii. k'tóra została orzed wie 1 u 
la.ty zakonserwowana. Ekipa uru
chomi m, in. siłownie i radiosta
cję. W ciaEru 3 miesiecv orzepro· 
wadzi sie także rozeznanie możli
wości te<.·hnicznvch orzvstosowaniJ 
stacii do pracv w c1agu całego ro
ku . Jeśli ()każe sie to możliwe -
w nastePnvch latach m:zebvwać 
będ.z.ie w oazie Bungera ekiopa zi· 
muiaca. 
Niezależnie od prac techniczno

remontowvcb orowadzone .beda w 
nail;>liższym sezonie na stacji Do-

Kolejny tankow1łiec 

bJ·owolskiego badania naukowe -
~łównie e-eofizvczne i glacjologi
czne. Oaza Bunl!era - iedn.a z 
kilku ciepłvch oaz na Antarkty
dzie - iest bardzo interesująca 
dla naukowców. W przyszłości pro
wadzone tu beda intensywne pra
ce badawcze. 

Wyprawa oo oazv Bungera wY
ruszy Dra wdooodobnie w listopa
dzie br. Bedzie ona możliwa dzię
ki współpracv ze Związkiem Ra
dzieckim: przewiduje się możli
wość orzyłaczenia P<>lskiego statku 
do iednel?o 1 radzieckich konwo
jów antarktvcznych. wsoieranych 
przez ooteżne lodołamacze. Dosteo 
do brze!!'u kontvnentu w rejonie 
oazy Bunl!era iest bówiem utrud
niony przez lo<lv. 

osiadi na miel·iźnie 

CAF - AP - telefoto 

U ujścia Missisipi około 50 kilo
metrów od Nowego Orleanu ugrzązł 

w dniu dzisiejszym dla Łodzi 
przewiduje następujaca pogodę: 
zachmunenie duże. w ciągu 
dnia wieksze przeJasmenia. 
Okresami opady śniegu i ~nie· 
ru z deszczem. Temperatura 
minimalna nlus 1 st., a maksy
malna nius 7 st. C. , Wiatry 
umiarkowa.ne. dość silne -

Nadal brak wiadomości 
porywaczach Aldo Moro o 

na miellźnie podczas , ęęs1 ej mgły 
zbiornikowiec norweski ,Stern" z 
Jadunkiem ok, 50 tys. tou ropy 
naftowej. 

W czwartek rozpoczęta się opera
cja tnaJąca na celu podniesienie z 
dna Zatoki Meksvkansk'ej, przy 
ujściu Missisipi tankowca. Jak do· 
tychczas z ładowni statku nie wy
nłynęła ropa naftowa. Równocze
śnie podjęto akcję wypompowywa
nia niebezpiecznego ładunku na 
mniejsze 'barki Nie wiadomo 'Aila
czego woda do~tała się do wnętrza 
tankowca. 

południowo-wschodnie. Ciśnil'-
nie o P."odz. 19 wynosiło 983,7 
hPa (737.8 mm). 

e1sze ocz.nice 

1568 - Utworzenie Komisji 
Morskiej, której zadaniem była 
budowa statków. handel morski 
i obrona wvbrze:ia 

1794 - Wvbuch Powstania 
Kościuszkowskiego 

1949 - Pierwsza Krajo 
Narada Obrońców Pokoju. 
wołanie PKOP. 

obi myśl 

Dobroći to najlepszy motor 
życia. 

miechn"j się 

- ' Znalazłam go, panie dyrekt<•· 
rze, znalazłam!! 

Zima dała się we znaki leśnikom z województwa suwalskiego, nie 
szczędzi im trudu również wiosna. Ostatnie opady śniegu były tak 
obfite, że warunki pracy nie różnią się od tych . sprzed miesią· 
ca. Mimo to pracownicy z Nadleśnictwa Głęboki Br6d wykonall 

Już ponad 50 proc. planu rocznego. 
CAF telefoto - Sieńko 

• • 
1ęc1e sprawcy napa u 

W czwartek 23 bm., ósmy dzień 
od czasu porwania Aldo Moro, pd
licja włooka i oddziały wojskowe 
kontYIIllllowaty gigantycz.na operację 
pościgu za terrorystami. 

W tym dniu policja przesłuchi
wała 31-letnią Brunhildę Pertra.mer, 
aresztowaną w "rodę wieczorem w 
Novarze. Pertramer, rodem z Gór
nej Adygi, ostatnio przez wiele 
miesięcy miesz.k.ająca' w Mona
chium. stoi pod zarzutem udzialu 
w śmiertelnym zamachu 10 bm. na 
funkcionarilliSza o<>licii Rosario Be
rardi w Turynie. Nie wviklucza się 
też, że mogla ona być z.wiązana 
z aikcją porwania Moro. Pertramer 
utrzymuje jednak, że nigdy nie na· 
leżala do „Czerwonych bryga<l". ani 
nie brala udzialu w żadnym za· 
machu. 

W czasie rozległych rewLZj.i w 
Meciioola,nie, w czwartek 23 bm., 
1policja areszbowala także działacza I 

1 na urząd pocztowy w Sosnowcu Zarzadzenie ministra łaczności 

S~rawna akcja_ Milicji ~b,rwate.l· 1 pracy do urzędu wkr-qczył z bro
sJ<1e1 doprowadzi!~ w. k~otk1m cza- nią w ręku dwudziesfoparoletni 
s:e do wykrycia 1 uięci8: SJ:>raw.cy mężczyzna. Sterroryzował obecną 
n~~du rabunkoVl'.ego iak1 m1al jeszcze pracoWl!licę poczty. a na
m1e1sri; w J:!rzę<lz1e Pocztowo·Tele· stępnie zra00wal przygotowany do 
komumk?cy3nym nr 8 w Soonow- wy.syl:ki worek z zawartością 342 tys. , 
ou - Nvwce. 18 bm. po godz·mach złotych. po czym zbiegł samocho· 

Kair 
dem marki „Syrena". W kilkanaś· 
cie minUJt później zaalarmowana 

z oln"one 
O łof V 

! __ o tym fakcie Milicja Obywatelska 
w SOlsnowcu i Katowicach wszczęła 
natychmiast dzialania operacyino
roz.PoZnawcze. M.in., dzięki i<nfor· 
m.acjom uzyskanym od świadków 
zdaorzenia. w kilka i;rodzifl Po na
pad.zie katowicka MO usta.lita jego 
"'Prawce. OkazaJ się nim 22-letni 
Karol Mai·ek Swierczewski, · za
mie zkałv w Józefowie gmi.<na Nie
p0ręt. Pode.i~zany on był już 
wcześniej o naipad rabunkowy na 
tak.sówlrnrza i kradzież samocho· 
dów. 

Zarządzeniem ministra łąciności 
zwolnione zostały ud opłat radio
wo-telewizyjnych cztery 1tru11y 
ludn_ości: renciści i emery'li. którzy 
ukonczyli 80 rok życia, ina nurlsta,
wie dowodu osobistego i Odcinka 
ostatniej rentv lub emeryturv): a 
ponadto - Inwalidzi wojenni i woj 
skowi, bez wzded!1 na grupę in
walidztwa i stan majątkowy; in-
walidzi I 1?rupy, których zarobki 
Poza renta nie przekraćzają. 24 
tys. zł rocznie oraz niewidomi I 
grupy inwalidztwa. 

I 

i Tragi·czny wypadek 
11 osób poniosłq śmierć w '\'. vni

ku zawalenia sie 5-piętrowegn bu
dynku w kairskiej dzielnicy Gi
za. Wielu mieszkańców. I' . . . ·'oby
!ych spod zwalisk. j'1st ... "nie 
ciężkim. 

ekstremistycz.nej lewicy. Frahcesco 
Berardiego. Jest on o.skarżony o to 
że w ub. r . kierując prywat.na ra2 
diostacją •. Radio Alice" w Bolonii, 
podburza! na falach etem ekstre· 
milStyczne grupy do prowokowania 

n111111m1111111111111111111r11111mm 

zamieszek w mieście. W ub. r. Be- 1 ron 
rardL zbiegł do Francji. Policja 
wio.ska wyklucza jednak. by mial I 
on powiąza•nia z „Czerwonymi bry-
gadami". . llllllllllllłllllllllllllllllllllllłllllll 

Teatr Tł o wrócił do Łodzi 

,,Skrzyżowanie'' 
darz n· z i 

Po kilkun~st~dniow~m. _pobycie w Sztokholmie powróci! już do kraju Te· 
atr 77. lodz1an1e odmesh w swe( podróży artystycznej ogromny sukces d i 
;aprezentC?:f."a przez nich, we wspólnei realizacji ze sztokholmskim 'te9at~r 
1' ~ypowi 5 teat~.alna uSkrzyiowanie" stała się wielkim wydarzeniem kul.
ura nyr_n w . zwecJ!· . "! recenzjach i materiałach, które u'azały 1i we 
:.:ys~k1ch "':°JPO~':'zn1e1~1ych gazetach, radiu i telewizji uwedzkiej p:dkre· 
Io.!, 51 '! donioslosc pol~.lyczno-spolectną problematyki spektaklu oraz d'3jrza· 
w.' 1. nowatorstwo srodków artystyctnych użytych przez obydwa z•sooly 
nie iystkie spektakle . odbywoly się przy kompl11cie widiów, wśród których 
m • zab~a~ło zarowno. pr!e~stawiciełi stwedtkich Czynników oficjal11tch, 
ty"a~"· h miknistdrot kultury • oswrnty, oraz priedstawicieli placówek dyploma„ 

yc o rol Y owonych w Sitokholmie 
\łf ,.~knyiowdnie" stało się bardzo w~źnym wydarzeniem wzbotsacaiae:vm 
. 1 5 ~~lprocę ~ult~~lną miedzr Polską o Szwecjq, co wielokrotnie pod~1e· 
5 a 1 orzedsta 1c1ele . polskiei d~plomacjf w Szweeji, podctas spotkanin 
r • obydwo~a zes~oł~m1 w Instytucie Polskim w Sztokhnlmia. lodzianie bedq 
mo-;1· oka21ę obe1rzec len spektakl w mo;u podczas kole;nych lódtkich Soot· 
kan ~eatralnvc.h.. Natomiast iui za kilko dni 1>rz:edstawjmy Csrvtełn1kom 
nczegołowo o~tnt~ , szwedzkich środków mosoweao przeka:m. anoliię 1:1ek· 
taklu oraz sprobu,~my orxekozać klimat i otmosferę rodzenia sie i ostałe· 
cznych p~zygotowan tei niezmiernle interesującej i nowatorskiei wvpo"ned!i 
teatralne1 a~.torstwa dwu zespolow, które oc•rcfilv odmien„ość i róinice 
~wvch tradvc11 #kultur'!wych, soołecr.no·pt>lityct"nvcł,, r:foiwiodczfl!ń ar~tvanych 
' temDeromen~ow tworczych onf"lod:r.ić, n a: stokroć wy~orzystać dla woeT'ń1~ 
br?minc@ao ełe1ctu artystyc!n?-idłlowego. (jb) 



# 

Naukowcy o rozbrojeniu Scisły związek kultury i · życia Ponad 13.900 miejsc na wycieczkach zagranicznych 
(Dokończenie ze str. 1) 

lata na dotvchczasowym ooziomi-e, 
rto w ok esie 1960-1980 wvda1tki 
na ten cel zamkna sie kwota 4 
bilionów 329 miliardów dolarów! 

Ponad oołowa globalnych wy-
da<tikóiw woiskowvch orzypada na 
roz.winiete kra ie kaJJ>i,talistyczne; 
orzykładowo - w 1975 r. kraje 
NATO Przez.naczvły na zbrojenie 
blisko 150 mld dolarów. Równo
cześni!:' obser'l\ruie sie wzrost wy
daitków woiskowvch w państwach 
roz,wiiadaic:vch sie, które - jak 
wiadomo - borvikaii<t sie z wie
loma ooważ.nvrn.i trudnościami soo
łeczno-ekonom.icz.nymi. A mimo to ... 
światowa OP~n.ie publiczną niepo
koia Pll'Óbv WProwadzenia do arse
nałów zbroieniowych nowe.i bro
ni masowe.i zagłady - bomby neu
tronawei. 

Nasila.iacv sie wyścig zbro.jeń 
stwarza ooważne zagrożenie dla 
procesu odoreżenia, dła zachowa
nia i utrwaleni.;i ookoiu na świe
cie. zwieksza niebezpieczeństwa 
wojny iadrowei. Dlaitego też oo
wstrzyma,nie i zahamowanie zbro
jeń, doorowadzenie do p0wszech
neJ?O j całkowitego rozbrojenia, 
je.st dziś sorawa niezwykle ważną. 
W efekcie wvsi~ków kll'ajów socia
listyczmych, zwłaszcza p<>kojorweii 
wliltvce Zwiaz.ku Radzieckiego, a 
taik:że realistycznie myślących sił 
na Zach<>CWiP. można odtnotować 
pew.ne. określone sukcesy w drziie .... 
drz.inie roel:lroienia. Za.warto już 
szerel! układów i porozumień; r.a 
roonyoh ołasz.czvznach i w róż
nym zakresie tocza sie rozmowy 
rorz.bro.ieniowe. Mowa o radrz.ieoko
amexykańskich. rokowaniach SALT 
ora.z rozmowach wiedeńskich w 
sprawie redukcii sił z.broj.nych i 
zbrojeń w Europie środikowe.i 
'Ilrw.atia orzvirotowa,nia do special
~e.i sesji Zl!il'oma,dzenia Ogóln~o 

Narodów Ziednoczonych, która ma 
poprzedzał Swiat<JIWa Konferencję 
Rozbrojeniowa. Z konferenc.ia tą 
krade soc.iaU.st-v<:zne, w tym Polska, 
wiaża du.że na&ieje. Powinna ona 
służyć wv'Praco•·aniu skutecznych 
bodźców do uma.:nia.nia wysiłków 
rozbroieniowvch w skali ogólno
światowe.i, a także zainiciowa'lliu 
- w pełnym tego słowa znaczeniu 
- procesu odPreżenia militarne-
f!o. 
Wysiłki rzadów służące krokom 

rozbro.ieniowYm za1wsze wspoma
gane były i sa miedzynairodowym 
OOPall'ciem i solidarnościa oosteoo
wej opinii oublicznei. W 1950 r. 
setki milionów ludzi na wszyst
kich kC>.!lJtvnentach oodlpisało Apel 
Sztokholmski w s.orawie niedo
puszczenia do użycia brooi maso
wej zagłady. W 1975 r. II Apel 
Sztokholmski w oodobnej sp:rawie 
poparło blisko 400 mJn mieszkań
ców naszego f!lobu. 

Próblematyika z tym wszystkim 
z·wiązadla bvł.:i tematem sp0tkamL1 
naukowców zo.rl?anizowamego 23 
bm. w Warszawie or.zez Polski 
Instytut Smaiw Międzymarodowych. 

• • • 
23 bm. Senat Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie przyjął 
uchwałę, potępiającą pl:.ny pro
dukcji i wprowadzenia do arsenałów 
NATO broni neutronowej. 

Zbyt tragiczne są wc114ż, •u w war
szawie - czytamy w uchwale m. in. 

wspomnienia ostatniej wojny, 
abyśmy przechodzili do porządku 
dziennego nad gigantyczną spiralą 
zbrojeń, abyśmy uwier:oyli w cynicz
ne i amoralne argumenty zwolenni
ków broni neutronowej. 

Pedagodzy i pracownicy war•zaw
skiej ASP - wychowawcy mlodych 
pokoleń twórców polskich, podkreśla
ją, te podstawowym prawem czło
wieka, od którego zależą wszystkie 
inne, jest prawo do pokoj'lwego ży
cia. 

Orkiestra i Chór Filharmonii Łódzkiej 
zainaugurują Dni Kultury Polskiej w ZSRR 

Niezwykle star<Nl'11ie i interesu- [ Złoży sie na nią przede wszy
jąco dobrany program, znakomici stkim uroczvstv koncert w Mos
dy.rygenci i solliści, praw'{'konanie kwie. k ,tórym filharmonicy łódzcv 
w Moskwie i Lenin!!radzie takich zai'llaugu·ruia „Dni Kultury Pol
utworów Karola Szymanowskie-- skiei" w ZSRR. Trwać one bedą 
go, iak „Stabat Mater" i „Harma- oo 12-19 kwietnia i w tym właś
sie" - oto niektóre tvlko akcen- nie okresie zespÓł Filharmonii Łó
ty oozwala.iace iuż dzisiaj widzieć dzkie.i odwiedzi ooza Moskwa -
w gościnnvch wvsteoa'ch w ZSRR także Leni·ne:rad oraz Iwa,nowo 
- Orkiestry i Chóru FiJhairmon~i prea:entuiac w tvch miastach (,pod 
ŁódzJdei - wydarzenie szczególnej bał·uJtą dyrygentów: Henryka Czy
raJ?i:i. ża i Zdzisława Szostaka) m. ilO.. 

Eksplozjo 
kopalni w 

gazu 
złoto 

koncert forteoia,nowv e-moll 
Fr. Chopina. „Bogurodzicę" - W. 
Kilara, tren - „Ofiarom Hiroszi
my" - K. Pendereckiego, „Con
certo Lwrubre" - T. Bairda ora'1: 
znakomite utwory Moniuszki 
Kaxłowd.cza. 

Jak nas ooinf.o.rmowano wczo
raj na konferencji prasowej (z udzia 
łem obu dvrverentów i dyr. K. 

W jednei z kopalń złota w po- Mikoła.jcuka) w 170-<>SObowym 
bllżu Johannesburga (RPA) do.szło zespale iaki wYiedzie na WSPOm-
w środę do tragicznej katast1:ofy. . ' . . „ . 
Eksplozja gazu na l\łębokości 2.400 niane tourneP. ~naJda s1e sollsc1: 
metrów spowodowała śmierć 7 gór- Teresa May-Ozyzowska, .Krystyna 
n!ków. DotyLhczas nic znany jest I Szostek-Radkowa. AndrzeJ Bachle
los kilku innych górników zasypa- da, Andrzej Hiolski, Stefan Ka-
nych w kopalni. masa oraz Piotr Paleczny. (sł) 

.r--

Pracy ideowo-wychowawczej w wyż.5zych uczelniach artystycz
nych poświęcona była wczorajsz.a narada w KŁ PZPR. Obradom 
przewod.niczyła sekretarz KŁ PZPR - G. Adamczewska, a wz.ięli w 
nich udział m. in. E, Mielcarek - z-ca lcierownika Wydziału Kul
tury KC PZPR J. Nowicki - dyrektor Zairządu Szk6ł Artystycz
nych Ministerstwa KuLtury i Sztuki, władze PWSFTvd.T, PWSM, 
PWSSP, przedstawiciele organizacji młodzieżowych. 

Na;rada była okazją do. przed
stawienia badanych przez łódz
ką insta,ncję parlyjną oraz Wy
dział Kultury Urzędu Miasta Ło
dzi efektów pracy ideowo-wycho
wawczej i szerokiego omówieni.a 
jej istotnych problemów. Punk
tem wyjścia do dyskusji był re
fel'alt z-cy kierownika Wydziału 
Nauki i OśwJaty KŁ PZPR - Z. 
Ma.ciąga, W swym wystąpieniu 
w.Lele uwagi poświęc.ił zadaniom 
twórców kultu['y w kształtowaniu 
społeczeństwa socjali&tycznego, 
,ksz.tałcen.iu młodych aktywnych i 
zaa11gaż·owanych plastyków, mu
zyków i filmowców. Dyscyplina, 
jakość pracy, utrwalanie i rozwi-

zację zadań d.deowo-wychowaw
czych w pracy łódzkich uczelni 
artystycznych. Po<jkreślił również 
szeroko omawianą rolę doboru pe
dag agów - decydujących o po
ziomie szkoły, zadanJach ~ZSP ja
ko organizacji mającej stanowić 
podstawowy instrument w rozbu
dzaniu in.teleiktualnym i politycz
nym, a także potxzebę jeszcze: 
pelmiejszego uaktywnienia mło
dzieży, wyeliminowanie postaw 
biernych. 

Atrakcvine propozvcie PZMot. 
dla zmotorvzowanvch turvstów 

j~ie postaw patriotycznych to 
zadania, jakie spoczywają w 
głównej miene na pedagogach. 
Ich obowiązkiem jest kierowanie 
studentami nie tylko w nauce za
wodu. Łódzkie uczelnie artystycz
ne zatrudniają 278 pedagogów. Są 
to w większości twórcy o zna
nych i cenionych nazwiska.eh, ale 
trudno nie zauważyć potrzeby 
angażowania do pracy młodych 
nauczycieli, utalentowanych w 
swej specjalności, a przy tym u
miejących sprostać potrzebom 
wychowawczym. 

Stymulatorem poczynań ideowo
wychowa wczych jest w wyższych 
uczelniach artystycznych organiza
cją partyjna. Jej zadanie to w 
głównej mierze troska o rozwój 
szeregów młod:l'i.ieżowych członków 
partii, stworzenie płaszczyzny do 
dyskusji i konfronta.cji poglądów. 
Dlatego doskonalenie metod pra
cy jest wciąż istotnym obowiąz
kiem. I choć w tej dziwzinie 
łódzkie uczelnie, a zwłaszc:i:a 
PWSFTviT poszczycić się mogą 
wieloma osiągnięciami, pozostało 
jeszcze wiele do zrobienia. Istol
ną rolę w pracy ideÓwo-wycho
wawczej pełni także SZSP. Kli
mat wytwarminy przez jej człon
ków sprzyja współpartnerstwu, 
działalnośc.i twórczej i kształto
waniu postaw młodzieży. 

Szczególnej uwagi w pracy u
czelni wymaga także nauczanie 
przedmiotów ideologJcznych. Trze
ba dcdać, że istnieją starannie 
przygotowane programy dziala
nta, a.1e częstokroć :przyczyna 
słabaśc.i tkwJ w ich realizacji. 

P;rzy.tocz,one tu zagadnie·n.ia w 
s.posób sz.cz.eg6łowy poruszone zo
stały w dyskusji. Osobisty przy
kład padegqgów - członków par
tii, dobór kadry, sprawa autory
tet.fi twórczego i moralnego po
wtarzały się w wielu wystąpie
niach. Pod'kll'eślaino także ran.gę 
przedmiotów jdeologicznych w 
procesie dydaktycznym, sprawę 
przybliżania i poszukiwania 
wzorców wiążących aktywmcść i 
emocje młodych twórców z pro
blema,ty'ką istotną dla kraju. 

Do porusz.onych w dyskusji pro
blemów ustosUJllkawal się J. No
wick,j, który wysoko eicefl.ił reali-

B 
inro Turystyki Zagranicz
nej Polskiego Związku Mo
torowei;-o prz:t gotowało dla 
zmotornowanycb tury.tów 

ponad .13.900 miejsc na wyciecz
kach zagranicznych. Najw:ęcej tu
rystów - ok. 3.620 - będzie mo
gło wyjechać' 110 'Duł~:\rii. Np. do 
CSRS przygotowano 1550 miejsc, 
do Rumunii ?080, do 1\lRD 2600 
miejsc, na Węgry 84\l, do Jugosła-

Znaczeniu dyskusli dla przy- wii 760. Natomiast <!o krajów ka
szłej pracy wyi.5zych uczelni ar- pitalistycznych za l>CJ~rcrlnictwem 
tystycznych wiele uwagi poświęcił biura będzie moJl'ło w:i- jechaó H~O 
E. Mielcarek. Spotkania takie od- osób. 
bywały się bowiem w całej Pol- Wycieczki do NRD. CSRS, ViRL, 
sce. Wczorajsze miało jednak ten bedą miał.V przede wszystkim .:ha
szczególny_ chara!P;er, że groma- rakter krajo„nawcz.v. Z na.ibar
dziło przedstawicieli ~ych uczelni dziej interesuiącyh tr:is należy wy
artystycznych, spośród który~h mienić: Eisenach - r:rfurt - Wei
dwi.e - PWSFTviT oraz PWSM mar Berlin - Lipsk - r:1rezno, 
- mają najwyższy stopień upar- Praga - Brno. Wycieczki do Ru
tyjnJenia. I munii maia hvć tak org<'.)lizowa-

Na mik-0ńczelllie Cibrad głos za- ne. aby turyści mogli po~<;czy<' wy
brała G. Adamczewska, nalcreśla- poczynek z kuracją w :7.ródłach 
jąc z,adan.ia, ja!kie .mimo wielu termicznych i radioaktywnych .oraz 
osiągnięć. cze'kia.ją łódzkie uczelnie I w błotach leczl)-icwcll w m1P.1s_co~ 
artystyC7ll1e. (rg) wościach Eforia, Nord, Manigaa11a 1 

Na razie w Radomiu i Ohvocku 

Nowy system rozliczeń 

pobór za energii gazu • 
I 

w Radomiu i Otwocku obowiązuje już nowy system !ozl!czeń 
za energię elektryczną I gaz - tzw. system zbyt. Jak informu
je Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej, jeszcze w br. 
system ten wprowadzony będzie w kilku następnych rej~nac.ll 
energetycznych - w tym m. in. w jednym z rejonów stolicy. 

System „zbyt", opracowany przez c;;entrum Info~matykl resor
tu przy współudziale Zakładów Energetycznych 01<ręgu Central
nego opiera się na doświadczeniach zebranych w toku stosowa
nia poprzednich systemów rozliczeń oraz komputerowego oblicza
nia rachunków energetycznych mieszkańców. 

Odbiorcy, w których rejonie wprowadzony będzie nowy sy
stem otrzymają 8pecjalne książeczki opłat, :.awierające <izesc 
blankietów rachunków z podaną kwota i terminem wpłaty, a 
także rachunek rozliczeniowy za okres ubiegły. Wielkość opłat 
została zryczałtowana na podstawie zużycia w poprzednim rok~ 
i będzie się ją wpłacać co dwa. miesiące, :i:godnie_ z ust.alo~y_m1 
terminami Raz do roku natomiast nasze m1eszkan,a odw1edz1 m
kasent, kt

0

6ry sprawdzi wielkość rzeczywistego zutvcia i;nerr.li 
i gazu, i wówczas - zależnie od sytuacji - trzeba bedz1e do
płacić różnicę, albo też ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na 
poczet następnych rachunków. 

warto podkreślić, Iż w nowym systemie będzie można doko
nywać opłat za energię I gaz na poczcie, w PKO, banku lub bez
'pośrednio w kasach rejonu energetyczne!l"O. Odbiorca nie ponosi 
przy tym żadnych kosztów pocztowych lub bankowych, 70d wa
runkiem, Iż rachunek realizowany będzie w wyznaczonym okre
~ie. 
• Nowa metoda, która rozwiązuje wszystkie problemy związane 
z fakturowaniem, rozliczaniem. a także e videncją odbiorc6w 
energii elektrycznej I gazu oraz sprawozdawczością - spotka się 
niewątpliwie :r dużym uznaniem. Aby jednak uniknąć różnych, 
nieprzewidzianych nies1fodzianek system „zbyt" wprowadzany 
będzie stopniowo I dopiero w 1980 r. obejmie cały kraj. 

Mamafa. Tllll':vści plauujący urlop 
w BułiJ?:adi beda mogli odPOCząć 
m. in. w Albenie i uczywiścte w 
Złotych Piaskach. 

W ub. roku z uslue; Biura Tu· 
rystyki Zagranicznej PZ~ot sko
rzystało ponad 8 tys. osób. 

Biu['o. udrz.iela szerokiej P<>mocY 
zmotoryzowanvm turystom wybie.,. 
rającym sie za 11ranicę. Odbvwa 
się tu sprzedaż m. in. walut. 
książeczek walutowych. znaczków 
opłaty paszportowe.i. Moi;na tu u
bezpieczyć poiazd na wyjazd poza 
granice kraju załatwić międzyna
rodowe prawo jazdy lub karnety 
campingowe. Kierowcy moga zao
patrzyć się też w ksiaż<!czki mię
dzynarodowej pomocy samochodo
wej oraz otrlymać wszvstkit! in
formacj<! związane z wyiazdem. 

w 1985 r. - samochód 
z napędem 
elektrycznym? 

W laboratoriach Instytutu Nauko• 
wego w Held<!lbergu (RFU) orcwa
dzone są intensywne ptaCL nad no
wym typem akumulato;:-a siarkowo
sodowego, przeznaczonego do przy
szłych samochodów o napędzie el<!k
trycznym. Akumulator to;n, który 
będzie o połowę lżejszy od obecnych, 
pozwoli na przejechanie, bez ko
nieczności doładowywania baterii 
l20 km. 

Przewiduje się, iż seryjna pto
dukcja nowego akumulatora urucho
miona zostanie nie wcześniej niż za 
5--7 lat. Zdaniem naukowcfiw :i: Hel
deJbergu, nowy akumulator będzie 
mogł być ładowany do dwóch tysię
cy razy. Tevretvcznie więc jedna 
ba_teria wystarczy na przejechanie 
blisko 240 tys. kilometrów. 

Argentyna 

Rozbicie gongu 
. Federalna policja ugentyńska po
informowała o rozbiciu międzynaro
d?wego gangu, który zajmował stę 
nielegalnym wywozem z ATgentyny 
metali szlachetnych z przeznacze
n~em na sprzedaż w Szwajcarii. w 
ciągu dwóch lat przemycono w ten 
sposób z Argentyny złoto I srebro 
wartości 3'i mln dolarów Areszto
wano 17 członków gangu; jednakże 
szefowie przestępczej organizacji u
nl~ęli ł śWI><I! dkl, ponieważ przebv
wa . ?' a n e za granicą, w Uruii:
waJu i Brazylii. 

Tragiczny szturm 
na Matterhorn 

Tragicznie zakoJ\cął się szturm 

VFL Gummersbach • Anilana 23:16 (12:8) j 30 bm. derby Piąte 
B 

zwycięstwo Polaków 

4-osobowej grupy alpinistów zacbod 
nioniemieckicb na masyw Matter
hornu. Odbywał się on w bardzo 
niesprzyjających warunkach atmosre 
ryczuy.Ch. przy gwałtownej śnieży
cy i wichurze. Dwóch alpinistów 
runęło w 100-metrową przepaść. 
Ich zwłoki w)dobyła ekipa śmi
głowca ratunkowego. Dwóch pozo
stałych wspinaczy uznano za zagi
nionych. Przypuszczalnie spotkał 

• ich ten sam lol'-

l 'd k · 'd k 11 • O rł d · Widzew • ŁKS O Z1 a 11SIO em: a przegrai3 W O muin Zie w czwartek (30 bm.) na stadionie 

(Od specjalnego wysłannika „DP") 
W pierwszym półfinałowym meczu z cyklu tegorocznych rozgrywek 

o Puchar Zdobywców Pucharów, piłkarze ręczni Anilany d•>znali po
rażki w Dortmundzie z czter >krotnym zdobywcą Pucharu i::uropy VFL 
G1fmnrersbach 16:23 t8:i2). 

Bramki dla Anilany zdobyli: Ptzybysz - 6, Kosma - 3, Dąbrow• 
ski, Jatczak i Wrembel - i>O 2 oraz Kamiński - 1. Najwięcej dla Gum· 
mersbacbu: Wunderlicb - a. 

Prawie 12 tysięcy sympatyków pił- I i 2 m wzrostu), który imponował 
kl ręcznej, zagorzałych lciblców VFL skutecznymi strzałami z dyst.:nsu. 
Gummersbach zajęło rr.lejsca na try- Również bard~o pobrze wypadli po
bunach wspaniałej „ Westfallen-Halle" zostali reprezentanci łl.i"N na tego
w Dortmundzie, dOIJlngując przy roczne MS - Deckarm i Brand. Je
użyclu wszelkiego rodzaju sprzi:tu dynie poniżej oczekiwań zaprczl!nto
akustycznego swoich ulubieńców. wał się Fey, ale zdailiem jugosło
Doping ten sprawił. że łódzka „sló- wlańskiego trenera, szkolącego Gl!ID
demka" przystąpila do pojedynku mersbach, mistrzowską tormę po
z utytułowanym przeciwnikiem ze zostawił Fey w Danii. Wiele zamie
sporą porcją tremy, paraliżująceJ szanta w obronie Anilany siał Ąów
ofensywne poczynania. nież „kołowy", p1awie 100-kilogra-

Wprawdzie Przybysz •zczęśliwie mowy Westebe 
wylosował „zagrywkę" J on też, ja- Wydaje się, te gdyby Anilana do
ko pierwszy (po skutecznym rzucie znała w Dortmundzie porażki t)lko 
karnym), wpisał się na listę strzel- czterema bramkami, byłyby szanse 
ców, jednak zespół goapoda1·zy szyb- na odrobienie strat w nwanżu ildz
ko · odrobił tę niezuaczną stratę kim (30 bm. w bali CbKS). 
i imponując szybki~ni I składnymi ANDRZEJ SZYMAN'SKJ 
atakami, uzyskał w1dnczną przewa-
gę. Taktyka Anilany - ustalona 
w szatni łódzkiego ze.;vołu przez tre
trenera J. Pełkę polegala na dł'1giln 
rozgrywaniu piłki, pozorowaniu ata
ków i egzekwowaniu rzutów na 
bramkę gospodarzy tylko w stupro
centowych sytuacjach. 'len •vstem 
gry okazał się dosć sirnteczny, bo
wiem łodzianie zpiwelowaii na 10 mi
nut przed przerwą przewagę przę
ciwnika do dwóch bramek (8:6). 

Nasi zawodnicy, mimo of!arnr.j 
i pełnej poświęcenie ~ry, nie mo
gli sobie poradzić z silniejszymi fi· 
zycznie rywalami. NaJl>urd:::iej groź
ny był Wunderlicb (l~O kg wagi 

Nasi szosowcy 

czele na 
Uczestnicy wyścl~u rloo1<oła Ber

gamo mieli do pokonania wczoraj 
1;u. ski etap długości l!W km. Pierw
szą górsk,ą premię Wj-l(ral Jaukie· 
wicz, a na drugiej Lau;; upla~ował 
się na drugiej pozycii. 

Po dwóch <!tapach prowadzi Ko
walski przed Jankiewic~en1. 

W klasyfikacji drużynowej nrowa
dz! Polska, wyprzedz11jąc pierwszą 
reprezentację Włoch c; 34 sek. 

Sandurski 
rewelacją w RFN 
z RFN powróciła ekipa polskich 

zapaśników w stylu wolnym, któ
rzy uczestniczyli w turnieju mtę
dzynarodowym o „Wielką Na~rodę" 
tego kraju. W imprezie wzięło u
dział 9 ekip, w tym m. in. silne 
reprezentacje Iranu i Rumun.il. 

Jak informuje nas trener łódz-
kich budowlanych J, Kauc, który 
sprawował szkoleniową opiekę naci 
naszymi zawodnikami, Polacy za
prezentowali się na wspomnianym 
tUTnieju ~ jak 11ajlepszej strony. 
Na szczegolną uwagę zasług.J.lje po
stawa zawodnika rzeszowskl~j Stal! 
A. Sandursklego. Mierzący sobie 
2,14 m i ważący 130 kg rzeszowia
nin zajął zdecydowanie w katego
rii ponad 100 kg pierwsze miejsce, 
wygrywając w,;zystkle walki przect 
czasem przez położenie przeciwni
ków na łopatki. Fachowcy tej dy
scyplin!' sportu obserwujący turniej 
wróżą wielką karierę Sandurskie
mu. 

I DZIBNNIK POPULARNY nr 68 (8949) 
' 

przy ul. Armii Czerwonej 80 odbę
dą się oczekiwane od dawna przez 
liczne rzesze sympatyków futbolu 
naszego województwa (i nie tylko) 
derby piłkarskie Widuw - ŁKS. 
Początek meczu o godz. 16. 

W niedzielę natomiast nasi I-li
gowcy zmieTZą się w kolejnych me
czach mistrzowskich. Jedenastka 
ŁKS podejmie na własnym boisku 
lidera tabeli krakowską Wisłę. Po
czątek spotkania przy al. Unii o go
dzinie 12. Z kolei wi<izewiacy wy
jeżdżają do Poznania, gd2ie rVwnież 
w niedzielę staną iJo niełatwlgo po
jedynku z rewelacyjnie spisującym 
się w tegorocznych ro-z.grywkach -
Lechem. 

Bilety na łódz·kie derby Widzew 
- ŁKS można będzie zakupić w 
przedsprzedaży już od wtorku (2K 
bm.) w kasie stadionu w godz. 9-12 
oraz PBP „Orbis" przy pl. Wolno
ści 6 zamówienia zbiorowe przyj
muje· sekretariat klubu. 

Echa krakowskich MP 
Udane występy pięściarzy Widze

wa w czasie teg01'ocznych indywi
dualnych ml~trzostw Polski w Kra
kowie, a szczególnie znakomita po
stawa A. Krysiaka w nna!owym 
pojedynku z mistrzem oltmpijskim 
(posła! J. Rybickiego na deski w 
drugiej rundzie) znalazła pełne u
znanie w kierownktwie sekcji bok
serskiej i zarządu RTS Widzew. 
Ppdkreślono to w czasie wczoraj
szego spotkania z pięściarzami i tre 
nerami. Uczestnicy kTakowsklch 
MP otrzymali od zarzą'1u klubu 
upominki, a A. Krysiakowi wręczo
no puchar za udany występ na kra
kowskim ringu. 

lNFORMUJEMY ... 
Okręgowy Związek Pływacki w 

Łodzi organizuje kurs dla kandyda
tów na sędziów klasy II. Zgłosze
nia do 15 kwietnia br. przyjmowa
ne będą w OZP przy pl. Komuny 
Paryskiej 5 (pokój 32) w ponie
dzfałki i czwartki w godz. l:>-17. 

::/f ... * 
SKS Start urządza kolejny kurs 

nauki pływania dla dziewcząt 1 
chłopców (od 15 lat) oraz dla doro
słych Zajęcia w dniach 6-20 kwiet
nia na pływalni przy ul. Teresy. 
Zgłoszenia w dziale admłnistracyJ

nym klubu do 5.IV. br. w godz. 
9-14, tel. 511-2:2-13. 

w e Ig r a d Z le --
Kronika wypatll<ó w 

Po raz piąty zabrzmidł w belgradz· 
kiej hali „Pionir" Mazurek'Dąbrow
skiego. Stało się to po wczorajszym 
zwycięstwie polskich holci;istó\'11 nad 
Włochami 12:2 (6:1, O:u, 6:1). Br.imki 
zdobyli dla Polski: Obłój - 3, Bat
kiewi<IL - S, Chowaniec - 2 oraz 
Zabawa, Ziętara, L. Tokarz Sło
wakiewicz. 
Włosi przystąpili do meczu z dru

żyną Polski z dużym respektem. 
W czwórkę bronili do5tępu do wlas-

Porażka Startu 
Płomieniem z 

W Krakowie zakończył się III fi
nałowy turni<?j grul!;'/' „li." I ligi 
siatkówki kobiet. W p1uwszyru me
czu ostatniego dnia Sta:rt t.ódż nje
spodziewanie przegrał z Płomie 1ie~ 
Sosnowiec 1:3 (7:15, 15:8, 1~.15, 13.15). 
Najbardziej wyrównam: były dwa 
ostatnie sety, w których sosnowi
czanki zwyciężyły minimalną różni
cą punktową. Statlca:-!ci Płomienia 
lepiej wytrzymały kondycyJnic dra
matyczne końcówki dwóch ostatnic!o 
setów i wygrały mecz. W Starcie 
najrówniej grały Kopczyńska i Da
necka. 

W drugim me<!z.u, lider tabeli -
Czarni Słupsk pokonały Wisłę Kra
ków 3:1 (15::.3, 15:6, 7·15, 15:11). 
Słupszczanki, mimo zwycięstw:i, nie 
zachwyciły i miały duże kłopoty 
z pokonaniem (z prz<!chodzącą wy
raźny regres formy) Wisły. W zwy
cięskim zespole najrówniej grały: 
Celina Łyszkiewicz, Anno Duchnow
ska i Jolanta Kania, w Wiśle wy
różniły się Lucyna Kuśnierz oraz 
Lidia Pypno. 

TABELA FINAl.U „A" 

nej bramki, rzadko decydowałt się 
na akcje ofensywne, w których 
prym wiódł de Marchi. Polscy ho
keiści od początku n1eczu przejęli 
inicjatywę. \V pierwszej 1 trz~ciej 
tercji strzelil,j po 6 bramek, przy 
czym kanonadę rozpoczął i zakoi1-
czył T. Obłój. "' 

Po pierwszej tercji trener Barton 
wprowadził do gry zawodników re
zerwowych - T. Słowaki>?wicza do 
bramki oraz Cbo\vańca, P1„ckę, 
a także Watycbowicza - poprzt:dnio 
pauzującego z powodu i;;outuzJi. Gra
li w tym meczu więr ws:i.yscy nasi 
hokeiści. przebywający w Belgra
dzie. 

W piątek jest dzień przerwy w tur
nieju, natomiast w sobot~ Polacy 
grają z Japonią, a zwy~ięstwo w tym 
meczu gwarantuje b1ało-czerw"nym 
awans do moskiewskich mistrzostw 
świata grupy „A" w przyszłym ro
ku. 

W kolejnym spolkaruu Szwajcaria 
zremisowała z Norwegią 6:6. 

w 
* W pływacKlm trojmeczu junio

rów w Olsztynie zwyciężyła Pol
ska I - 136 pkt„ przed CSRS -
109 pkt., Bułgarią - 6tl pkt. i Pol
ską II - 60 pkt Na olsztyt1sklej 
pływalni ustanowiono pięć rekordów 
Polski juniorów. ' * W międzynarodowym turnieju 
bokserskim (28. III. - 2. IV br. 
w Ałma-Ata) wystąpią: B. Pietrzy
kowski z łodzkieJ Uwardu oraz z. 
Raubo, W. Ojalski i Okroskowiez. 
Łodzianin walczyć będzie w wadze 
papierowej. * W slalomie specjalnym, rozegra
ny.m w Jasnej (CSR'>), i-aliczanym 
do PE, nasz alpejczyk J. Bachleda 
ząjął 8 miejsce. zwyciężył P. 
Frommelt z Liechtensteinu yrzed 

1. Czarni 2ł.8 81-37 Bułgarem P. Popangelowem. 
2. Start 
3. Płomień 
4. Wisła 
5. Stal 

10.10 72-45 * W turnleju o Puchar Swiata 
19:11 64--17 w hokeju na trawie, Polska po prze-1 
to:15 5U-56 graniu kolejnei,:o meczu •z Anglią 

12:13 52-64 (0:3) zajmuje ostatnie miejsce w grc1-
• • •. 1>ie „A". Prowadzi zespół HFN przed 

W osta'tnim dniu gdc.ńskiego tur- Indiami. W grupie „B" 1iderem jest 
nieju finałowego „B" Kolejarz Ka- Pakistan przed Holandią. 
t i k ł 1 * Przed kw!etnirwym tournee po 
ow ce po ona S arkc: Tarnobrzeg Europje, repn:zentacja oitkarska Bra-

3:1 (15:9, 15:7, 5:15, 15: 9). zylii rozegrała / kontrolny mecz z Pa-
Ponad 2 goc.!zlny trwał zacięty po-

jedynek pomi<!dzy Spojni;i i AZS ~a~ąN zwyciężaiąc 1:0. Bramkę zdo-
Warszawa. Ostatecznie wygrał AZS Y unez. . . . 
3·2 w15 l5'0 14•16 15.10 1 •. 7) * Puchar hg! ang1elsk1cj zdobyła 
·w · ta'bel!. 'pr~w~dzi AZ~ ·W-wa 

1 

jeden_astka Nottingham Forest. zwy-
Pl\Zed Spójnią Gdańsk c1ęzaiąc w powtorzonym 1neczu fi-

. nałowym Liverpool 1:0. 

-& Godz. 7.50. Na· ulicy Zgierskiej 
235 jadący bez uprawnień samocho
dem „Fiat" 9096 IF Jerzy W. spo
wodował zderzenie z tramwajem 
„Nauka jazdy". Kierowca doznał 
obrażeń ciała l przebywa w szpitalu. 

v Godz. 8.05. Na ulicy Rojnej, 
Karol B.. lat 11, wybiegł zza auto
busu i wpadł pod „warszawę". 
Chłopca ze wstrząśnieniem mózgu 
przewieziono do szpitala. * Godz. 13.35. Na skrzyżowaniu 
ulic Promińskiego z Przybyszew
skiego kierowca „Ziła" Karol s. 
uderzył w tył barakowozu ciągnio
nego przez „Stara". W wyniku ko
lizji samochód i barakowóz zostały 
uszkodzone. Straty ponad 5 tys. 

-& Godz. 14.40. Na skrzyżowaniu 
ulic: Pabianicka - Leszczowa kie
rowca „żuka" Jan M. nie ustąpU 
pierwszeństwa przejazdu ! zderzył 
się z tramwajem ~2/2. Ofiar nie by
ło. Straty znaczne. 

-łr Godz. 15.45, W Pabianicach na 
ulicy Moniuszki 142 jadący na wrot
kach 9-letni Zbigniew M. uczepił się 
samochodu a następnie puścił się, 
wpadając pod „Trabanta". Chłopiec 
z obrażeniami głowy przewieziony 
został do szoitala. 

v Swladkowle potrącenia kobiety 
przez nieznany samochód wczoraj o 
godz. 16 na ulicv Piotrkowskiej 77 
proszeni są do WRD MO, Łódź ul. 
W. Bytomskiej 6-0, tel. 715-86. 

-& Pod p0wyższy adres proszeni są 
świadkowie ootrącenia pieszego w 
Głownie dnia 22. III. br. o godz. 
18.40 przez „Fiata" SKB 0602 na 
skrzy7owanlu ulic Sosnowej z Woj-
ska Polskiel(o. (eh) 

Dnia 22 maYca 1978 ~. zmarł nasz 
'ukochany Mą:ż, Ojciec, Dziad.,ek j 
PradZiadek 

$. ł P. 

FELIKS 
WlśNIEWSKI 

były członek ruchu ~poru, wię
zień obozów koncentracyjnych 
Mauthausen - Gusen odznaczo11v 
Medalem Wolności i Z'Wyeięstwa·. 

Pogne1b odbędzie się dnia 24 
marca br. o godiz. 16 na Cmenta
rzu Kom11 nalnym na Dołach (część 
katolicka), o czym zawiadamiają 
pogrątaue w smutku 

ŻONA i DZIECI 



a a:1 aL'tl l 'l~ ·I~ :t~ ą il r:c 1 :Hi m 
Wybierzemy: 
D około 6 
komitetów 
O 193 

tys. 
domowyeh 

komitety 
osiedlowe i ob~odowe -Ocenie stanu przygotowań do ka"'" 

panil sprawozdawczo-Wyborczej orga
nów samorzqdu mieszkańców bylo 
m. in. poświęcone wczorajsze posie· 
chenie Prezydium tK FJN, które pro· 
wadził jego przewodniczący - prof. 
dr MIECZVStAW SERWlliiSKI. 

Dziś i jutro 
ostatni.e zakupy 

W sklepach panuje wzmożony, 
przedświąteczny ruch. ,Tak nas 
wczoraj poinformowano w WSS 
„Społem" w zasadzie cały, przed· 
świątec;llłlY przydzi~ł artykułó~ syo 
żywczych dla Łodzi znalazł su:. Już 
w sklepach. Jeszcze w srodę 
były newne kłopoty z nabyciem ro
dzynków I migdałów, ale cały ich 
transport zaraz po przybyciu do Ło
d o;i został skierowany bezpośrednio 
do sklepów. stąd nawet nie zdążo
no włożyć do paczek rodzynków. 
Dziś I jutro kontynuowane będą 

do sklepów dostawy uzupelniająoe. 
Spodziewać się naleły jeszcze o•f o
ców cytrusowych. Być może w so
botę Łódź dostanie dodatkowych 300 
ton pomarańcz, któ.;e ~ą juź w 
porcie gdyńskim. W olcresie przed
świątecznym sklepy otrzymały i je
szcze otrzymają 1.200 ton tych o
woców. Na bieżąco dostarczane bę
dą także -. chrzan, ćwikła, ma,ionez, 

' (m) 

p rawdziwie · słonecz
na, wiosenna pogo
da towarzyszyła na

szemu kolejnelJIU rajdąwi, 
w czasie którego zapozna
liśmy się z porządkowymi 
problemami Widzewa. To
warzyszyli nam: I zastępca 
naczelnika dzielnicy mgr 
EDMUND WAWRZV~SKI 
oraz 
mgr 
SKI. -

architekt dzielnicowy 
ini. LESŁAW ROGAL-

now -0cze.s1nym i blO'kami, ~emy 
teren j oot w la&n..ie przygot-OW)"Wany 
do zagioopoda•rowa.nia. Tutaj, :i. pra· 
wej stiro.n y u~. Riuska J)QIW5taną 
pa.rki.ngi, z lewe j zaś miniitao:glllWis
ka. Zwieziono już tam odpowiednie 
materialy i p r ace przy pOI'Ządko
waniu t e renu rUiSZą wraz z. usta.bi· 
li2owaniem się pogody, WiękSizość 
z nich w czynie społe=iym wY1ko
nają tu pracowni.cy L<X!zk1ich Za
kładów Drobia •I"Slk:ich. Parę metrów 
dalej, przy ul. Zbiorczej oglądamy 
ładnie uporZlldkowane podwórko, 
na którym mtawiono estetyczine 

Wiosenne porzadki 
na Widzewie 

SIJJ()II'·o, stąd lronieozność jaik · naj
szybszego do niej prey&tąpdenia. 

Po drodlze mijamy ongiś zainiett
bainy, a dziś pięlmy staw (ina zdję
cillY przy ul Pl'ooniń&kiego. 

- PraooWU11cY LZPB im. 01'roń
ców P01koju już niedługo przy&tąpią 
tutaj do ootaite~nej koometyik.i te
rellJU wokół eta.Will, gdz.ie J)(l'Wstaną 
jeszcze mola dla wędikairzy, przy
stań kaja!lrowa oraz wymaClZOl!le bę-· 
dz.ie mi>e-jsce dla kąpiących się -
mówiią towall'zyszący mi plJ.'IZjedsita
wi-oie.le wł.a.dz dzdełnicy. 
Jadąc wl. Waindy Wasiłews~i.ej 

IJO'dz·iwiam mak!omite wy.k;oreys1a· 
nie bairaików po p.racaoh budowla
nych przedsdębiorstwa ;,Dąbl"'owa". 
Zamiast wYbU'rzyć je, prz.ekaa:aino 
uż)"tkow.nd!kom, lctóI"zy pnzek:s(l;·tałci
li owe bai"atkii w estetyC2'l!le J)'llll1kty 
~lep01We, usługowe oraz gaira.:le. 

~ Jest to :zm.aJlwmHy przyklad gooJJ<>
? cl-air.ski-ego podejścia do spra.wy. 

Uda.jemy się na. Osi-edle Widzew 
( - Wschoo. Tutaj wi-ose;n;ne IJ['ace 

porządkowe skonce'll!trowa.ne będą 
„
0
• na zagospodarowaniu Parku Leś

nego, pięknego teirenu w centrlllm 
"' tej nowej dzielnicy. Częścią pa!l"kU 

będzie noiwoczesny ogród jordanow
ski, któiry z <Xkarz:ji 70-1ec.ia sweg·o 1 

zwią.~lm zawodowego łódzcy włók
n.iaa'ze przekażą cłz.iec.iom. Termin 
ulwńczenia tej talk potrzebnej inwe 
stycj1i określono na wrzesień br. 
Tere:n pod prace jest 'już przygoto
wany i wraz z ustaleniem się po· 
gody will11llY one ruszyć. Nadal jed-

budowy wsch-0dnieJ męścl Parku 
Zarzew - Dąbrowa. Ma 001 być 
odda.ny do użyibku w dJn il\l Swięta 
LiJpoowego. Widzewskie za.kłady 
pracy zadeklarowały czyny wartoś
ci 30 mln z11>tych, dimęki czemu 
P<JIW&~ną tu m.iin. dwa sztuczne lo
dowiis,ka i korty tenisOIWe. W c:zoraj 
pracowano przy układaniu podłoża 
pod lodowi&k.a. Cały teren pairku 
przygotowany jesł i~ do pirac w io
seinnych. Wytyczono aile jik!i, 1.11S1a
wiono slupy oświetl€1Iliowe, p<>sa
dzcmo nawet kilkad:zie-s·iąt dirz.ewelk. 
Pracy będzi~ tu je d.rtak jeszcze 

nruk. jaik na wielu oLacach łódzkich 
budów, olko.Jice n<>wY'Ch blolków 
przy:pomilnają swoim wyglądem 
przy-słowiowy „kll'ajobraz księiyco
wY". Ulice osiedla mają w t y m ro
ku otnzymać chodniki i sądz.tlmy, :i:e 
odpawiednie prace wi.mly być )ll'IZe

prowadzone jaik najszybciej, 
KońC21ymy nasz krótki, wiosenny 

rekonesa.ns Po Widzewie. Pll\JIOWa
ne tu prace 'PO•l"Ządkowe winny w 
najbliliszych miesiącach zmienić 
oblicze piękniejącej ~ dnia. na 
dzień, a ta.ii: niedawno jesz~e za
niedbanej, dzielnicy. 

M. STOLARSKI 

Pili alkohol 
• • w m1e1scu pracy 

Surowo J?O ·traktowało Kolegium 
d/s Wylu.oczeń przy naczelniku 
dzielnicy Polesie p.tacowników 
PTHW - And1 ze ja Gospodars~iego 
i Andrzeja Kolanowskiego, kfórzy 
13 bm. na teTeme bazy PTHW przy 
ul. Jerzego 10-12 wypili wspólnie 
pół litra wódki. Następnie A. Go
spoda·rski, będąc w stanie wskazu
jącym na spożycie alkoholu, kiero
wał samochodem „Warszawa", jeż
d'żąc nim ulicami miasta. 

Modernizacia dworca łódź-Kaliska potrwa 
ieszcze 5 lat , . • Przedłużenie al. Mickiewicza 
do ul._ Karolewskiei ... Nowv wiadukt na al. Unii 
1111

-· 1 Głównym tematem wczorajszego posiedzenia Zespołu Koordy
nacyjnego Łódzkiego Układu Komunikacyjnego było -„rzygoto
wa.nie do realizacji drugiego etapu modermzaoji diworoa k.ole
jowego Łódź-Kaliska. 

A, Gospodarski skazany został na 
4.500 zł grzywny z zamianą na 90 
dni aresztu, a A. Kolanowski na 
karę 3.100 zł grzywny (m) 

lódź w 

W związku z tym, że prace mu
szą tu być D<rowadzone ·przy za
chowaniu ciągłego r~ch. 1 kolejo-

święta 
JU'.fR<_> (25 b;i1.) ostatni - dzień . przedświąteczny1ih zakupów. 

Wszystkit> placowki handlowe i zakłady usługowe zakończą 
swoJą pracę już o godz. 17, a większość zakładów :;astron(lmicz
~lch - o godz. 18. Kasy oddziałów PKO czynne będ'ł do l(Odz. 

I ~V l'IF.RW8ZY DZrn"S' SWIĄT, 26 BM. cała sieć handlowa 
i usługowa będzie nief'zynna z wyjątkiem dyżurujacvch 

, . w godz. 10-18 następujących kioskó-.v „Ruchu": pl, Wol
nosc t 7, P10trkuwska 45, Dw. Kaliski, Dw. Fabryczny, Dw. Pół
nocny PKS, Piotrkowska 170, pl, Barlickiego, Marchlewskiego 
(bl ok 323). Ror.dc Titowa orzy PabianicKiej. pl, Niepodle,e:ło
ścJ, ~i Czerwcmej 99, Felińskiego przy Kadłubku. Wojsldt 
Pols kiego 130. Zachodnia przy Limanowskiego i Traktorewa 
(blol~ 43) w godz~ 12-20. Dyżurować będzie 10 zakładów gastro
nomJcznych oraz wyznaczone stacje CPN. stacje obsługi ~omo-
chodów i parkingi, -

I W DR:c7GI DZIBŃ SWIĄT, 27 BM., pracować będzie ; oło
wa ogolnej ilości kio$k6w „Ruchu". 8 res tauracji 2 tary 
32 kawiarnie. wyznaczone stacje CPN. stacje. obsługi sa~ 

mochod~w pogotowia napraw radiowo-telewizyjnyJ11, zakłaJ:lY 
~otograf1czne a także następujące sklepy; delikatesowe i spo
z~cze - Zachodnia 25, Przybyszewskiego 1, Kusprzaka 64, 
P1otrkows~a 96, Armii Czerwonej 9; winno-cukiernwze - 'Noj
sk a Polskiego 20, Plantowa lb, Zapolsk~ej 48. Rz;,!o-Nska 133, 
Pabia~icka 12~. Mała- 2. _ Nowomi~jska 1, Kopcińskiego 3la. Tu
wima 63; Kwiaciarnie - pl. Koscielny 4. Rzgowska 77, Pwtr
kowska 85, Obr, :Stalingradu 17 i Tatrzańska 42. W Ili Oddzia
le PKO (Piotrkowska 74) w godz. 10-13 czvnna będzie kasli 
wpłat i wypłat oszczqdnościowych. 

25 bm. urzędy pocztowe jednozmianowe pracują fak w każ
dy dzień powszedni, urz«idy dwuzmianowe - do gcdz. 18, na
_tomjas t w zakresie telekomunikacji dyżuruj11 całą dcbę: Upt. 
Upt. Łódź 1. Łódź 7 i Łódż 11. , 

26 bm. czynne będą. następujące placówki: 
Łódź 7, fjódż 11. 27 bm. obok _ wymienionych 
wać będą ponadto. Pabianice 1, Alek sandrów 
st.<lntynqw. Ozorków 1, '.lg ierz 1 i Rzgów. 

Łódz 1, Łódź 4. 
urz~a6w dyżuro
Głowno 1. Kon-

27 bm. PTT-K organizuje pieszą wYciee;zKę na tra&ie: Grotni
k i - Krzemień - Zimna Woda - Lućmierz. Zbiórka na Dw. 
Kali~kim o gorlz. 8.45. 

wego i drogowego (ulica K;arolew
Slką i plano,w~na al. Mickiiewroza), 
przedstawiono dwa alternatywne 
warianty wykonania tego zadania. 
Pierwszy z nich nie wyma11:a bu-. 
dowania pomocnkzycn wiaduktów 
nad wyż-ej wspomnianymi arteria
mi dirogow:vmi. Powodrutie lednalk: 
konieczność obniżenia iJoziomu ul. 
Kal!'O<l.e~al o o'k. 1 me.tira co by
łoby dla budowniczych aiezwykle 
uciążliwe. Di"ugi wariant nrzewi
duje czasowe skierowanie ruchu 
pociągów na trzy wiadukty pomoc
nicze. Oba te wariant y będą szcze
gółowo rozpatrywane przez spe
cjalistów. 

Cal:·ość realizacj.i węzła plldzielo.no 
na kilka etapów. W pierwszej ko-

15 bm. ;eden z naszych Czytel
tllków usilowal kupie w sk(e pi e 
z artykulam·i gospodarstwa domo
wego mieszczącym się przy ul. 
Marynarskiej (tuż pr;;y ul. Woj
sk a Polskiego) jeden z dwóch 
stoiących na wystawie rondli d o 
fr ytek. Sprzedawczyni odrzekla 
jed nak, że przedmio!i; te •ą i•1tż 
„ zapisane" (?) kupi<- u;lęc ich 
nie można, a innych nie ma. 

C.iytelnik poszedł więc do skle
pu przy ul. Spornej w pobliżu 
Ul. Boya-Zeleiiskiego, gdzie bez 
źJdnych ·trudności nabył takt ron
cie!. 

Nasuwa się więc py·cante. C1!Y/ 
na owe rondle wprowadzono za
pisy i dlaczego w jc.dnym skle
pie można je nabyć bez trudno
ści a w innym t akowe są czynio-
ne. Mot e odpowie na to WSS 
„Spotem". R. 

lejności -prace konce!llJtil'owałyby 
się na wschodniej częsci dworca 
(-od aa. Włólmiaa"ZY) i l)l'Zebu.dOWlie 
wiaduktów. Następnie prz 7stapiono 
by do modernizacji części zachod
niej (od aa. Unili), a na końcu 
zaś do budowy _ centralnel!o pawi-1 
lonu obsługi podróżnych. wybu
rzania starych budynków dworca 
i kosmetyki całego terenu. 

Termin realizacji tej aiezwykle 
p&brzebnej nas'lemu miastu inwe
stycji określono na 4-5 lat. W to
ku dyskusji zwrócono uwai<e na 
konieczność przyjęcia takiej kolej
ności ._.ealizach poszci.et:(6!nych e
tapów zadania. by w trakcie robót 
nie wystąpiły ' poważniejsze trud
ności komunikacyme w oołaezeniu 
Retkini ze śródmieśdem. Powoła
no też soecialna grupę rol::oczą. 
której zadaniem bedzie uści ślenie 
wszystkich soraw związanych z 
modernizacia dworca. (ptom) 

Wymien1ić, o·le montera 

„Od póltora r.-,iesląca mam 
;:ieps1,1.tą lodówkę - zali się nasz 
Czytelnik. - Uszkocfaenie zylosi
tem w punkcie naprawczym przy 
ul. BrzechWy 5, ale mimo :l:e ju± 
czterokrotnie wymieniano mi 
agregat, lodówka w clalszym c·k1· 
gu ni" mrozi. Przed .ci' ku clni a
mt znów przyszedl monter i po
wiedzial, że skoro wymian y agl'e
gam n ic nie daly, te. może „wy
siadło" coś innego". 

No, cóż, swoiste podejście do 
pracy mają monter~y w punkcie 
-usługowym przy ul . Brzechwy. 
Nam zaś wydaje się, że skoro 
cztery naprawy nic nte pomoot11, 
to może lepiej byloby wymienić 
owego\ montera na kopoś, lcto le
l'iej zha się na lodclwl<.ach . (V) 

Dar na C~D 
Pracownicy Okręyowe;o Przed

siębiorstwa Geodezyjno'-Kar·togTtl
ficznego w Łodzi ofim·owal! 
z indywidualnych nagród f u ndu
szu o;ak!adowego kwotę 41.192 zl 
na budowę Pomnika -- Szpitala 
Centrum Zdrowia Dziecka. Lzię
kujemy t 

WAZNE TELEFONY 

SWIT - „Hultajska 
radz. b/o, gGdz. lll, 
czyk" USA, o4 lat 
M.30, li 

SOJUSZ „Fałszywy kr61" 
ang. od l:at 15, g.odz. lT 

TATRY - . „Słoń .z Indyjskiej 
dżungli" radz. b/o, godz. ~2.30 
17 „Kariera na zlecenie" fr. od 
lat _ 18, godz. 1tl, 14.30, 1Mł 

DYZURY APTEK 

Obrońców Stalingradu 15, Ni• 
ciarnlana 15, Główna 14. Dąb
rowskiego 89, Lutomłerska 146 

Stałe dytury aptek: 

Centrala InformacyJna PKO 731-112 Apteka nr fl-o35 Aleksandrów, 
Informacja telefoniczna 03 • ul. Kościuszki 6 
Strat Pożarna os. 661-11, , 795.551 Apteka m 47-087 Konsta·ntyn6w, 
Pogotewie Ratunkowe 09 ul. Sadowa 10 
Pogotowie MO OT Apteka nr '7-000 Głowno, \łl. 
Komenda Miejska MO Łowicka 96 ' 

centrala S,7T·2Z, 29Z·i!2 
Dworzec Centralny 265·96 

Informacja o usługach 398·10 
Informacja kolejowa 655-55, 284-69 
Informacja PKS: 

Dworzec Północny 
Pogotowie wołloclągowe 
Pogotowie gazowe 
Pogotowie energetyczne 

Rejonu Północ 
Rejonu Południe 
dla odbiorców prze-
mysłowych 609-32 
oświetlenia ulic 

Pogotowie ciepłownicze 
Pogotowie drogowe 

„Polmozbyt" 

747-20 
835-46 
395-115 

334-31 
334-ZS 

%45-72 
220-89 
253-11 

419-32 

TEATRY 

Wszystkie teatry nieczynne 

MUZEA 

HISTORII RUCHU REWOLU· 
CYJNEGO tul. Gdańska nr lll) 
godz. 10-18 ~ 

ODDZIAł. RADOGOSZCZ (ul. 
Zgierska 147) godz. 10-16 

ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA
FICZNE (plac Wolności nr lł) 
godz. lt-19 

CENTRALNE MUZEUM Wł.O· 
KIENNICTWA (Piotrkowska 282) 
godz. 11-49.30 

BIOLOGU EWOLUCYJNEJ UŁ 
(park Sienkiewicza) godz. t0-18 

RISTO!Jll MIASTA ŁODZI (ul. 
Ogrodowa 15) nieC'Zynne 

SZTUKI (ul. Więcki>wskiego :le) 
god'Z, 1.L-'18 -

POLSKIEJ W()JSKOWE.J SŁUZ· 
BY ZDROWIA (~ldgowskiego 7) 
godz. 16-<l.B 

ŁODZKI PARK KULTURY I 
WYPOCZYNKU rna Zdrowiu) 

OGROD •BOTl\NICZNY - nie
czynny 

ZOO - czynne godz. ._17 Cka
sa do 16) 

PALMIARNIA - nieczynna 
KĄPffiLlSKO „FALA" (ul. Un!.1 ł) 

nieczynne 

KI N A. 

BAŁTYK - „Tak~ówkarz" USA 
od lat 18 godz 10 17.15, 19.30. • • 12,15, 15, 

IW ANOWO - "Wszyscy ł nikt" 
pol, od lat 12, godz. lO, l2.15 
14.ao „Port lotniczy 77" _ USA. 
od lat 15, godz. l7, 1B.30 

P.OLONIA - „Pokój z widokiem 
na morze' poi. od lat 15 gądz. 
12.15, „Ofhra nam1ętno~ci" hiszp. 
od lat 18 ęodz. 10, 15, 17 .111. !A.30 

PRZEDWIOSNIE - „Wyspa skar 
bów" fr .-wł. od lat 12, godz. 
10, 12, „Skrzydełko czy nóżka" 
fr. b/o, godz. 15. 17.15. 19.30 
WŁOKNIARZ - „Gang Olsena 

wpada w szał" duński od lat 12 
godz. 10, 12,15, Ui, 17.15 „Nie 
zaznasz spoko·ju" pol. od la•t 18 
godz. 19.30 

WOLNOSC - „Wielka podl'oź 
Bolka I Lolika" pą-1. bjo, godz. 
10, „Ofiara namiętności" hiszp. 
~~30lat 18, godz. 12.15, 14.30, 17, 

WISŁA - „Pasja" poi. od la•t 12 
godz. 10, 12.15 „Kobra" jap. od 
lat 18, godz. 14.30, L7, 19.30 

ZACHĘTA - „Akcja pod Arse
nałem" pol. od lat 12, godz. 
12.-15 „Kobra" jap. od lat 18,. 
godz. 10, 14.30, 17, 111.30 

ŁDK - „Powrót straconych" 
Jug. od lat 12, godz. 15, l-7.l!O. 
DKF godz. 19.411 

STUDU> - „Kslęntczka na Zliarn 
k-u .g.rochu" rad-z. b/o, g. 15.45 
„Im10na miłości" indyjski, oo 
lat 12, godz, 17.30, 20 

STYLOWY - „Niew:mne" wł. od 
lat ~8, godz. 15, 17.30 „Portret 
rodzinny we wnętrzu•• wł. od 
lat 18, godz 19.45 

DKM - „Ebirah - potwór z 
głębin" jap. od lat 12, godz. 
16, 18, „Błękiitny ptak" USA, 
od lat 15, godz. 20 

KOLE.JARZ - „Trędowa·ta" po!. 
od lat Hl, godz. 16.30 _ 

GDYNIA _;,_ „Doktor Popaul" fr. 
od„ lat 15, godz. 14.30, 17 „M1-
łosc straceń-ców" jap. od lat 15 
godz. 10, 12.15, 1.9 

MŁODA GWl\RDIA - „.Je:Edz!ec 
bez głowy" radz. b/o, gOClz. 
12.30, „Żądło• USA. od Ja,t 15 
godz. 10, 14.30, 17, 19.30 ' 

MUZA - „Tomek Sawyer" USA 
b/o, godz_ 15.30 „Rok święty" 
fr. od lat 15, godz. 17.30, 19.30 

1 MAJA - „Na tyłach wroga" 
koreańsld, b/o, godz. 15.30. DKF 
godz. 17.30, „Kabaret'• USA, od 
lat 15, god>z. 19.30 

POKOJ - „Dopóki bije zegar" 
radz. b/o, godz. 15.45 „Trans
american Express" USA, od lat 
15, godz. 17.111, 19.30 

ROMA - "Wysp;i skaTbów" fr.
wt. od lat 12, godz. 10, 12.15, 
14.30 „Me Masters" USA, od 
lat 15, godz, 11, „Cza<t'ny kor
sarz" wł. od lat 15, godz. 19-.30 

STOKI - „Zorro" fr.-wł. b/O, 
godz 15.30 „Dzieje grzechu" 
poi. od lat 18, godz. 18 

OKA - „Profesor Wl-lczur" od 
lat ltl, pol. godz. 13..30, 15.30, 
„Ojc·iec chrzestny" od lat 18, 
USA, godz. 10, 111.30 

POLESIE - „Pani minister tań
czy''. pol. od lat 12, god„. 17 
„St<t'óż plaży w :rezonie zimo
wym" jug. od lat 15, god'Z. 19 

POPULARNE - „Ostatn4 skok 
gangu Olsena" duński. od lat 
18, godz 16, „Rebus" po!. od 
lat 15, godz. 18.15 

ENERGETYK - „Noce i dnie" 
/ cz. II poL od lat 15, godz. 16.30 

„Stara strze,Lba" fr. od lat 18, 
goL!z. 19 · 

HALKA - „Tak uiczyna się mi
łość" czeski, od lat 12, godz. 15 
„Uśmiech" USA., od lat 18, g. 
17, 19.15 

PIONIER - „Wojenny prezent" 
radz. od lat 12, godz. 15.30 
„Fałszywy k•ról" ang. od lat 15 
godz. 17.15, 19.15 

REKORD ..... „FLLp l Flap w Le
gli Cud'Zozlemsklej'• RFN, b/o 
godz. 15, 16.30, 19 „Dagny" po!. 
od lat 15. godz. 19.30 

Informacji o dyturach aptek: 

• w P.ablanlcach Udziela Apteka 
nr 47-035, Armil Czerwonej 7 

w Zgierzu udziela Apteka ur 
ł7-080, Dąbrowskiego 10 

w Ozorkowie udziela Apteka 
nr ł7-092, D7lieriyńskiego li . 

DHuRY SZPITALI 

POŁOŻNICTWO 

Szpital im. Kopernika - dzlel
nlca Górna Poradnie K, ul. Od
rzańska, Cieszkowskiego, Rzgow
ska, Przybyszewskiego o-raz gi
nekologia :t dzielnicy Polesie 
Poradnia K, przy ul. -Fornal· 
sklej 

Instytut Pol.Gin. ·AM (ul. Cu· 
rle-Skłodowsklej 15) dzielnica 
Górna, Poradnie K, ul. Felińskie 
go, Zapolsktej, dzleln1·ca Sród
mleście, Poradnia K, ul. 10 Lu· 
tego, _ gm, Rzgów 1 Ksawerow 
oraz ginekologia z dzielnicy Po
lesie Po-radn!a K, przy ul. Olim
pijskiej 

Instytut Poł.·Ghl, AM (ul. 
Sterlinga 13) - dzielnica Sród
mieście Pora<ln!a K, ul. Kopcln
skiego, Próchnika, gm, Brójce 
oraz glneko!ogla z dzielnicy Po
lesie, Poradnia K, ul 1 Maja 

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

Szpital im, H, Wolf - gine
kologia - dzie·ln!ca Bałuty oraz 
glnekol?gla z dzielntcy Polesie. 
Poradme K, ul. Gdańsk.a 1 Ka
sprzaka 
Szpl~aJ Im. Skłodowskiej-Curie 

w Zgierzu - poło:l:nlctwo miasto 
I gmina Zgierz, Aleksandrow 
Ozo.rków, · gm_ Konstantynów gm'. 
Parzęczew, Andrespol Nowosolna 

S.zpital im. Marchlewskiego w 
Zgierzu - glnekoloi:ia - miasto 
I gm. Zgierz, Aleksandrów, Ozor 
ków, Głowno, Stryków, m. Kon
stantynów, gm. Parzęczew, An
drespol, Nowosolna oraz Łódź -
dzielnica Polesie, Poradnia K 
ul. Srebrzyńska I .dzielnica Wl~ 
dzew 

.szpital im. B!ernackłego w Pa
bianicach - miasto I &mina l'a
bianlce 

Szpital w Głownie - położni
ctwo mlasto i gmlna Głowno 1 
Stryków 

Chirurgia ogólna - Bałuty 
Szpital Im. Biegańskiego (Knla
zleWicza 1/5) codziennie dla 
przychodni <'eJooowycb nr ł, Cl, 
7, 8. 9, 10, Szpital im. Barlickie
go (Kopc!Iisk1ego 32) codziennie 
dla przychodni nr i, Szpital 1m. 
SkłodowskleJ-Curie (Zgierz, Pa
rzęczewska 35) dla przychodni 
rejonowych nr 1, 2, s, 5, Szpital 
Im. Marchlewskiego (Zgierz, Du
b~ 17) cc;idz1ennie dla m. t gm. 
Zgierz, Ozorków, Alell:san.drow, 
Parzęczew, Górna - Szpital 1m. 
Brudzińskiego (Kos. Gdyńskich 
61). Polesie - Szpital im. Ko
pernika (Pabianicka 62). Sródmie 
ście - Szpital im. Pasteura (Wi
gury lS). Widzew - Szpital Im. 
Sonenberga (Pieniny 30) 

Chirurgu• urazowa - Szpital im. 
Jollilchera (Milionowa 14) 

Neu.rochirurgdit - Szpltal Im. 
Ba.rl.lckiego (Kopcińskiego 22) 

Laryngulog1a - Szpital im. 
Barl1ck1ego (Kopclńskieg0 22) 

Okulistyka - Szpital im. Bar
lickiego (Kopcińskiego ~) 

Cbllorurgła I laryngologia d'zie
clęca - Sz.pf.tal w. Korczaka 
(Armld Czerwonej 15) 

Clururg1a uczękowo-twarzowa 
Szpital Im, Barlickiego (Kop

cińskiego 22) 
Toksykologia - Instytut Me

dycyny Pracy (Teresy 8) 
Wenerologia - Poradnia Der

matoJogiczna (ul. Zakątna łł) 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

Nocna pomoc lekarska St-acji 
Pogotowia Ratunkowego przy ui. 
Sienkiewicza. !37, tel, 666-66 
Ogólnołódzk1 Punkt Informa

cyjny dotyczący pracy placówek 
służby zdrowia tel. 615-19 -
czynny całą di>bę we wszyst!Ue 
dni tygodlllia, równtei w nie
dziele i świeta 

AMBULATORIUM 

DORAZNEJ POMOCY• 

CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI 

Gabinet chJ.rurglczny czynny 
całą dobę, Łódź, Armil Czerwo
nej U, tel. 341-30, wewn. 70. 
457-50 dQ M. wewn. 70 

NOCNA 

POMOC PIELĘGNIARSKA. 

Bałuty - Szpital Im, H. Wolf, 
zgłoszenla na zabiegi w domu 
chorego, tel. 777·71 

Górna - Sz;pttal Im. J'onsche
ra 1 Szpital im. Brudzińskie
go, zgłoszenia na zabiegi w domu 
chorego, tel. 627-93 

Polesie - Szpital im, M. Piro
gowa, Szpital Im MadurowiC'Za, 
zgłoszenia na zabiegi w domu 
chorego tel. 278-52 

Sródmieścle - Szpital Im. L. 
Pasteura, żgłoszenia na zabiegi 
w domu chorego, te-!. 864-11 

.Widzew - Szpital Im. E. •o
nenberga„ zgłoszenia na zab.egi 
w domu chorego. tel. 864-11 

TELEFON ZAUFANIA - 337-37 
czynny w '!ni po"'-szednle od 
15-7, w niedzlielę 1 ~wieta catą 
dobę, 

n s.u:r n n a.TJ:CP --=- n " n n Zbll 
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Włókniarski jubileusz PIĄTEK, Z4 MARCA 
PROGRA!M I 

P racownicy przemysłu lekikiego ob1:hodzić będa wkrótce 
70-leci-e istnienia swojego związku z,tWOdvwe;io. Li.ocz
nka ta zmobilizowała załogi przedsiebiorstw teę;c., re· 
sortu do por!ejmowania produkcyjnych zobvvviązat. Ich 

12.05 z kraju l ze świata. 12.25 Mo
zaika polskich melodii. 12 45 Rnlru
czv kwadrans. l3.00 Koncert polskiej 
muzyki wojsl<:aWeJ. 13.2ti Nuty wier
chowe z Leśmcy . 13.40 Kącik melo-

dzierż niowsld 

lista jest dość długa. Włókniarze dostarczyć maią nie rslko 
dodatkowa 1 lość tkanin. ubrań, spodni. obuwia. uamiutów, 
skór i koców. ale także zwiększyć liczbe wyrobów ze znakiem 
„Q'' i „1" Wszystkie te, wyroby trafić mają do naszych skle 
pów. Ja.k wynika z srncunkowej oceny. tó kolejne przedsie
wzięcie przyniesie ponadto wymierne korzyści w c!zieczinie 
oszczędności surowców i materiałów. 

mana. 14.00 Studio „Gama". 14.20 Stu· 
dio Relaks. l1.25 Sllidio „Gama". 
15.00 Wiad. 15.05 Ko:'.espondencja 
z zagranicy. 15.10 Stu~io „Garna•'. 
~ <I.OO Tu Jedyrika. 17.30 .aadiolrutier. 
18.25 Nie tylko dla kierowców. 
18.33 Koncert życzeń. 19.00 Dz1eunik 
wieczorny. 19.15 Warsu:wska Orkie
stra PR i TV 19.40 Ballady jazzo
we. 20 .00 Wiadomości i infor
macje dla kie~owców. W.Ob Melodie 
lat siedemdziesiątych< 20.:;o Melodie, 
do których cnętnie wracamy. 21.00 
Wiad. 21.05 Kronika sportowa. 21.15 
Komunikaty Totalizatora Sportowe
go. 21.18 Reportaż z Dni Muzylti K. 
Szymanowskiego w Zal&:opanem. 22.00 

Zobowiązania włókniarzy dotyczą też czynów sJ)ołecZPych, 
dzięki którym wypięknieją ich macierzyste przeJsiebiorstwa, 
dzielnice i m~asta. Największa aktywność wykazały do t P. i po
ry cłiidziały zwiaz•kowe z Częstochowy i Piotrkow& Tryb. 

W Łódzkit'h Zakładach R&dio
wych „Fonica" zakończ·ono pi;ace 
nad budowa uowe_go, popularnego 
gramofonu stereofonicznego .,Ema
nuel". Opatrzony symbolem G-932 
gramafon jest to tzw. aparat ty
pu deck to znaczy n'e ma włas
nego wzmacniacza i przystosowa
ny .iest do współpracy z odbiorni-

, kami radiowymi. Uzupełni on więc 
istniejącą w tej dziedzinie na ryn
ku lukę. 

„Emanuel'' wbudowany jest w 
drewniana skrzynkę o wystroju 
podobnym do cieszącel(o sie dużym 
powodzeniem wśród klieutów ste
reofonicznego radioodbiornika Du
et" z zakładów radiowych w Dzier
żoniowie. Umożliwi to kupującym 
kompletowanie w 'domach este
tycznych zestawów E(raiących, uzu
pełniając• istniejącą w tej dziedzi
nie na rynku lukę. 

Pierwsza partia nowyc.'1 gramo
fonów trafi do sklepów• w . poło
wie roku. a do końca b„. handel 
otrzyma z „Fomki" .10' tys. tych 
nowych E(.ram.>fonóW. · 

(e t) 

I 

Z . UKOSA 

Uszczęśliwianie na ' silę„. 
Na pytanie: po co się chodzi do •ina? 
odpowiedź bywa iedno. Jeżeli wJodo· 

mo, że w „Bałtyku" wyświetla się „ Tuk
s6wkorzo", to - sądzić należy - każdy. 
kto się tQm ·wybiera, chce obejrzeć w!a
śnie ten film. Kto zdecydował się na to 

cie przy dźwięku wykonywanych na 
estradtie piosenek pokazywano na e'<ra· 
nie bez lodu I składu kawalki film:'>w 
„Kobra'' I „Taksówkarz". 50 minutl Kii· 
kanaście osQb oklaskami ujownlalo swo· 
jq aprobatę, reszta salt ponuro czekał-:1, 

kiedy się ta kpina z publicznolci skoń· 

l 
z kraju i ze świata. 22.20 Tu radio 
kierowców. 22.23 Łodz na muzycznej 
antenie (Ł). 23.00 Mir.ął dzień. 23.12 
Wiadomości ; portowe. 23.l.5 Koncert 
przed północą. · „ 

PROGRAM U 

11.30 Wiad. 11.35 Postęp w gospo
darstwie domowym. 11 .45 Muzyka 
spod strzechy. 12.05 W. Lutosławski 
- Livre pour orchestra. !2.25 \Viad. 
(Ł). 12.28 Chwila muzyki 1Ł). 12.:;o 
„Wydarzenia, poglądy, refl~ksje" -
mag. piotrkowski w opr. z. l\~rożek 
(Ł). 12.45 Stęra mu.zyka w nowej 
szacie. 13.00 Wokół s1;raw naszego 
stołu . n.rn Nowe nagran:a radiowe .. 
13.30 Wi.ad . t:l.35 Ze wsi i o wsi. 

w ubiegłq niedzielę, nie zdziwił się ,10-

'((et zbytnio cenie biletu: 50 złotych! Wi· 
dl>cznie nic tylko film dobry, ole i str<>· 
na techniczna nadzwyczajna. Zresztq , -
trudno odejść od kosy dlatego tylko, że 
ceno biletu podwójna. Więc się - sofa w 
dwóch trzecich zapełniła. Pewien niepo· 
kój wywołał tylko widok aparatury nagło
śniajqcej, perkusji i elektrycznych in5tUJ
mentów muzycznych. I rzeczywiście. to wy· 
jaśniało sytuację: chałtura za dodctko.ve 

czy. 13.50 Duety operowe. 14.10 W:ięcei. 
Dyrekcja kina „Bałtyk" nie po raz :epiej, nowocześniej. 14.25 Tu Radio 

pierwszy pozwala sobie no podobną dzia· Moskwa . 14.45 Muzyka Haendla. 15.30 
Studio Plus. 16.10 Konc~rt życzeń 

lolność chorytotywnq w sto•unku do nie mi!ośn i »ów muzyki pllWażnej. 16.40 
cieszących się powodzeniem chołturs7.czy· Aktualności dnia (Ł). 16.f.5 Chwila 
ków. Ale dlaczego kosztem widzów? J.U. muzyki (Ł) . 17 OO „Co bię Wam w tej 

!limmrmmmil!lllmmmime~::ammBlll! audycji na jbardziej podoba?". 17.20 
20 złotych płacony~h przer widza. Po soli 
powiało grozą. „ łCiedy rozanielony zopo· 
wiadacz zapewnił zwiędłym falsetem, że 
przed filmem trzeba będzie spędzić · 50 I 
(pięćtlziesiqt) mi.nut z... mistrzami ei;tra· 
dy, )<~órzy właśnie mają chwilę prze•wy 
,Pomiędzy iednq podróżą zagranicz:n<.l c '"' 
drugą. mogq więc unczę5flwić zasiedt!d
ł\tch na miejscu łodzian swoimi wystę· 
pomi. 

Dm.glej Koleżance 
DR MED. 

MARII 
WOŁCZYK

ORZECHO'WSK'IEJ 

. Powieść miesiąca - ,„Podróże po 
I Polsce" - fragm. książki J". Iwasz-
1 kiewicza. 17.40 Rep. lit W. Jani ..::l<ie-

1 

go pt. „Przyw•aszczycic!e''. 18.00 No
winy ! nowinki muzyczne. 18.25 Ple 

i biscvt Studia „Gama" lo.30 Eclla 
dnia". 18.40 Klub Entuzjast' 'W Ne>wo-

I się zaczęło. Zespól ·big-beatowy jtl· 
kich w Polsce tuziny, by1e jaka piose~
karka. „po powrocie z Norwegii" i .,zna· 

Polecamy w 'tym tygodniu kiilk.a- ny z e~trad warszawskich". rzewny śpie· 
• · wok satyryczny z- podwórzowq .Piosenką o 

111a.sc1e wybranyc:b nowo,ści literatu- nieudanej majówce. Aby dopełnić miary 
ry sPOleczno-po!ityczinej, lctóre broku szacunku dla widza i jego smoku 
można kupić W księgaimi „ Ws.pól- artystycznego, całość przedstawiono jako 
czes>11.a" (al. Kościum.ktl 106/116): , „program filmowo-muzyczny". I rzeczvw•ś· 

St"rdeczne wyrazy ws,pólczucta z 
powe>du śmierci 

BRATA 
PR.OF. 

J.ElRZEGO WOŁCtYiiA 
skladają 

czesności. 19.00 Chwila muzyki. 19.05 
Poezja i muzyką - wiersice Swcato
pell!:a Karpińskie~o. ta .30 Gra A. B. 
Michelangeli. 20.39 Nn ,iciek ~wsze, 

1 moim ~danien1 20.59 O. Messlae.n -

I 
Les Cirps Glorieux. 2\.30 Wiado~ości 
i informacje sportowę , .~l .40 Mi

l strzowskie interpretacje muzyki 

A.- Pawiński - „Rządy sejmik-owe 
W Polsce",' PIW; 

P. Botyk - „Ws.póŁpraca gos.po
d.air02;a kirajów RWPG". PWE; 

a. Bodnar - „ID!ronomika i po
liity1ka", PWN; 

W. Wołczew - „Podst.aiwoiwe za
gadnierua marks.istowsko-looinow
skjej teorii polityki", KiW; am ski 

PRACOWNICY KLINIK'I NEU
ROLOGICZNEJ AM w L()DZI l 

dawnej. 22.00 Teatr PR: .,Spotkania'" 
- ·słuch. 22.35 J. S. R P Ch - V Kon
cert brandenhurski. 23.00 Granice 

••m~n•maa•maemmmmal jazzu. 23.30 Wiad 23 3:; Co sł:,chać 
w świecie. 23.40 lviuzyka na dobra-

I 

noc. 
PROGRAM Ul 

11.30 W tonacji trójki 12.25 Za kie
rownicą. 13.00 Powtórka 7 roz:.-ywki. 
13.50 „Aecjusz, o~tatni Rzymianin" 
- odc. pow. 14.00 Muzyka dawnych 
mistrzów angielskich. 15.00 J;:kspre
sem przez świat. 15.05 Nie tylko jazz 

\ - Andrzeja KuryleWicza. 15.4.0 Roz-
1 szyfrowujemy oiosenki. 16.00 Repor
taż „Przeszli z ogniem" 16.20 Muzy-

d •ez" OW !<:obranie. 16.45 Nasz rok 18. 17.oo 
• Ekspre~em pr1ez ~"ia t •7.05 Mu-

M. Dereni cz 
pon", N. K.; 

„Japonia. Nip- s 'd • k ' zyrzna poczta UKF 17.40 '."tudio na-
po mee i amizelkj Z . anilany, SUknie j Spódnice grań. 18.10 Polityka dia wszysttricłl. 

Z. Kraszewski - „LogH{a - nau
ka rozumowania". PWN; 

b 
rn .25 Czas r e laksu . in .co .Króiowie 

istOfOWe OfOZ Żakiety, kamizelki, bluzki Z długim nrz eklęci" - c rtc. pow 19.'0 Eksl're-
. sem przez świat 19 .Jó Oratorium 

j krotkim rękawem, ' Yl\ndnia: Fra nk Martin - „Golgo-

PO WYMIENIONE ARTYKUŁY ZAPRASZAMY ~~~ . 19:i~~oo„żó1~:~s p;:~~or~0t°f ctzi~d.:: 'fi. Stabek - uPolityika agrarna 
PPR''. K·iW; aud. 20 .30 „DJa.-zego nie m::imy przy-

„InfOll'IDalt)'ka w praiktyce. Prze
chowywanie danych". PWE; 

Do SKLEPÓW PRZY UL UL jaciół" - mag-azyn 21 .00 F . Coupe-
- ·, • : rin - Lecon$ dP Ten<:bres. 22 .PO 

M. Fouca.ult - .,Arche~lol(.ia Wlie
dizy" PIW; 

Narutowicza 22, Piotrkowskiej 18 i 87, Obr. Sta- ~r!;iorg;;,'.a. i22i658 ~~~;z<l~w~1J;1a~~~ 
ll'ngradu 22 ,· 47, ·z· eromsk1'ego 1o1, Za cho- ł jazzu. 23.00 Nowe tom!ki poE:tyctrie - Ant om Olcha . 23.05 ~.Uęd~y dniem 

Z. CzajkC1VWlk.i. - „Zanim wy
buchnie roów Wez;uwiusz ... ". PAX; dniej 121 Nowotki 107, Zakątnej 21 i Zapolskiej 2. a snem. PROGRĄM IV 

558-k ~I 12 OO Wiad. l2.05 W. Lutosla'\vski 
•• Livre pour orches t ra. 1225 \\·iad. 

_ D. Tanalski - Ka>t.olicyzm. Pro- I 
blemy fildoz.ofii ezlowieika", PWN. 

~//////////H//////////////.//ff/.////.////.////////..//////////"///.////.///./////.//../////././/./././././H./././H///////.//.///.///.//.///Uh 

Przełożyli A. i M. Grabowscy 
BolithQ Martime Production,s Ltd 1976. 

I 

Odczepił ostait,nie zac.iski i z całe.I i;iłv wypchnął do góry 
cięż'ka ' pokrywę włazu. odnesząc W'raże.nie. że woda obmyw:a 
wąsiki J)Olkład a gdy podciągruił &ie w e'Óre w szare światło. 
oczy zakłuły ,eo od lodowaitycb kropli. , , 

- Rumb na orawo. - W_vprostował' sie łtzymajac się cmap, 
które wy$U.Ilął jednocześnie z otwarciem właz.u. PTZytknał do 
ust mikrofon telefonu - Tak. trzymać! 

Na doln.vm po-moście barki pojawiły sie twane. a wzdłuż 
zewnętrznej strony nabrzeża biegł iak szalonv jakiś mężczy-z,na, 
przeskakując z paJa na pal. na.iwvrażniei nie zważając na to, 
że w razie upadk'll Ultonie lub zostanie zmiażdżony pr.zez bar
kę. 

Seaitoo poczuł, jak p.r~ez ciał-0 wzepływa mu fala c.ze.goś, co 
było jedn0cześnie ; ood.nieceniem. i u.ll(ą. 

To n1ie był sitara.n.nie wyreżysero,wan:v podstea>. Ci bezimiedl.ni 
Not·wegowie po prostu ryzykowali klęskę w zamian za krótka 
chwilę radości 1 rego co przecierpieli . działając i spiskując w 
myśl jakichś mętnych wskazówek z Whitehallu. Seaton mógł 
się tylko domyślać„ -Str;ich przed zdra?ą. ->bawa o bezpieczeń
stwo rodziny i przyjaciół świadomość, że .iakakolwiek oznaka 
pr11edsiębranych środków ostrożności lub zmiana w ustalonym 
planie codziennych zajęć. ściągnie na nich podejrzenie i na
_tychmiastowe dochodzenie. 
Wiedział. że Trevor wysunął głowę przez otwór włazu. i za

stanowił się fak też sie czuje w tej chwili. Może jest uodpor
niony na takie sytuacje, 

- Powiedzcie Richardowi. żeby otworzył drugi właz i wy
szedł na nakład - polecił. 

Z wysokiej burty barki machał do nich jakiś brodacz. W rę
ku trzymał coś. co wyglądało na butelkę. 
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- Niech pan tylko na. nich spojrzy - ustyszał S eaton szept 
Trevora. - Teraz już pan wie, że to. co pan robi. jest warte 
ryzyka. Przynajmniej dla nich. 

Niven był iuż na przodzie łodzi, wyciągając ręce. żeby 
schwycić i umocować linę, któr~ spuszczono przez środ~k na
brzeża. Mała łódż podwodna przeciskając się między pokryty
mi szlamem polami zaprote~t.owała piskiem metalu, gdy dziób 
otarł sie o niewidoczna poprzeczną belkę. 
Osłonięta przez zat umowaną na zewnątrz pali barkę, XE 16 

przesuwała się wzdłuż całej długo.ści nabrzeża. Ponad nimi 
i po .JbU stronach dzioba · iak akrobaci stawali na niebezpiecz
nie śliski<:b palach machający rękami ludzie. 

Ci zakutani po uszy nieznajomi nie pozdrawiali ich głosem, 
lecz radość. z jaką witali przybyszów. była tak oczywista, 
jakby ]a wvkrzvczeli na cały fiord. 

Seaton spostrzegł , że spuszczono drugą linę, aby Niven mógł 
ją zamocować dla amortyzacji. 

- Zatrzymać główny motor! - Poczuł jak kadłub łodzi drży 
i kołysze się przy wielkich palach. - W porządku. '.frevor, 
czy jak się pan tam nazywa. przekazuję panu pałeczkę. -
Uśmiechnął się czując, ze napięcie nadal trzyma !(o w swoich 
szponach. - Udało się! 

. U szczytiu pochyłego nabrzeża znajdował się mały pok"oik. 
przedłużenie szopy na maszyny. z której sterowano samotnym 
żurawiem masztowym 
Bezzwłpcznie i bez zbędnych ceregieli poprowadzono Seatona 

pr~ez 01ewielkie drzwi. a jemu zdawało się. że z każdą m.inu· 
tą wszystko staje się coraz mnie.i rzeczywiste. Drake i reszta 
zostali na pokładzie XE 16. Wszystko wyglc,cmło dość bezpiecz
nie, le cz ci podnieceni Norwegowie. choćby nie wiadomo .iak 
oddani sprawie. nic a nic sie nie znali na „liliputach". Trud
no b.vłoby tłumaczyć się przed Venablesem, gdyby jedna z lin 
pękła. a łódź tocząc się łagodnie po dnie f10rdu napełniła wo
dą. 

Kontrast pomiędzy warunkami panującymi na nie o.słoniętym 
pokładzie „liliputa" i przenikliwym zimnem pam;jącym ]:la 
nabrzeżu 1.1ja:wnił sie w mgnieniu oka. gdy Seaton dal s!ę 
wprowadzić do małego pokoiku. Było. tam jak w piecu. Jedyne 
okno dokładnie opatrzono listwami i workami. a pośrodku stał 
olbrzymi, brzuchaty piecyk. żarząc się różo-wo w ciemnościach, 
jakby w każdei chwili miał wybuchnąć. 

Trevor uroczyści,e uścisnął dłoń wszystkim. którzy weszli 
do chatki, Było ich pięcioro. Zakutani po same oczy, me
foremnj 1.\1 wodoodporn:ych płaszczach z futrzanymi kołnierza
mi i w zabrud:r.onycb wysokich butash. 

- To jest .Jens - przemówił Trevor. Odsunął sie na bok, 
a przedstawion.v mężczyzna zbliżył się do Seafona krocząc jak 
niedźwiedź. - Przywódca. 

Jens położył ręce na ramionacn Seatona i powiedział tubal
nym, gąrdłowym głosem: - Witamy was ca łym sercem. -
Popatrzył Seatonowi z bliska w oczy, uiernai ocie·rając mu 
twarz gęstą brodą. - }ligdy się nie dow1et:ie jak gorąco. 
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(Ł). 12.28 Chwila muzylcl (Ł). )2.3łl 
„Wydarzenia, poglądy, 1efleksje" -
mag. piotrkowski w opr. Z. Mrożek 
(L). 12.45 · Giełda płyt 13.00 Lekcja 
jęz.. rosyjskiego 13..l.6 Rosyjskie pieś
ni ludowe. 13.25 Nie tylko dla słu
chaczy w mundurach. 13.50 Tu Stu
dio Stereo (stereo). H.00 -...auJ<owcy 

rolnikom. 14.16 Tu Studio Stereo 
(stereo) . 15.00• Wlad. 15.05 Wizerunki 
ludzi myślących - proe. K. Za
krzewski. 15.35 Chwila muzyki. 15.40 
Książki, do których, wracamy: „Sza
leństwo Almayera" - f.agm. pow. 
J. Conrada. 16.00 Wiad. 16.05 Le.keja 
jęz. łacińskiego. 16.25 Szkoła mi
strzów. 16.40 Aktualności dnia (L). 
16.55 Chwila muzyki (L). 1'1.00 Para
frazy chopino\~skle (Ł). 17.15 „Leszek 
w ministerstwie" - fragm. pow, H . 
Czarneckiego \Ł). 17.35 Koncert w li
rycznym nastroju (L). 18.00 „Dwa 
plus jeden•• - aud. J. \Vojcleozczy
ka (L) . 18.15 Muzyka (Ł). 18.25 Ka
lejdoskop nauki. 18.55 c11wila muzy
ki. 19.00 O zdrov.ie c«tow1eka. 19.15 
Lekcja jęz. angielskiego. l9.30 
Transmisja koncertu symfonicznego 
z Filharmonii Narodowej. 20.40 .Janet 
Baker śpiewa arie Bacha. 2.J..20 B. L. 
Gelber interpretuje Il Koncert fot
tepianowy B·dur„ op. ll3 Brahmsa 
(stereo). 22.30 J. s. Bach - 3 Cho
rały Wielkopostne. 22.35 Radiowo
TV Srednia Szkoła dla PrJcuiacych. 
22.50 P. Mi>scagni - Intermezzo 
.z opery „Rycerskość wleśniacza''. 
22.55 Wiad. 

TELEWIZJA 
PROGRAM I 

6.00 RTSS - język polskl, sem. 2. 
6.30 RTSS - Jizyka, sc.ru. 2. 9.00 
Telęferie - „Klatka pcma ptaków" 

film fab . prod. ZdRR. 11.30 
,Zmienność gwiazd" - film fab. 

prod. węg. 15.00 Melodie - z mlni
rniksem.„ - progr. rozryw. orezen
ujący Jugosławię w czterech po-

rach roku. 15 30 NURT. !6 OO Dzien
dk. 16.10 Obiektyw. 16.:>0 Radości 
i zmartwienia psa bez imienia 17.00 I 
Spotkania z medycyną - program 
publicystyczny 17.30 „Niespokojna 
miłość" - film fab . prod. TV CS!lS 

odc. 1 pt. Dzieci". lS.~5 Magazyn 
motoryzacyjny. 19.00 Dobranoc i Sió
demka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 
20.30 „Anna t komandc.,r" - film 
ab. prod. ZSRR. ?.2.0G Dziennik 22.15 

Teatr Telewizji - Koncert wyc110-
wank6w krakowskiej szkoi.y teatral
nej - 30-lecie - Adam Mickie·v:icz 

Pan Tadeusz (reż. I. Babel). / 

PROGRAM n 
15.45 Tajemniczy świat przyrody -

Czy zwierzęta myślą - cz. 2. 16.25 
Spotkanie z Janiną Jarzynówną-Sob
czak (choreografem). 17.25 Kino mi
niatur - nowości studia filrnów r:y
sunkowych w Bielsku Bialsj. 10.10 
relewizyjne studio debiutó ~ - Runc 
da honorowa. 19.00 Wi.domości J_Ł). 
19.20 Dobranoc 19 30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.30 Języl< francuski - lrurs 
podstawowy. 21.00 J"i:zy;r .rosyjol<I -
kurs podstawc>wy . 21.30 ?i godziny. 
21.40 Opowieści Starszego Pan::i -
Dziewanna, róża, gencj<1.nc - gawę
da literacka. 21.50 Kom,isarz 1\j:aigret 
- „Gospoda za dwa g!''1sze'' - film 
fab. prod. franc. 

W dniu 22 mąrca 1978 r. zmarla, 
n·a.aza u•kochana Mat.ka. Teścaowa 
i Babcia przeżywszy la.t 68 

!. ł P. 

JANINA 
KAź~IERCZAK 

Wyprowa<heme zwłoik nastąpi 
24 marea br. o godz. 15.:łfl z ka
plicy cmentairza na K uJ"<Czaka.ch. 
Ms,za :tal(Jbn,a od:będzlie się 2 kWie
trui-a br. o godz. 12 w 'koś-ciele św. 
woJcie,cha, o <lZY"m z:a.wiadalllllia 

ROD~l'NA 

W pierwszą 

śmierci 

bolesną rocznicę 

!. + P. 

ARKADIUSZA 
SZCZECIŃSKIEGO 

odpraw.to.na będrz<ie m-sza hło,bna , 

w dmu 26 marca 19'18 r. o godz. 13 
w kościele Przemienienia Pan
skiego przy ul. Rzgowskiej 86, 
o czym zawiadamiają 

ŻONA z CORKAM.I 

W dniu 23 marca 197& ro~u zmarł 

TOW. 

REMIGIUSZ LIPSKI 
b. wieloJe,tni prz~w<>diuiczący Rad9 Zakładowej Zespotu Elektrocie· 
płOWllii im. W. Lenina w Lodz1. zasłużom.y d2liałaez polityez11w-spo
łe<:~Y, od~na:cz.1>ny Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odmaką 
m. Łodzi o-raz Odzna,k~ „Zasłu.Zony dla Rozwoju Elnerget)"ki". 

WY"ra!lly głębóik.iego ws.pólczucia Zqlliie i Rodzinie Zmairłego S'kl:a
dają: 

DYREIKCJA, KZ PZPR i RADA ZAKŁADO·WA ZESPOŁU 
ELEKTROCIEll'ł.OWNI im, LENINA w ŁODZI oraz PltZY

JAClELE ~KOLEDZY 

W dn·iu 20 marca 1978 r. zmarł 
w Montreux (Szwajcaria). w wie
ku 79 lat 

STEFAN 
KOSSA.KOWSKJ. 

AJDWOIKAT 

b, członek Zespołu ·Adwoka·ckiego 
nir 6 w . Łod'lli i rarłca prawny. 
W Zmu1ym adwokatu.ra łódzka 
llraei doświadezo-nego praiwnika i 

zacneęo K-0legę. 

DZmKAN i RADA 

ADWOKACKA w Ł.OIDZl 

Z Clęb0<klim żalem za>wiadamia
my, ie dlniia 15 marea 1978 r<:1®u 
zmad 

PJIJOF. DIR 

ALEKSANDER 

KAMIŃSKI 

Wyrari:y współczucia Rodz.inie 
Zmarłe.go Składają 

iKOLE()ZY z ŁODZKiiEGO TO

WAJRz'YST\VA NAUKOWEGO 

W dnilU 22 marca 1978 r. zmarła 

ś. ł P. 

ALFREDA 

BAGROWSKA 
Pt>g-rzeb -Odbędzie s.ię dnia 25 

marca br. (sobota) o godz. Ił z 

. kapłicy cmentair'lla r'llym.-kat. na 

DOiach. p ,oaiostaje w żało•bie 

NAJBLIŻSZA RODZIJNA 

Z głęboklim żalem 'llllJWiQdantia
my. że dnia 22 ma<rca 1978 ro.ku 
zma.rła. p.rzeżyws-zy Ia't 83 

ś. ł P. 

ADELA 
WŁODARCZYK 

z d·omu ROGACKiA 

Pog:rzeb odqędzie się dlllia 25 
marca br. o god'I:. 15 z kaplicy 
cmentarza św. Au.ny na ZMZewie. 
Pozostają w glębokim smu~k.u i 
żałobie 

MĄŻ, C()RK~ SYNOWIE SY
NOWE, ZIĘl:, WNUCZKI :i 

PRAWNUCZKI 

z 1lęb0<kjm żalem zawiadamia

my, te dnia 18 ma.rea 1911 room 

zmarła 

PRJOF. DR 

GRYZELDA 
MISSALOWA 

Wyrazy współczucia 

zmarłej składają 

KOLE<DZY 'Il ŁODZKIEGO TO

WARZYSTWA NAUKOWEGO 

Z głębo·kim- smutkiem za wiada. 
miamy. że dnia 22 ma.n:a 1978 r. 
zma.rła na.sza najda'-0isza Matka 

S. t P. 

HELENA 
JEZIERSKA 

Pog<rzeb odbędrzie się dniia. 24 
marca br. o go-d!z. 15.lo z !<a.plicy 
cmentarza kat0Lkkieg<:1 na Dołach. 

DZIECI i NAJBLIŻSZA 

RODZI.NA 

Z głębol<im bólem 'l:awliadamia
my, że dnia 22 marca 19'18 roku 
odeszła od nas na zaw1lze, w wie
ku 72 lat, nasza naj1lllmchańsza 
Matka, s>ostra i Babcia 

ś. t P. 

IRENA 
CIESIELSKA 

z do:rliu JANKOWSKA 

Wyiprowadzenie zwłok nastąpj 
c;lnia 24 muca br. o g-Odz. 14.30 z 
kościoła św. Józefa w Rudzi1l Pa
bianickiej p.ny ul. Farnej. 

COB.KA z MĘZF;.1\1, WNUKI 
i RODZINA 

W dn·iiu 22 marea 1978 r, odszedł 
<>d nas na ~wsze, człowie,k o 
wielkim sercu i dobroc>i 

ś. ł P. 

WIKTOR 
PODLASKl-LELIWA 

B, OFFCER WP 

Uroczystość pogrzeoowa odbę
dzie się w dnfo 25 muca br. (so
bota) o godz. 14 na C\lllenta.rzu 
Mania, o czym zawiadamiają po
zostałe w głębo-IP:m żalu 

ZONA z RODZINĄ 
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