
Przywódca większości 
kratycznej w Senacie 
Byrd, oświadczył u bm„ 
jest przeciwny wznowieniu „w 
obecne,1 atmosf.erze" procesu ra
tyfikacji układu SALT u. Byrd 
dodał. że uwall.'a Senatu skupia
łaby sie obecnie na sprawach 
nie &wiązanych z samym ukła
dem. Była to odpowiedź na nie
dawne oświadczenie rzecznika 
Departamentu Stanu, który wv
raził w imieniu administracji na
dzieję, lf: SALT II stanie sle po
nownie przedmiotem debaty Se
natu jeszcze w br, Ocenia sto:. 
że stanowhko Byrda, Jedne11:0 z 
naJ1-ńlzłeJ wpływowych senato
rów zwolennika SALT II. w 
praktyce oddala wznowienie de• 
baty na. czas nieokreślony. 

• • • 
Sondaż przeprowadzony 

styczniu przez dziennnlle „Eve
ning Standard", który objqt 154 
okręgi i 1889 wyborców, ujawntl, 
że popularność Partit Pracy prze
wyższa o 8 proc. popularność 
konserwatystów (:aa partiami ty
mi opowtedztato się odpowiednio 
46 t 38 proc. ankietowanych), co 
oznacza, że od czasu ostatnich 
wybor ów powszechnych w m4-
ju ub . r. konserwaty6ct utracllt 
poparcie 7 proc. elektoratu. Na 
pytania; „Czy jesteś zadowolony 
z obecnego rzqdu?" I „Czy je

' steś zadowolony z pracy pre-
miera?", negatywnie odpowledzia

. to 113 t 55 proc. Tak więc jedy
nie 37 proc. Brytyjczyków jest 
zadowolonych ze 11Wego premiera, 
podczas gdy w patdzlerniku 
ub. r. odsetek ten wynosu f4 

• • • 
Na masowe.I demonstrac.ll 

Londynie zwiazki zawodowe za
protestowały przeciwko polityce 
tzadu, ma.iaceJ katastrofalne 
skutki ekonomiczne i spoleczne 

, Kilkugodzinny marsz demonstran
tów przez centrum Londynu za
kończył sie wiecem na TrafalJ!:ar 
Square. Wedłul?" ocen organizato
rów. w demonstrac.ll wz!eło u
dział ok. 100 tys, Judzi (policja 
nceniła l!C?.ebność na 30 tys.). 
Wszystkie źródła sa z:::odne. łt 
była to na.lwiększa demonstracja 
zorganizowana Pr>Pz ruch zwiaz
kowv w czasie ostatniei;:o dzle
sieciol ecla. 

• • • 
W Watykanie podano 

cjalny jeszcze progr(lm tego-
. rocznych podróży zagranicznych 

i krajowych papleta Jana Pawta 
II. M . tn. 23 mąrca papie:!: uda
je się do mti!jscowości Norcta 
(ok 150 km od Rzymu). w któ
rej urodzi! się 500 lat temu za
toiyc!et zakonu Benedyktynów, ~w 
Benedykt , Obcłiody z okazji tej 
rocznicy rozpoczęty się "' ko4cie
l<• 1t•f przed 2 m!qa!q~ami. lł 
kwietnia papież będ~Łe gośctł w 
Turynie, gdzie znajduje slę jed
na z największych relikwt Koś
cto!a katoUck!ego - slynny ca
l u n tury1\sk! Jak wiadomo. Tu
ryn jest sto!icq wtosktego prze
mystu samochodowego, a ~akże 
jednym z wte!u wielkich miast 
włoskich, w którym wtadzę spra

,· wujq komuniści . Tamtejszy bi
, skup- - kardynal BaUestrero -f należy do na}bard~tej postępo

wych członków wtosktej hierar
chii kościeLne ? . 27 kwietnia Jan 
Pawet lI ztoży wizytę w Stenie. 
w zwiqzku z obchodami ku czet 
św . Katarzyny Sizneńs1ciej - :Je
dynej kobiety zaliczanej do oj
ców Kościoła, czytt do osób, któ
re wniosty szczególnu Wk!ctd w 
rozwój myśli chrześcijańskiej. 

* • • 
W ocenie przeważa.iace.1 wiekszo 

:ici komentatorow zai:ranicznych 
us"aLn1e zmiany personalne w 
kierownictwie chińskim po V 
t'lenum KC K.PCh (23-2S lutei:o 
br.} ida w kierunku wyraźnei:o 
umocnienia pozycji wicepremiera 
'.l'eng Siao-pinll.'a i jego zwolen• 
nikow. Tenll.' Siao-pini:. liczący 

· i5 lat, twierdzi o sobie, że jest 
.iuż starym czlowiekiem i cho
ciaż znajdu.ie sie u szczytu wła
dzy, uważa. ie należałoby_ nie
długo wycofać się i poswlecać 
mnie.i czasu sprawom 1>01itycz-
nym, Przed odejście1,11 prllgnie 
on .iednak zapewnic kontynuacje 
swojej pokityki. Dlatego też pod 
koniec lutell.'o w rozitrYwce o 
włachę, które.1 umiejętności prze
prowadzenia móJt}by vozazdrościć 
mu każdy młodszy polityk, Tenit 
dokonał tego, co aobie załołył. 

• • • 
w RP A doszio w oat<ttnich 

dniach do poważnego kryz11au w 
!.Onie rzqdzqce; Partit Narodow
ców. Przewodntczqcy tej partti, 
Andrtes Treuernicht, sprzeciwu 
się stanowczo zgodzie rzqdu tta 
rozgrywanie meczów przez druż11-
ny btaie i ztożone z mu.tatów. 
Agencje pisaty, że zanosi stę na 
rozbicie partit, jednakże Treuer
ntcht ostateczni e skapitutowat. 

• • • • 
w Santiago i Valparaiso aresz

towano 8 marca 136 osób. ll:łów
nie kobiet. które usiłowały zor• 
i:anizować demonstracje badt 
wiece z okaz.li Międzynarodowe
go Dnia Kobiet. Aktv te został:v 
zakazane przez TZad chilijski Ja· 
ko „służące interesom międzyna
rodowe~o j<omunlzmu". 

* • • 
Według doniesteń z Panamy, 

byty szach Iranu jest znowu w 
ctężkim stanie t w najbtttswch 
dniach ma zostać ponownie zope
rowany. Departament Stanu USA 
stwterdzii 11 bm., że „przyjazd 
szacha do Stanów Zjednoczonych 
nie jest planowany''. 

• • • 
Urzednicy zatrudnieni w kwa

terze ~łówne .1 NATO w Brukseli 
zamierza.la 011.'łosić stra.lk. ponie
waż władze zwierzchnie odrzuci
ły ich żądania dopasowania pen· 
s.ii do stale rosnących kosztów 

I 
utrzymania. W dosowanlu tylko 
146 spośród 1296 osób cywllnel1,'o 
personelu urzednicze,Jl'O NATO 
wypowłedllllło sle przeciwko 
strajkowi. 

·~~ 
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DZIENNIK 
POPULIRIY 

Po Isk o„r ad zie ck ie 

dziedzinie elektroniki 
14 Bl\I. PODPISANO W WARSZAWIE MIĘDZYRZĄDOWE PORO

ZUMIENIE MIĘDZY POLSKĄ I ZSRR O WSPÓŁPRACY W DZIE
DZINIE PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO NA LATA 1980-1990. 

Porozumienie obejmuje nowe i przedstawicie-I handlowy ZSRR -
dziedzi,ny współpracy między prze- Borys Kołtunow. 
myS'łami elektron.ic:inymi Polskii i 
ZSRR. Przewiduje wspólne pra-

Dziś plenum 

Dzlś o godz. 9 w gmachu Kli 
PZPR (al. Kościuszki 107/109, sa
la konferencyjna, IV 'p.) odbę
dziie się kolejne posiedzenie ole
narne Komitetu Ł6dzkiega 
PZPR nt „ZADANIA ADMINI
STRACJI, INSTANCJI I ORGA 
NIZACJI PARTY.JNYCH l 
PODNOSZENIU EFEKTYWNO 
ŚCI GOSPODAROWANIA". 

~~ sww.ar~.DD7.HAW~.HH'.MU.Ha. 
~· . . ~ 

§ W zbiorowej mqdrołcl oraz wspólnym i skute- ~ 
§ § § cznym dzłałaniu władz I wszystkich obywatelł wi· § § . § 
~ drimy gwarancję dalszego postępu w rotwoju na· ~ 

~ szej ojczyzny. ~ 
§ (Z deklaracji wyborczej FJN) ~ 
~LU~UHhW'~H/.HHDHH~ 

Państwowei Komisii Wvborczei 
Dnia 14 hm. odbyło się kolejne 

posiedzenie Pa,ństwowej Komisji 
Wyborczej pod przewodnictwem 
prof. dr Włodzimierza Berutowi
cza. 

Państwowa Komisja WyQc>rcza 
wysłuchała informacji o zabez.pie
czeniu ciągłości ruchu telekomu'l'
kacyjnego w okresie wyborów. 
o pracach Prezydium Państwowej 
Komfaii , Wyborczej oraz zapoznała 

się z wynikami Inspekcji Państwo
wej Komisji Wyborczej, a w szcze
!!Ólności dotyczących zarejestrowa
nia i o.głoszenia list kandYdat6w na 
P<>Słów i radnych rad narodowv~h 
stopnia wojewódzkiego, !lta·nu i 
przebiegu przvł(otowania kart do 
głosowania i przebiegu narad szko
leniowych w terenie. 

W posiedzeniu wziął udział mini
ster łączności Edward Kowalczyk. 

Oświadczenie A. Gromyki 
Minister spraw zagranicznych 

ZSRR, Andriej Gromyko oświadczył 
w piątek, że można tylko z zado-

1 

woleniem powitać poszukiwanie po
litycznych. dróg rozwiązania proble
mów, dotyczących Afganistanu. w 

niedawnych publicznych wystąpie
niach - przypomniał on ,.. Leonid 
Breżniew Wyraźnie przedstawił po
glądy Związku Radzieckiego na tę 
sprawę. 

ce, badawczo-rozwojowe i specjali-
zację w produkcji elementów mi- TR vV AJ Ą Sp OT K A N I A 
kroelektroniiki, mate.rialów dla 

PRZEDWYBORCZE 

Równocześnie jednak - podkreś
lił A. Gromyko - powinno być ja
sne. że nie oowloda sie żadne oró· 
by rozwiązania sprawy narodu afgań
skiego poza jego plecami ani tadne 
plany zagrażając" suwerenności pań
stwa afgańskiego czy Ignorujące je
go legalny rząd I nie zabe7pleczają
ce Afganistanu przed ohLą tngeren
cją w jego sprawy wewnętrzne. Ta
kie próby l plany nie mają żadnych 
oerspektyw 

przemysłu elektronicznego, urzą-
dzeń technologicznych, złO!i:onyd1 
kalkulatorów i systemów minikom
puterowych. Pogłębienie współpra
cy z wysoko rozw,iniętym radziec
kim przemysłem elektronicmym ~-

'możliwi opanowanie w Polsce pro
dukcji nowych podzespołów i wy
robów elektTonicznych oraz wpłv
nie na rozwój elektronizacji i au
tomatyzacji na.sze.i irospodarki. 

A. Gromyko złożył to oświadcze-
nie podc>as śniadania. wydanego 
na cześć ministra spraw zagranlcz- · 
nych ARD. Szacha Mohammada 00-
sta. 

Porozumlende, w obecności człon
ka Biura Pol~tycznego KC PZPR, 
wicepremiera przewodniczącego Ko
misji Planowania przy Radzie M'
nistrów - Tadeusza Wrzanczyka 
i członka Sekretariatu KC, kiero-
1>;ni1ca Wydziału Prir.emysłu. Cię~
kie.l(o. Tran, J>Ortu i Budownictwa 
KC PZPR Zbigniewa Zielińsllle1e, 
podpisali: m!·nis.ter przemv~lU m~
szynoweł(o - Aleksander Kopeć i 
[ zastępea mini'§ira przemysłu ele
ktron\cznei;o ZSRR - Władysław 
Koleśnikow. 

W atmosferze pełnego poparcia dla programu wyborczego FJN na spotkaniach 111 kandydatami na posłów 
i radnych toczy się dialog na teDJaty najistotniejsze dla dalszego rozwoju nasze10 kraju. 

Niepodległ'Ość Rodezji 
18 kwietnia 

Wc:roraj w Szkvle Pousta ,qowaj l K a skiej i J. rawłowskiej I wc1i:.e.cbn;'i m udział~m w w~·bora.~h 
nr 34 odbyło si~ spotkanie kandy- z mieszkańcami osiedla Widzew- i głosowaniu bez skreśleń pop ierać 

"· L w bód w tk · d · ł · d i· • ti' · d Gubernator brytyjski lord Soa-daitvw na posłów: idli Jackiewicz-, se . spo amu u z1a wz.ę- bę ą DO 1tyKę oar 1 1 rzą u. k .k ł . t k . 
Kozaneckiej i Stefana Dmochowr 11 także gospodarze dzielnicy:, l ~e- • • • mes z:i omun i. owa w_ oią e · . ,ze 
kiego oraz na radnych - B. Kar- kretarz KD PZPR Łód:i:-Widzew W XXX! LO z aktywem tereno- Rode~Ja , bedąca ostatnią_ brytv1s."ą 
daszewsklego M. Mrozińskiego M A. Dworniczak i naczelnik - E. wych oraanizacji partyjnych i sa-1 kolonią w Afrxce, stanie .się me-

Obecni bili: radca - minister 
amba.~adv Z~RR - Wasilij Swirln 

" b d ki j .J1 B dk · · · J bł k · POdległvm panstwem Zimbabwe ... a ę .z. e • • ę owsk!ego, M. a on &. (Dalszy ciąg na stT 2) d · 18 k · t · 
Szczęsmak, l. Osędowsk1~go, S. Dynamiczny rozwój budownictwa · w mu wie ma. 

• • 

nlet Jeszcze zbierania dokumentacji 
obciążającej byłego szacha i Jego ro
dzinę. 

Sekretarz ceneralny ONZ, ltnrt Kurt Waldheim poinformował 
Waldheim, poinformował w czwar- członków Rady Bezpieczeństwa, :te 
tek członków Rady BezJ>ieczeństwa zgodnie z konsultacjami przeprowa
o dotychczasowych wynikach praey dzonyml w ciągu ostatnich dni za
międzynarodowej komisji śledczej, równo przez stronę irańską, jak I 
która zapoznawała się w hanie ze amerykaiisk'ł (1ekretarz stanu USA 
skargami narodu lrańskleio prze- pr111;ibywal 12 bm. przez kilka go
ciwko byłemu azachowt i Jeco po• dzin w siedzibie ONZ), komisja ma 
plecznlkom. . wkrótce ndać się ponownie do Te-

heranu. Akcja ONZ pozostaje 'bo-
.Jak wiadomo, ezłonkom komlsJI wiem optymalnym środkiem do O• 

nie udało się dotychczas spotkać z sią1nięcia rozwiązania uwzględniają
amerykańskimi pra.eownlkamł dy-1 tego interesy obydwu stron. Powrót 
plomatycznymi, którzy zostali za- komisji do Teheranu nastąpi naj
trzymanl Jako zakładnicy w Tehe- prawdopodobniej po wyborach do 
ranie. Komisja nie zakończyła rów. parlamentu Irańskiego. 

na Tragi cz 
katastrof a lotnicza 

W dniu 14 marca br. o godir.. Prezydium Rady Narodowej Mia-
11.15 miała miejsce w Warszawie sta Warszawy ogłosiło 15 i i'6 mar-
tragiczna w skutkach katastrofa ca dniamd żałoby w ll'tollcy. 
lotnicza. Samolot pasażerski Pols- • • • 
kich Unii Lotniczych „LOT'' Ił-62 
lecący z Nowego Jorik:u rozbił się 
w cżasle podchodzenia do lądowa
nia w p0bliżu lotni$ka Okęcie. ' 

Na pokładzie znajdowało się 77 
pasażerów i 10-0So•bowa zało!!a; 
wszyscy zginęli. 

Powołana została specjalna ko
misja rządowa dla zbadania przy
czyn wypadku, której przewodni-
czy wiceprezes Rady M~nistr6w 
TadeulZ Wrzaszczyk. Prokurator 
generalny podjął postępowan:e 
śledcze. 

Na m>iej~ce katastrofy przyby
li: prezes Rady Ministrów Ed
wa.rd Babiuch, c:zł<>nkowJe Biura 
Poli-tycznego KC PZPR, rządu o
raz J)rzedstawidele władz stolicy. · 

• • • 
Biuro Polityczne Knmltetu Cen

tralnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, Bada Państwa 
i Rada l\lirustr6w wyrat&Jlł głębnki 
7.al I współozucie rodeom efiar 
katastrofy lotniczej, 

• • • 
W zwią?Jtu 1 katastrofą lotnkz!l 

Dla rodzin osób, które mogły znaj
dowat się na pokładzie samolotu, 
który uległ H bm. katastrofie lot-

fi 

mieszkaniowego w kraju I woje
wództwie scharakteryzował w 
swoim wystąpieniu B. Ka.rdaszew-
ski. Skala podjętych w tym zaM 
kre.$ie działań - stwierdził mówca 
- wzbudza powszechny podziw i 
szacunek dla naszych dokonań. 
Mimo tak szybkiego rozwoju budo
wnictwa mies21kaniowego nie u
strzeżono się prze;Q nie<l<>maga.nia
mi iakoociowymi, których p0pra
wa należy teraz do ważnych za
dań budownictwa. Program wvty
czony na VIII Zjeździe partii ; 
przyjęty jako !'rogram wyborczy 
FJN wytycza dalszy, dynamiczny 
rozw6j naszego kraju. Realizacja 
tego proł(ramu zaleiy teraz od nas 
samych. 
Nutępnie M. Mroziński omówił 

pracę Rady Narodowej m. Łodzi w 
bieżącej kadencji. 

Po wystl1>Pieniach kmdydat6w na 
radnych wywiązała się dyskusja 
Zabierali w niej głos przedstawi
ciele . samorządów mieszkańców. 
mł<>d,zieży, środowiska oświaty. 
Wyrażono pełne popaTcie dla 
prze<łwyborczego programu FJN. 
podziw, :i:e w tak szybkim tempie 
wyrosło tanc piękne osiedle. Jest 
w· nim jeszcze wiele qo zrobieni·•· 
Postulowano m.in. konieczność 
przyspieszenia tempa budowy dr~g 
osied.lowych. Jako przykład poda
wanó ul. Haszka, po k·tóreJ idaee 
do szkoły dzieci dosłownie ton14 w 
błocie. M6wiono o niedostatecznvm 
o§wietleniu ulic, brakach w sj.~i 
handlowej, narzekano na j111kość u
sług pocztowych. 
Zabierając głos A. Dworniczak 

wyraził uznanie dla posłów i rad
nych bieżącej kadencji za ich pra
cę dla dobra dzielnicy. Mle$zkańcy 
osiedla doceniają działania ood~l
mowane przez władze w tt'osc-e o 
polepsz.enie ich warunków źvcla 
Dowodem tego S!I liczne czvnv m>o
łeczne, dowodem tego były i?ło~v 
dyskutantów z.apewniająC'e. że po. 

C:AF - .Rcullc&e~J - telefoto 

Wybory . powsze.chne w Iranie · 
W lTanie rozpoczęła sle wczoraj I putowanych. Druga runda \V'Yborów 

pierwsza runda wyborów oowszech- odbędzie sie na ooczatku kwietnia. 
nyeh do parlamentu. Będzie to nar- W olerwszei rundzie wvmae.ane 1est 
lament 1ednolzbowy llczac:v 270 de- uz~·skanie orzez POSZczel'(ó!nvch kan-

Pogróżki Huan Hua 
Po za.kończeniu 4-dniowej wizy

ty na Flilipinach minister s'lraw 
zagranicznych ChRL, Huan Hua 
ośWli.adezył w pią,tek przed odlo
tem z Manili. że Chiny zastrz;>ga
ją sobie prawo udzielenia Wietna
mowi nowe.i nauczki. Oświadcz~
nie miJllstra dowodzi. ze agresvw
na. eskJ)841Sjonistyczna politvka 
przywódców chińskdeh, którzy w 
trybie ie<inos.tronnym Przerwali 
niedawno rozmowy w spraw'e 
u.regulowania storunk6w z WRS i 
zwiększają liczebność swych wo.isk 
na granicy z Wietnamem. stano,vi 
realne za.grożenie dla nokoju t 
bel!'l):)ieczeńsbwa w Azji. 

Wstrzymanie· .roohu 
pod Mem Blanc 

W pll\tett w godzinach przedpołud
nlowYch, nastĄpilo w!llirzyma·n~e ru
chu kołowego orzez tunel Mont 
Blanc u względu n~ obf ite opady 
śniegu Po wloekleJ stronie Alp. Na 
wysokości okoto LOOO m . w ciągu 
k:Ukudzleslęciu minut pokryła tam 
szosę półmetrowa wa1 stwa ~nlegu 
W następstwie utworzyła ~lę kolej
ka samochodów długości 30 km. 

Po francuskiej stronie Atp, wobec 
zamknięcia tunelu, ruch odbywał 
się drogą· ok·rętną. 

Komunikat 
o stanie 
zdrowia Tito 

Opublikowany w piątek w połud
nie komunikat konsylium lekarskie
go informufe ze stan zdrowia pre· 
zydenta Josipa Broz Tito .test bar
dzo cleżkl. Mimo stosowania nie
zbędnych zabieitów lecznlczvch u pa
ejenta U'PCtrczywłe utrzvmu.le sie za
palenie płuc I wysoka temperatura. 
Nadal wystepuja zakłócenia w funk· 
cJonowanlu inm,ch or11:anów we
wnętrznyeh chorece. 

dvdatów 50 oroc l!(!os6w. olus ieden. 
WedłU.li\ olerwszvch lnformac.11 

a.e.encyJnych wv.bory przeblPgaja 
sooko1nle. Glosowanie w ~tollcv Ku
rdystanu !rań~klei;(o - Sanandadtu 
oraz w dwóch lnnvch mia<rtach tel 
orowlnc1i ze względu na naoieta 
sytuacię, 7.Mtalo orzelotone na nót
nie1szv termin. , 

W 75 dniu roku słońce wze
szło. o godz. 5.50, zajdzie zaś o 
17.41. 

o 

DZIS: Longina, Ludwika., 
Klemens 

.JUTRO: Izabela, Hilary, 
Oktawia 

w dniu dzisiejszym dla f,odi.i 
orznwiduJr n~stepu Ja(·a o •ll••dę: 
~achmurzenie przeważnie małe , · 
i umiarkowane. Temp. min. -7 
maks. plus 3 st. C, Wiatr u
miarkowany i dość silny okre· 
sami silny porywisty południo
wo-wschodni i wschodni. 
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 

1000,4 hPa (750:5 mm). 

a ice 
1950 - Uchwalenie przez Sta

ły Komitet Swiatowego Kongre
su Obrońców Pokoju apelu o 
zakazie broni atomowej. 

1900 - llr. L. Longo, jeden i 

organizatorów Wło•kiej Partii 
Komunistycznej. 

1970 - Zm. Jerzy Szaniaw
ski, prozaik, dramaturg. 

ml 
Nawet gdy żm1Ja pełza przed 

tobą - nie możesz na niej po
lecać. 



NOWE DPtATY REJESTRACYJNE Urzeczywistnienie 
OD POJAZDOW SAMOCHODOWYCH P o mu FJN 

Minister komunikacji wyd"! za-rzą- 1 

dU!nle zmienląjące nil!kt6re opłaty 
rejestracyj>ne od p:>jazd6w samocho
dowych, przyczep i trolejbusów. 

Opłat.r roczna za motocykle lub 
Inne pojazdy z sl1n '.k '.i;m o :lDjem
n~cl skokowej do 50 ccm wynosi 
teraz 100 zł, natom:ast opla ta za mJ
tocy·kle z silnikiem o pojemności 
skokowej powyżej 50 ccm oraz za 
trzykołowe poja'Zdy samochodowe n 
ciężarze własnym do 400 kg - 21}() z! 
Opla ty za sam<>ehody o<obowe i to
warowo-osobowe (towos) są następu
jące: za samocho-dy o pojemności do I 
!MlD ccm płaci !!<ię COD zł, zaś za samo
chody od 9-00 cem do 1::.50 ccm -
850 d: powyżej 1250 ccm do 1500 eerr• 
- UOG zł; powyżej 1500 ccm do 1800 
ecm - 21oą zł (dotyczy to również 
samochodów „\.Varszaw&'' t "Po-bie
da"), a p0wyżej 12no ccm - 3100 zł. 

P061adacze tych samochodów, wy
posażonych w sil!niik'i o zapłonie sa
moczynnym, będą wnosić: opłaty re
jestracyjne niżs:ie o JO proc„ nato
miast opłata reje~tiracy}na od samo
eho<iów osobowych i t,ywaH>wo-oso
bowych (towoo), które posa'idają sll-

+ qodz. C.25. W autobusie linii 
J /7 na ulicy RewolucJi 1905 r. nr 5 
przewróciła się Feliksa s„ która 
do•nala złamania uda. 
+ Godz. 9.25. Kierowca „Wołgi" 

KNA 6391 Władysław J. na sluzyżo
w•miu - al. Kościuszl<l z ul. A. Stru
ga patrącil Michała J. Z podejrze
niem wstr-· ąśnlenla mózgu przewie
ziono poszkodowanego do szpitala. ' + Godz. 10.55. Na ulicy Cmentar-
nej 10, kierowca „malucha" LDD 
6780 Jacek .M. straci! panowanie nad 
pojazdem i uderzył w drzewo, 
uszkadzając samó<'hód na sumę 5 ty-
1!ęcy zł. + Gol'lz. 14.50. Na ulicy ?.agiew
nlckiej 182 dwunastoletnia Małgorza
ta S. wpadła na przód „Fiata 126n". 
Dziewczvnka 1e wstrz11śnieniem 
mózgu przebywa w szpitalu. 
+ Godz. 17.55. Jadący motocyklem 

„MZ" 1803 TX i\Iarek Ch. w Nowo
solne J na ulicy Brzezi1'iskiej 3 · prze
wrócił się na jezdnie. W wyniku 
odniesionvch obrażeń motocyklista 
zmarł w · drodze do szpitala. 

(eh) 

\V pierwsz:i rocznicę 

$. + P. 

nik nie cha.rakteryzujący się pojem
nością skokową (np. Wadlltla), wy
nosi 3:100 zł. ROCZl!la oplata reje
rtracyj.na od samochodów z napę
dem elektrycznym - GOO zl. 
Opłata rejestracyjna od autobuS'ów 

Jlęga od 2,1 tys. 'LI do 8,1 tys. zł, w 
zależności od liczby miejsc. Opłaty 
od samochodów ciężarowych i ciąg
ników siodłowych, w zależności od 
ładow:io~ci samoc!1odu lub na-
cisku na siodło ciągnika wy„ 
noszą od 2,1 tys. złotych dv 
9,1 tys. zł. Za ciągni!<i l::alastowe 
płaci o'.ę rc·~z:i:e 7,1 tys. zł, a z3 
9amo~l~ody •pecjaLnc 2,1 tys. zł 
Opłc:ty rejestracyjne za ciągni;ki 
typu rolniczego należące do w!aści
c lcli go&pcxla.rntw rohnyc\J, a prze
znacz<'11e do rotót rolnycl1 i t!rlkc 
o1~0Uciz·n-0ściowo używane- do przewo ... 
zu na drogach pt;blicZJnych wyncGzą 
600 zł. Właścic(ele poz.ostałych cią.g
nilków p!acą za n'.e rocznie 1,1 ty" 
złotych. 

(Dokończenie ze str. 1) 
monądu mieszkańców Sródtn:eścia 
spotkali si~: kandyda.t na p00ła -
Mieczysław Serwiński oraz kandv
dad na radnych: Z. Chablewski, 
D. Chojko, S. Żałobny, E. Zwoliń
ska, S. Dworzyńska, U. Kuźniak. 
S. Jadczak, W spotkaniu uczestn!
czyli także sekretarz KD PZPR -
A. Sidorowtez i naczelni.k dzielnicy 
J. Jan<izak. 

O pracy Rady Narodowej m. Ło-
dzi i FJN mówił M. Serwiński. 
Podkreślił on także d L1ży wkład 
mieszkańców dzielnic.y w jej up~
ksza<llie. czego dowodem był ich 
liczny udział w czynach s1x>łeoz
n,·ch. Z kolei Z. Chablswsl~i omó
wił działalność SZSP w kształto
wani:i zaangażowanyc:1 p<n;'.aw 
młodzieży studenck'.ej. 

W dyskusji wiele m :·s1sca po
święcono sprawom dalszeg<> rozwo
ju dzielnicy Sródmieśde. Postulo
wano si;creg działań. któ.rych rea
lizaic.i a przyczyni . się do poprry.
wv warunków. żvc:a mie3zk2.ń~ów 
tei dzielnicy. · 

• • • 
Ze środowiskiem młodzieży dziel

nicy Sródmieście spotkała się wczo
raj kandydatka na posła Krysty
na Depczyńska oraz kandydaci na 
radnych: E. Dąbrowska, Z. Cha
blewski. B. Kujawska, M. ł:.odyń
ski. J. Marczewski. L. Sokołow
ska, A. Szymczyk, A. Westfal. 

Turuszono szereg problemów nur
tujących środowiska młodzieżow<?. 
Zdecydowanie potępiono pao;o·ż>·tn :
ctwo. zastanawiano się nad l'kwi
dac.i~ zbyt dr,iże.i fluk tuacj' l ~ar. 
podlkreślano konieczność pJmo2y 
tym rodzinom. które jej w.vmarra
ja. Zgodnie stwierdzono, że mło
dzież swoim powszechn:•m udzia~ 
łem w w~·b:>rac'1 wyraz: p~łnc 
JJO•::iarc:e dla program.i wyoorcz~·~O 
FJN. 

• • 
Wczora_i z kandvdatami na ra<l

nyrh spotkali się ·t'l.kże wybo:cy z 
Okręg:i nr 6 - Bałuty, Ckręgu nr 
25 - Górna, Okrę~u nr 26 - Pa
bhnke i Okregu n: 30 - Ko:i«:tr.
ty:i.ów. (ms) 

Od wm:yst:tlch wyżej wym'.en\o
nych pojazdów sam ochodowych (z 
wyjąt:< ;ęm tn-otocykli oraz trzyko
kolowych pojaZJdów samochodowych 
o ciężarze wła!»nym do 400 kg), re
jestrowanych po raz pierwszy, opła
tę rejestracyjaą pobiera się od tego 
miesiąca, w którym po.lazd t.ootał 
za.kupiony. Tak v;d.ęc osoba. która 
w tym m'.esiącu nabędzie sajll<>Chód 
w ,Po1mozbyc:e". będ1'.e u'.s:zczać 
opłatę rejes:tracyjną za wszystk'~e 
miesiące w tym reku oprócz sty

17 b I• "' "" «1 go e tnow powroc1,o 
cznia I lutego. Natomiast przy d K d 
opłatach rejes-tracy~nych od używa- o a· te _,ry 
nych śamochodów rejest:-owa.nych w _ 
II półroczu. nowy właściciel płaci 

Wawelskiej 
SO proc. rocznej kwoty z ty:n jed- 1 n„1, zastrzeżeniem, że pcprzedni 14 bm. siedemnaście· katedra:-

1 

Po wcjnie gobeliny te, k~óre w 
właściciel do'.rnnał oiJlaty za pierw- riych go~Lnów PQ'Wróciło po 41 pią.tek przekazane zostały Kate
szą połov;ę roku. latach na swoje daw1ne miejsce - drze Wawels.kiej, poddane zostały 
zarządzen.'e ustala :·óvrn'.et oplatv do Katedry na Wawelu. Zrabowane szczegółowym i czasochłonn;:m w-

rejestracyjne od p 0 jazdów należ:;- w czasie okupacji przez hitlerow- biegom ko.nq~rwatorskim. Przed 
cych do j~„ 'lostek admi.n ;stracj'i ców. u.kryte zostały v Monachium przystąp;eniem do ich odnowy go 
państwowe.i, h"tytucjl państwowych .. w magazynach SS. Po zakoń~zen :u beliny wyprano środkam' bezalka
jednoS'l.ek gospodarki uspo'eczn '.oneJ wojny odnalazł je i do Polski l icznymi w Łodzi. a oslabi0<ny i 
">rgan:zacji po!itycz·nych i spo-!ecz- ,przywiózł wraz z ołtarzem W: ta zn'szczony w"-teik wzmocniono siat-
nydl. · · Stwosza prof. K:i.rol Es·treicher. kami, bawelniarrJymi. 

\V zarząd ze:--iu przypu.mina się, że - -------
rocz:lą opłatę :·ejest:acyj.ną należy Katedralne gobeI:n:v twc.rząr:e 
zapłac:ć bez wezwania do dńia :W serię histor•ii Ja.k1Lba, powstały w 
marca ka;:-ctego roku. Podobn:e jak 1660 roku w pracowni tkacza fh
dotycllczas. właśc:c:ele wszystk'ch mand?;kiego Jacquesuxa van Zeu-

Rozn1owy 
pój3zdów sa:nochodowych, o kto- .nen w B!'ukseL. Biskup krako1v- k" 
rych bylą mewa (Z wyjąt.klem mo- .ski Jan Małachow1;ki nabył gobeli- genews ae 
tocykli i tr2ykołowych pojazdów sa- ny od arcybiskupa gn:eźnieńskiego I 
mochodowych o ciężar7e włas.nym k ł M" h R d · · k' 
do 400 kg) m<>gą dol<onywać opłat w · ardyna 8 :c ała a zieiows <P.- w G · db ł sil w lateik 
dwóch ratach. W tym system!~ 1'<? · ~a sumę dwóch tys:ęcy. impe- k<>lejn~en~~~ka~ie Y ~ele:acJi 0

zsRR 
pierwsza rata pół:ocznn rnsi b;rć nqłow. Testamentem z. 19 s1erp~ia I i USA, uczestniczących ;,v dwu
oplacona do 31 stycznia a clrt:ga 1699 rok:1. prz;:kazal J.e Katedrze stronnych radziecko-ameryka1iskkh 
rata nie później ni.z do 31 l'.pca te- Wawelsk1eJ. ktorą zdob1ł:v do czasu rozmowach w sprawie zakazu bro-
go <;amego roku. Ustal mo, że opla- drude.i wojny św:atowe.i. ni chemicznej. 
tę rejest ra cyjną należy uiszczać w ----------- -----------
u·:·zędach po<!ztowo-telckomun:ka
cyjnych zn&jdujących się w tym 
•amym województw:e w któcym 
mieszka właściciel pojazdu. Prof. 

Przep;,,y tego za:ząd 1enla sto.'łuje 
się do opłat re.1estracyjnych nalet.-' 
nych za okres od l stycznia Jfl8Q ! na· 
Dlatego też M'.niste:stw0 Komunil<.a· 
cji i Minis-terstwo Łąc~noścl infnr-

Stanisław 
spotkaniu 

Lorentz 
w Łodzi 

K<IMUNIKAT PLL „LOT" 

Lista ofiar 
(Dokończenie ze str. 1) 

niczej, uruchomione zostały przez 
Polskie Linie Lotnicze „Lot" nume
ry telefonów: 22-55-46 oraz 46-96-03, 
gdzi°e można uzyskać bliższe infor
macje. 

* Publikując niniejszą listę Polskie 
Linie Lotnicze „Lot" informują, że 
w pisow<!li nazwisk i miejscowości 
mogJy wystąpić zniekształcenia 
wynikłe z przesłania Listy za po
średnictwem dalekopisu. Przy nie
których nazwiskac:1 obco}~rajow
cow brak imion. 
Pasaże.rowie polscy; !'tlyszkiewi.cz 

Tomasz - GÓ1'i1a Wurfa 5 (woj. 
sieradzkie); Łęczycka Henryka -
Warszawa, Wiatrac:z.na 27/25; So
bala. Krystyna - Elbląg, Bażyń
skiego 27/15; Szulc He:uyk - War
szawa, Związku W ..i1ki Młodych 17 
m. 12; Szerenos Mieczysław 
P~sz (woj. suwalskie). Warszawska 
17 m. 3; Ropelewski Edmund -
Warszawa, Kiełpińska 3; Rospon
dek Kazimierz - Katow'ce, Zda
nowa 8; Sz:i.farkiewiez-Węglińska 
Grażyna - ·Warszawa. Dy.namicz
na 10; Podpora Jan - Warszawa, 
Zambro>vsk.i 12; Pałka Józef 
Czeszowice; Peliksza l\fonika
Dąbrowa Bial.osloclrn, 22 LLp2a 43; 
Nowacki .Tulian 'l'arnów, 
Grottgera '.l3; Piasecki Leon - To
ruń, Bema 13; 9ieta Stanisława -
Zrzecze, Sie<iliska 138; Wiśniewska 
Zofia. -- Tarnów, Krakowska 42; 
Warrlein Józefa - Kłodzko, Mor
ci.nka 9; \'/esoiowska Wirgilia -
Łeba, Ko:kiuszki 87; Witkowski 
Jerzy - G<lańsk, Michałowskiego 
50; Wojciechowska Ewa. - Wars.z1-
wa, Modzelewskiego 85; Wilr<now
ski Zbigniew - Szczecin, Kaliny 
37; Zadziłko Czesław -. Suchowola 
Augustowska; Dytry Wojciech -
Warszawa, Racławicka 6; Chwe
doruk Andrzej - Różank:i; Ba
ranowski Janusz - Gliwice, Brzo
zowa 41; Gajda Krzysztof - Wa<r
szawa. Krakowskie Przedmie!;c.ie 
19; Flis Bolesław - Toruń, Aleja 
700-lecia .12; Dwojakowski Leszek 

Warszawa, Kameralna 9; Jan
czyn Mana - Olsztyn, KaliniITT
gradzka 69; Gilewska Janina -
Płońsk, Warszawska 55; Gac Jeny 
- Warszawa-Ząbki, Szwoleżerów 
84; Kokoszczyńska Janina - War
szawa, Stokłosy 7; Kosiorski Ire
neusz - Warszawa, Bernardyńska 
1 · Jakimiec Wacław - Warszawa, 
Aleja Niepodległości 129; Ja-ntar-

katastrofy 
Kukulska Anna Warszaw•, 
Reymonta 21; Kotula Władytła.w• 
Białka koło Tyczyna; Ktnteplta 
Mirosław - Sulejówek, SObiealtie
go 14; Niemiro Krystyna - utn!e
szkala w Stanach Zjednocwnych; 
Wojciechowski Edwa.rd - zamie
szkały w Sta111ach Zjednoczonych; 
Wicińska vel Nicińska Kry1ttna 
- zamieszkała w Stanach Zjedno
czonych; 

Członkowie załogi: UpoWcQK 
Paw"t I pilot inżynier; f.e. 
chocki Tadeusz - II pilot; W-· 
siewicz Stefan - radiotelegrafis· 
ta; Chorzew!ikl Konstanty - na• 
wigator; Łubniew1ki Jan - me
chanik; Duryasz Alicja - s-tewat-
dessa; Krawczyk Krystyna 
stewardessa; Grabowska Elibleł& 

stewardessa; Mormol-Dudlej 
Alicja - stewardessa; Podstóllka 
Joanna - stewardeśsa; 

Pasażerowie-obcok!rajowcy: Pie-
trowsklj Andriej - ZSR,Jt, Mo. 
skwa; Pietrowskij Wiktor 
ZSRR, Moskwa; Pidrowsk·a 
ZSRR, Moskwa; Pietrow•ka 
ZSRR, Moskwa; Schilling- Egon 
NRD, Berlin, P;ilisad 35 d; Drude 
Ha.ns-Georg - NRD, Karl·Mar:x
Stadt; Kurtz 1\1. - NRD (bez adre
su; Noonan U. (kobieta); Noońan 
W. (mężczyzna); l\lerriam Al.U; 
Bochniak J. (mężczyzna); Sutlt&w• 
ska Ma.ria; Pilcek vel Pilcer .Ja
nine; Pilcek vel Pilcer Victor; 
Misiaszek B.; Bieda Ja.kub; 

Czl.onkowie reprezentacji bo1t1er
skiej USA: Andersen Kelviin, Blanł 
Joseph, Harris Walter, Johnson 
Tom, McCoy Andre, Palomia& · 
Paul, Payto.n Byron, Pimenthal 
George, Robinson Richard, Roble• 
Junior, Rodriguez David, Steeplfll 
Lemuel, Steward Jerome, Weuon 
Ray, Wesson Dolores (kobieta), 
Young Lonnie, Callahan Bernard, 
Clayton Gary, Lindsey Byron, Rlł· 
dison John, Sn1igiel Steve, Cha• 
vis Elliot. 

Polskie Lin.ie Lołinicz:e WYTa.U.h 
głębokie współczucie rodzilnot'A 
ofiar katastrofy. 

PLL „Lot" informują, ie po
cząwszy od 15 bm. od god:i:. 8 ra
no rozpoc.zn.ie działalność s.pecjaLna 
służba prawna. Będzie udzielała 
ona rodzi·nom ofiar wszelkich in
formaeji i porad. Adres: 00-906 
Warszawa, 17 Stycznia 39, telefon: 
46-35-60. 

W dniu 13 marca 1980 roku zmarła 

ANDRZEJA 
KR~ WCZYKOWSł<IEGO 

11 01arc:t br. (niedziela) o godz. Ul 

w kościele Dobrego Pa~terzll.. ul; 

Pa5terska t!, odprawl&tla zostanie 

msza św. w lntencJI Zmarłeiro. 

.nują. że osoby. które dokonały już 1 , jl 
wpłaty pierwszej raty powinny 
ulśc'ć różn ;cę podczas wpłacania 
drugiej raty. Xatom:ast osoby, któ
re _wplacily pe'3hą roczoą stnwke 
powinny uiśćić rófo!cę do 31 lipca 
br . Nadpłaty w przypad>ku pojaz
dów, za które opłaty zostały ol:>ni-
1:cmc, zalicza się na poczet następ

Wczoraj przebywał w Łodzi długoletni dyrektor Muzeum Na
rodowego w Warszaw:e, in.icjator odbudowy Zamku K'.rólPW
sk:ego - prof. Stanisław Lorentz. W godzinach przedpołudnio
wych prof. Lorentz prz~'.iety zo•tał przez :>rezydenta Łodzi -
Józefa Niewiadomskiego. Rozmaw'a'°o o rozwoju kulturalny1Ą fi 

naszego mi3sta. a zwłaszcza o roli. jaka pełnią w nim muzea. 
Następnie w Bibliotece im. Waryńskiego odbyło sie spotka

nie przedstawicieli łódzkiego środowiska ku.lturalnego z . prof . 
Loren.tzem. który mówił o kontaktach polskiego muzealn1olwa 
oraz o własnych kontalct:a<'h z zagrani~znvmi placówkami m~1-
zealnyimi. a także o odbud?wi0 z.amk.u ~ról~V.:sk i~!!o w War
szaw.ie. Uczestnicy spo<tkama obe1rzeh rowmez film o prof 

cll ugo!etnia 
MARIA MAGDZJA.REK 

pracownica Instytutu Pediatrii w Łodzi, odmu1Mma 
Złotym Krzytem Zasługi. 

W Zmarłej tracimy cenionego pracownika i nieodtalowanej pam1,. 
c1 szlachetnego Człowieka. 

ŻONA 

nej oplaty rejestracyjuej 
Ponadto podwyższomo opłaty za 

pozwolen'.a C'Zasowe. za k-rzystanie z 
tablic ze makami próbnymi , jak 
równleż w przypadku tabllc zagu
bionych lub zniszczonych. Lorentzu. (ptom) 

Hokeiści ŁKS grają z wicemistrzem Polski Wł. · żmuda w widzewskiej defensywie 
Jako pierwsi, z pierwszoligowych 

zespołów wznowili mistrzowskie roz
grywki po orawle dwumiesięcznej 
przerwie, hokeiści LKS. W ubiegły 

SOBOTA 

PIŁKA NOŻSA. I liga: Widzew -
Lech Poznań, ul. Armii. Czerwonej 
80. ~. 15.15: 

TENIS STOŁOWY. I llita met-
ezY21n: Włókniarz - Broń Raao~, 
ul. 8 Marca 15, god.Z. 17.30 Cw rue• 
dziele godz. 10), Mistrzostwa Polski 
wyższych uczelni technicznych. al. 
Politechniki H. J(odz. 9 (w n.ie-d1.ie
ie itodz. 9). 

PIŁKA SIATKOWA: II hu ko-
biet: ŁKS - Gedania Gdańsk. \łl. 
Zakątna 82 godz. 17 (w niedzielę 
itddz. Jl). II liga mężczyzn: Wifama 
- Gwardia Szczytno. al. Włók·niarży 
183 godz. 17 (w niedzielę itodz. 11). 
o wejście do II ligi kobiet: z ~
działem: AZS Wrocław. Stal Kras· 
nik Piast Glo.:ów. Tarnov.la. spo
łem. w sali przy ul. PółnoeneJ od 
J(ó<l'Z. 14 (w niedziele' itodz. 9). w Ła• 
sku tumie.l mężczyzn z ud:rA.alem: 
Budowlani Ł.. Start Gdynia. AZS 
Gorzów, Wawel Krak6w. Gwardia 
Pila, Gwardia Łódł. 

PIŁKA KOSZYKOWA. Turniel o 
J)Ućha.r Polski kobiet: GRUPA 11: 
ŁKS - Start Gdańak (godz. 17) I 
Widzew - Znicz Pruszków ll!:odz. 
18.30l - oba mecze w sali widzew
skiej ew nie-dziele Widzew - Start 
!i(O<lz. J0.30 I ŁKS - Znicz godz. 
12). GRUPA III: Tęcza - Stal st. 
Wola J(OdZ. 1S. Wlóknb.rz Pall. 

wtorek łodzianie rozegrali 'W Ty
chach awansem mecz z tamtejszym 
GKS (spotkanie zapla•nowane było 
kalendarzykiem imprez na 6 kwiet
nia), wygrywając 2:7. 

Przed niedzielnym pojedynkiem z 
obrońcą wicemistrzowskiego tytuhi, 
sosnowieckim Zagłębiem (w Pałacu 
Sportowym godz. 17), LKS rozegrał 
dwa sparringowe mecze z drugoli
gowym zespołem czechosłowackim 

ZDAS ze Zdlaru, przegrywając w 
pierwszym mec:;u 8:9 i zwyclętając 

w piątkowym· rewan:l.u 7:ł (3:1, 3:0, 
1:3). Bramki dla ŁKS zdobyl1: Wa· 
siak - S oraz po jednej Kopczyń· 

ski, Mużelak, Stala, Dzięgielewski 

l Bartosiak, (Warto przypomnieć, te 
opiekę sżkolenlową naq go~ćmi cze
chosłowackimi sprawuje były trener 
LKS.- w. Kobera). 

Do jutrzejszego meczu z Zagłę

biem LKS przystąpi w osłabionym 

Składzie. Chorych bramkarzy 
Kosyla i Hahna, zastąpi najprawdo
podobniej ich młodszy kolega 
Adaszyńskl. Zabraknie ta'kże w ze
spole łódzkim Nowińskiego. Czy ka
drowe kłopoty 1tawb.jll na 1traco
neJ pozycji łodzian, w meczu • llO

snowlecklm zespolem1 Przykłady z 
ligowych lodowisk wielokrotnie do
wiodły, że walczące o mimrzowskle 
punkty w osłabieniu drużyny, po
tra flły uzyskać korzystne dla sie
bl e rezultaty. 

W pozostałych mecuch zmierz11 
się: N&przód - Podhale: GKS Ka· 
towice - Balldon, GKS Tychy 
Legia (W-wa). (w) AZS Lublin J(odz. 17 ew niedziele~ 

Wł6knlan - Stal l(odz. 9.30 I Tecza 
- AZS L. itodz. 11.30) - meC'Ze przy 
ul. Karpaoklel 61. 

szych. ul. Worcella 21 
mlstrzo- nie<lzielę itodz. 10). ŁUCZNICTWO. Halowe 

l[Odz. 111 (W 

•twa województwa seniorów i .funlo
rów, w z~enu orzy ul. Wschodniej. 
łódz. U.30 (W niedziele J(Od'Z. tO). 

BOKS. Okrę11:owy turnleJ Juniorów, 
sala Gwardii przy ał. Kościuszki 73. 
itodz. 1'1. 

OIMNASTYJtA. WoJe'f\•611.zka Spar-
taklała Mlołzlet:r Juniorek młod-

NIEDZIELA 

HOKEJ NA LODZIE. ·I l!1ta: UtS -
Za.e:lębie Sosnowiec. w Pałacu St><>r
towym. 11rzy lll. WOlfcella, godz. 17. 

BOKS. ZaW1ldY o puchar GKKFIS 
juniorów Ł6dt - Białystok. w saU 
Gwardii przy al. Kośctuszki J(odz. 9. 

PODNOSZENIE CIĘŻAROW. Pler· 
wszy krok J11nlor6w młodszych, ul. 
.Zakątna 8Z. 11:odz. 13 . 

. I DmN'HIK POPULARNY nr 60 (9528) 

Inauguracyjna seria pierwszoligo-, mecz o mistrzostwo I ligi w piłce 
wych potyczek o mistrzostwo eks- nożnej Legia - LKS. Odwołano też 
traklasy, odbyła się w nie najlep- drugoligowe spotkanie Ursus -
szych warunkach. Błotniste murawy Concordia. 
boisk, uniemożllwlly piłkarzom za- W pozostałych spotkaniach dru
demonstrowanie wszystkich umiejętJł giej kolejki wiosennej rundy eks
noścl. Podstawowym zarzutem, kie· tra klasy, zmierzą się: Sląsk GKS 
rowanym do plerwszollgowc6w po Katow!ce, . Wisła - Arka, Gó_rnlk -
inauguracyjnej rundzie jest niezbyC szomb1erk1, Ruch - Zagłębie, Po· 
Imponująca dyspozycJa strzelecka. lonia - Odra i Zawisza - Stal. • * • Nit,,. chyba nie stoi na przeszko- Do mistrzowskich spotkań 
dzie, - aby czołowi „snajperzy" da_ll stępują także drugoligowcy. 
się poznać z lepszej strony w czasie żony spadkiem pabianicki 
sobotnio-niedzielnych pojedynków. niarz, wystapl w Poznaniu 

przy
Zagro
Włók· 

przeciw 
(W) Tym bardziej, że radykalnej popra- tamtejszej Olimpii. 

wie uległy płyty boiSk. Dotyczy to 
w pierwszym rzędzie jedenastki wi-

dzewskiej, która zakończyła tnau- Poz·egnant'e ło'dzkt'ch I . t. guracyjne spotkanie z GKS w Ka- 3 PlfllS .QW 
towlcach, bezbramkowym rezulta
tem. 

DzH Widzew ro:tpocznie spotkanie 
na własnym stadionie o godz. 15.15 
z Jedenastk11 poznaflskiego . Lecha. 
Jeden pun.kl zdobyty w Katowicach 
ma swoją wymowę, jednak jeśli 
drużyna łódzka ma nadal zamiar 
ubiegać się o wysoką pozycj~ w 
tabeli, musi zwycięsko zakończyć 
spotkanie z Lechem. Ponadto sym
patycy w\dzewskiego zespołu liczą 
na pełną rehabilitację gospodarzy 
za jesienną porażkę (1:3) w Po
~naniu. 

Atutami, z którymi przyjechał do 
Lodzi obecny opiekun Lecha 
Wojciech Lazarek, to zarówno przo
downik w klasyfikacji „złotych bu· 
tów", bramkarz Mowlik, mający 
dobre wsparcie w kolegach z linii 
defensywinej (GrZeśkowiak. Szew
czyk, Barczak czy Napierała), jak 
I wicelider ta bel1 strzelców - Choj
nacki. Tyle, że i w zespole łódz
kim nie brakuje piłkarzy, którzy 
potrafią często, a przy tym skutecz
nie (tak jak to mtało miejsce w 
poprzednich sezonach), posyłać pił· 
kę do bramki przeciwnika. Mamy 
tu na myśli przede wszystkim 
Bońka, Piętę, Rozborskiego, Dąbro
wskiego, a także młodeg-0, zapowia
dającego s!ę ·dobrze w ofensywnych 
poczynaniach Widzewa - Romkego. 
W obronie wystąpi już (pauzujący 
w katowickim spotkaniu za żółtą 
kartkę) - Grębosz, a w drugiej li
nii najprawdopodobniej - Błachno. 
Po raz pierwszy wystąpi, stanowiąc 
silne wzmocnienie blokn obronnnego 
gospodarzy, były piłkarz Sląska I 
wielokrotny reprezentant Polski -
W. żmuda. 

Z powodu żałoby, p& trairlcznej 
katastrofie polskiego samolotu, od
wołano Imprezy !!portowe w stolicy. 
Ni• odbędzie •1• w!ęo niedzlelnf 

W sali prezydialnej Urzędu m. 
Łodzi odbyło się wczoraj uroczyste 
pożegnanie łódzkiej wyprawy alpini
stycznej w Himalaje. Jak pisaliśmy 
7-osobowa .ekipa członków Łódzkie
go Klubu Wysokogórskiego odlatuje 
do stolicy Nepalu - Katmandu, by 
na przełomie kwietnia i maja pod
jąć próbę wejścia na Annapurnę JI, 
nową drogą tzw. filarem południo
wo-wschodnim. 

W uroczystości uczestniczyli m. in. 
prezydent m. Łodzi - J. Niewiadom
ski i kierownik Wydziału Organiza
cyjnego Kł.. PZPR - W. Twardow-
ski. (w) 

BGkserzy USA zginęli 
w katastrofie lotniczej 

W wypadku lotniczym, jaki wy
darzył się 14 bm. w Warszawie, zgi
nęła bokserska r.eprezentacja USA, 
udająca się do Polski na dwa mię
dzypaństwowe spotkania z reprezen
tacją naszego kraju. 

Na pokładzie samoiotu znajd()Wało 
się 14 zawodników i ·8 osób towa
rzyszących. 

Na gruzińskich szosach l 
Dziś, udała się do Gruzji ekLpa 

łódzkich ~olarzy, którzy będą ucze
stniczyli w kl1kuetapowym, między
narodowym wyścigu. W skład re
prezentacji wesz11: J. Bednarek, A. 
Wędzlk. E. Patorskl, M. Drnaryjskl 
(wszyscy Społem), J. Grodzki (Tram
wajarz) i M. Woj.na (Włókniarz). 
Trenerami ekipy są: Włodzimierz 
Łoł l Bogdan Klał. 

P()!;rzeb odbędzie się w dniu 15 marca br. o 1odll. li na c111en
tarzu katolickim na Dolach. 

Najb!lższej Rodzinie Zmarłej serdeczne wyraay współczucia lkła
dają: 

DYREKCJA. POP PZPR, RADA ZAKŁADOWA i WS,Oł.· 
PRACOWNICY z INSTYTUTU PEDIATRII AM w ŁODZI 

z głębokim hlem zawiadamiamy. lt. w dniu ti marca 19811 roku 
zmarła w wieku lat 51 najukochańsefl Zona, Mama. Teściów& 
i Babcia 

S. t P. 
OTYLIA BłAtKOWSKA 

. 
' z dDmU RADZIMJERSKA. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 17 marca br. o f'Odz. 15.30 na emen
tarzu św. Wojciecha przy ul. Kurczaki. 
Pogrą:tDna w smutku 

RODZINA 
Prosimy o nieskładanie kondolencji. 

z głębokim talem zawiadamia· 
my. że w dniu 13 marca 1980 roku 
zmarł w wieku 7ł lat 

S. t P. 

JóZEF F·A.tKOWSKI 
Pogrzeb odbędzie się dnia 15 

marca br. o g0<1z. 1ł z kaplicy 
cm en tarza przy ul. SzczecińskieJ, 

o czym zawiadamiaja pogrążone 

w głębokiej żałobie 

°ŻONA i RODZINA 

z głębokim talem zawiadamia
my że dnia 13 marca 1980 roku 
zmarła opatrzona św. sar\<a•nenta
mi nasza najukochańsza C"<lrka. 
Siostra Ciocia i Szwagierka -
Cz!Dwiek wielkiego i szlachet
nego serca 

S. + P. 

ZOFIA RZECZULS1KA 
Uroczystości tałobne odbędl\ się 

dnia 16 marca br. o godz. 14 w. 
kościele św. Wincentego w Rogo
wie. o czym powiadamia pogrąto
na w smutku 

RODZINA 

Dnia tS marca 1980 roku zmarła 
po długiej i ciężkiej chorobie 
nasza naju.kochailsza Mama, Teś
ciowa. Babi 

S. t P. 

MAIRIA MA1GDZIAREK 
Pogrzeb odbędzie się dnia 15 

marca br. o godz. 15 z kaplicy 
cmentarza na Dołach. o czym 'ZR· 
wiadamiaja pogr11teni w głębokim 
żalu: 

CORKI, ZIĘCIOWIE. WNUCZ
KI J POZOSTAŁA RODZINA 

z cłęboklm talem żawia«Ulta• 

my. te 13 marca 198CI roku -•rl 
nasz ukochany Mą:t. OJciec. Tdł 
i Dziadek 

$. t P. 

KAZIMl·E·RZ , 
SZCZEPANl·K 

Pogrzeb odbędzie się 4oia 15 

marca br. o godz. U.39 .na cmen~ 

ta.rzu przy ul. Szczecińskiej. 
~ 

NAJBLIŻSZĄ RODZIN• 

.z gJęboklm łali!m HWiadamla
my 7.P. dnia 12 marca 1980 rokll. 
zmarła nai:lP, 'lrzeżvwszv la' ł9, , 
nasza najukochańsza :tona, Matka, 
Siostra i Babcia 

S. t P. 

DA.NUTA SZARGOT , 
z domu Mii.OZ. 

Pogrzeb odbędzie 
marca br. o gOdz. 1' 
rzu .Komunalnym Ila 
zostaj:i: 

się dnia tł 
na Cmertta
Dołacłl, P&„ 

MĄŻ 
CZKA 

SYN. SIOSTRA. WNU
i POZOSTAŁA RODZI

NA 

Z glebokim talem aaw•adamia
my. te dnia 13 marca 198' roku 
zmarł nasz ukocha.ny Ojciec. M41, 

. Brat 

$. + P. 

MACI.EJ RAPALS1Kf ,. 
LAT łl. 

Były więzień obozów koneentra• 
cyJnycb. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 1' 
marca br. o codz. 15.30 z ltapllcy 
cmentarza na Dolach, 

CORKA. SYN. ~NA. SIO
STRY I POZOSTAŁA ltODŻl· 

!fA 



ŻYCIE w NASZYCH POGLĄDACH 

Z 
adajemy wreszcie to drażliwe, trudne i budzące 

· tyle gorączkowych sporów, pytanie: na jakie 
wartości orientuje się, czego najmocniej pragnie 
współczesny obywatel naszego kraju? 

Tysięcy sprzecznych rzeczy naraz - brzmi jedna 
z najbal'dziej na ten temat krytycż0ych opinii. Oczeku
je dużych pieniędzy i łatwego życia, dowodów uznania 
w pracy i zgody na bylejakość jej wykonywania, sµ-

rowego egzekwowania obowiązków od innych i pobłażli
W<llŚci dla własnego bezróbstwa, sprawnej organizacji 
obsługujących go instytucji i przyzwolenja na osobiste 
bałaganiarstwo, aktywnego ~pełniania jego zarówno ma
terialnych, jak i duchowych potrzeb i równoczesnego 
prawa do zajmowania w sytuacjach zawodowych czy 
uczestnictwa w życiu kulturalnym pozycji wiecznego 
kibica. Diagnozę tę opatruje się zwykle zas•trzeżeniem, 
że - oczywiście - jest ona schematyczna i odnosi się 
nie do wszystkich, ale do części społeczeństwa, dość jed
nak dużej, żeby z niepokojem myśleć o• groźbie wz
ptzestrzeniania się tego rodzaju stylu - a właściwie 
„bezstylowości" - życia na corą.z szersze kręgi ludzi. 
Inaczej mówiąc, mają to być ostrzeżenia, a może nawet 
alarm, podyktowane obawą, czy nie zmierzamy podob
ną drogą, jaką toczy .się życie skomercjalizowanych 
i sfrustrowanych moralnie, społeczeństw Zachodu. Gdy
by jednak przedstawiony w nich obraz był prawdziwy, 
kraj nasz nigdy nie zdołałby dojść do tego, do czego 
doszedł, a jego obywatele - zaawansować na ten wyso
ki poziom rQzwoju cywilizacyjnego, na jakim się dzisiaj 
znajdują. Jesteśmy w sumie $połeczeństwem ciężko za
pracowanym i ambitnie pnącym się w górę po szcze
blach wiedzy, umiejętnOOci zawodowych ora~ coraz po
\l{szecłul,iejszego obcowania ze sztuką i jeśli się tego nie 

chce - czy i::i.ie umie - dojrzeć, rysuje się nie partret 
Polaków, ale głęboko kh krzywdzącą obraźliwą kary
katurę. Czy jednak nie ma w niej jak w każdej kary
katurze, jakichś odbitych w krzywym zwierciadle praw
dziwych obserwacji i rzeczywistych doświadczeń, cze
goś co nie pozwala koło tego obrazu przejść obojętnie? 

Najbardziej rozpowszechniona opinia o orientacjach 
tyciowych współczesnych Polaków, wydobywa na plan 
pierwszy zjawisko mieszania się dwóch stylów życia. 
Nieżyjący już wybitny psycholog polski, prof. A. Kę
piński, wyraził ją przed kilku laty słowami: „Ten dziw
ny rozkład naszego społeczeństwa na ludzi, którzy ga
dają · i na tych, którzy pracują, utrzymuje się przez 
wlekł, mimo zmian warunków życia, zmian ustrojowych 
I ekonomicznych" W myśl tej diagnozy. orientacja okreś
lona metaforycznie jako „gadanie", a sprowadzająca się 
do wszelkich sposobów marnotrawienia dorobku spo
łecznego I preparowania - za zasłoną gro~kich de7 
klaracji - pozorów własnej użyteczności, miałaby byc 
dziedzictwem szlacheckiego pasożytnktwa, tak . jak . z 
kolei postawa „tych, którzy pracują" - kontynuacJą 
odwiecznego trudu, starania i rzeczowej gospodarności 
chIOpa polskiego. Za tym obrazem kryje się już realna, 
nie skarykaturowana przez złośliwość czy . rozgorycz.e-; 
nie rzeczywistość, i jeśli mu czego braku3e, to pełm 
widźenia. 

Jeśli już %godzić się na historyzm poszukujący . r~o-
"lrodów współczesnych modeli życia w poszlacheckim 

· 110biepaństwie i chłopskiej pracowitości, to goaz. się za
uważyć, te dziedziczymy ponadto coś tam jeszcze po 
drobnomieszczańskim kulcie ~ieniądza, wpływów i bez
względnego, wyrachowanego egoizmu społecznego. A jes~ 
to dziedzictwo wcale żywe, zdo1ne do przystosowama 

&ię I maskowania w każdej nowej sytuacji społecznej. 
.Co najistotniejsze jednak, karmi się ono nieustannie 
wzoi!ami skomercjalizowanych społeczeństw Zachodu„ w 
których każde %!!chowanie człowieka ma swoją okreslo
nl\ cenę w pieniądzach, jedyn~ ~iarą jego ~.artości ~ą 
posiadane bogactwa, a wszelkie mne wart~sc1 .traktuie 
się po prostu z pogardą. Czy znaczy to więc, ze wew-
ną~ socjalistycznego społeczeń~twa ludz~ pracy, fo_rmu

je się nam dzisiaj coś w rodza3u przyczołka neormesz
~•il.stwa? 

Odezw~ie społeczne I opinie specjalistów 1ą w tym 
względzie podzielone. Określenie „,neomieszczani~" w~elu 
ludziom nie odpowiada, a sprzec1w ten z kolei opiera 
si:ę niewątpliwie . na mocnyc~. przesłankach . ~ajp!erw 
mówi · bowiem o marginalnosc1 całego tego ZJaw1ska, 
tak wąskiej. że w istocie niezdolnej wyrządzić poważ
nych szkód procesowi formowania się socjalistyczi:iel'fo 
sposobu życia. Ze margines. to pewne. Czy rzeczyw1śc1e 
jednak aż tak znikomo szkodliwy? Wydaje się, ie opi
nia publiczna jest akurat przeciwnego zdania i że nic 
nie rozjątrza jej bardziej, niż właśnie panoszenie się 
owego marginesu. Argument koronny oponentów brzmi 
jedna·k znacznie bardziej przekonująco. Powołuje się oto 
na szybko postępujące, socjalistyczne przeobrażenia spo
łeczno-gospodarcze, jako na czynnik, pod wpływem któ
rego margines ·ów zginie z naszego życia wraz z wielu 
inn'ymi reliktami przeszłości. jako jes;;cze jedna z bo
lączek okresu przejściowego. Znowu zgoda, że zniknie. 
Czy jednak w sposób automatyczny, szybki, bezkonflik
towy? 

We współczesnym społeczeństwie polskim klerają się 
dwie dominujące tendencje ezy modele: „postawa mieć" 
skierowana ku rzeczom I pieniądzom z „postawą byC", 
wyratającą ambicje tworzenia , przetywania siebie I ota
czającego świata . W lnnym głębszym ujęciu tego proble

. mu miałoby to być pn;ezwyciężenie stylu „tycia urządzo• 
neg1>"0 w kierunku „tycia wartościowego". 

Nietrudno dociec dlaczego w tych I zbl!tonych do nich 
kimcepcjach, z takim uporem przeciwstawia dę orientację 
na „mieć więcej" dąteniom do „być czymś". Jest to nie
wątpliwie" reakcja na dośwladc-zenla wyniesione z badań 
nad mieszczańskimi społeczeństwami konsumpcyjnymi, z 
Ich 'bałwo-chwalczą religią, posiadania I bezwzględn11 dra
pletnośclą wydzierania sobie wszebklch potytków material
nych, które w pra.ktyce po prostu niszczą wszelkie Inne 
motywy działania I wygaszają wszelkle inne uroki tycia. 
Przeniesienie jednak tak stwierdzonej prawidłowości funk· 
ejonowan!a burtuazyjnego stylu tycia na grunt zupełnie 

odmiennie zorganizowanego społeczeństwa może - a chy
ba nawet powinno - budzić co najmniej wątpliwości. 

I 111.a chyba rację Władysław Loranc, kiedy pisze (w „Kul
tura · 1 Awlat robotniczy"). te „bez sensu byłby socjalizm 
oparty na równym podziale nędzy lub niedostatku. Wat- e 
na Jest Jedno: Jasno I dokładnie wiedzieć, Jak powstaje e 
to „miee". A wiedząc zapobiegać, by kultura robotnicza 
nie tolerowała posiadania kosztem Innych ludzi lub !innych 
narodów". 

Je$ to chyba najbliższe temu, czego pragnie w9półcze-
1ny Polak: „mleć więcej", teby tym pełniej „być czymś". 
Rzecz w tym jedynie, że „pragnie" oznacza jeszcze nie 
zawaze I nie wszędzie tyle, co „umie", a aprobata zasa
dy „nie kosztem innych" nie prowadzi automatycznie ani 
do powszechności. ani konsekwencji stosowania jej w ty
ciu. Stąd tyle sporów w codziennych rozważaniach na'd 
formującym się dopiero nowym stylem życia naszego spo
łeczeństwa, a w nich samych - tyle przejaskrawień, roz
gorączkowania . zderzania się krańcowo przeciwstawnych 
sądów. Istnieje przecież, jak się wydaje wspólny mia
nownik zdolny zharmonizować je wszystkie w jasno uogól· 
nloną całość. Mianownik ten, to powszechne w ca'lym spo
łeczeństwie ludzi pracy, bez względu na wszelkie tnrie, 
rótnlące Ich poglądy I aspiracje , dążenie do pełnej spra
Wl!!dllwoścl społecznej. Chodzi tu o podstawę świadomości 
og{>łi.t Polaków a równocześnie - o lch naczelny cel ty
clowy. Wokół niego I pod jt;go wpływem, formują się już 
dzisiaj I rozbudowywać będą w przyszlośt!i, poglądy oraz 
Bii.Chowania określające nasz sposób życia, zdolny każdemu 
:1 osobna l dla wszystkich raze!ll, ustawić w otaczających 
nas labiryntach wspólc-zesnoścl drogowskazy do tego, co 
można 1 warto „mleć", teby , „'<tawać się czymś". 

li. J. 

Prof. Henryk Rafalski 

INICJATYWA 

Zgodlllie z regulaminem se j
mowym, tzw. inicjatywa usta
wodawcza · naJeży · do Rady 
Państwa, rządu i posłów . W 
tym ostat>Ilim wypadku czyn:ą 
to z reguły kluby poselskie, Ko
misje sejmowe, choci aż m~e to 
uczynić także co najmniej 15-
ósobowa grupa posłów. Koncep
cja stworzenia ustawy o "ochro
nie i kształtowaini'll środowiska 
powstala na VI Zjeździe PZPR. 
Zaraz więc po wyborac h w 1972 
roku komisje sejmowe: Prac 
Ustawodawczych, Gospodarki• 
Terenowej i Ochrony Środo
wiska oraz Zdrowia i Kultury 
F izycznej pod ki&unkiem ich 
ówczesnych przewodniczących, 
profesorów Jerzego Bafii. Ed
warda Dudy, Sylwestra Za
wadzkiego i He•nrYoka 
go, przystą.piły do p 
prac nad nową ustaw 
niony został kilkuoso 
spół; którego ·zadanie 
stworzenie pie;rwszej 
tak potrzebnych w tej 
nie życia społecznego p e 

Hen.ryk Rafalski: -
miesiącach wytężone 
sformułowali.śmy w marcu 1973 
roku wstępne materiały. W-.v
kazaliśmy w nich potrzebę o
pracowania projektu takiej u
stawy. Wyraziliśmy pogląd. że 
w społeczeństwie budującym so
cjalizm istnieją podstawowe wa
runki umożliwiają.ce przeds '. e
branie skutecznych dz ' ałań na 
rzecz takiej ochrony i tak iego 
kształtowania środowiska, które 
byłyby zgodne z długofalo:No 
pojmowanym in teresem spo
łecznym i rozwojem państwa. 
Dotychczasowe działania w tym 
kiet'unku umaliśmy iako n ie
P ok o i ą ce. W niektórych 
działach gospodarki nie tyl!m 
nie następowała popra.wa, ale 
wręcz pogorszenie i stn i ejącego 
stanu rzeczy. Wiele organów 
nie doceniało problemu, brak 
było kontroli realizacji istnie
jących już ,choć bardzo nie
kompletnych przepisów i niski 
stopień świadomości prawne.i w 

· · Oczekiwał 

gulowania prawnego takie za-
gadnienia, jak np. ochrona 
piękna krajobrazu, ochroaa 
przed uciążliwościami spowodo
wanymi hałasem lub wibracją, 
ochrona~ przed promieniowa
niem. Rozwiązać należało tak
że narastający problem odpa
dów związanych zarówno z by
towaniem człowieka, jak też 
odpadów produkcyjnych, ochro
ny zieleni w miastach i wsiach 
itp. Zobligowaliśmy Najwyższą 
Izbę Kontroli do szczegółowe.i 
analizy kontroli przestrzegainia 
prawa w tym wzgledzie, pole
ciliśmy wszystkim mOO:!iwym 
organom rządowym, placów
kom naukowym, posłom w wo
jewódzkich zespołach poselsk1ch 
by tą sprawą się zajęli. Za·r'>Z 
też rozpoczął prace specialn:v 
zespół rządowy, którego usta-

. w 1 ;m ie ~a 

e* 
tra'l't 

i się 
Y~e 

z po~ał llił. nciedi 
zh:r.mi 1!6ta t1mnii . 

Henryka Rafalskiego. Głęboka 
ich treść, bardzo humanistvcz.ne 
potraktowanie problemu skło
niły mnie, za zgodą profesora, 
do przedstawie·nia niektórych z 
nich. 

„Kr aje szybkiej industrializa
cji, a więc i Polska Ludowa, 
w określonym stadium rozwo
ju muszą rozważyć koniecz
ność ochrony środowiska natu
ralno-technicznego, aby uchro
nić zdrowotne, gospodarcze I 
przyrodnicze jego zasoby dla 
przvszł-0.ści narodu i państwa. 
Prawne działanie ustawy mus\ 
rozważyć niezbędne koszty po
zytywne i negatywne, stopień 
możliwych reorga.nizacji, nie
zbędnych dla rozwoju państwa 
i ochrony środowiska. Ustawa 
nie m<Xie nie uwzględniać prze
widywanych sZ'kbd sPołeczny~h 
i gospodarczych w stosunku do 
stopnia przeciwdziałań .w nie.i 
zawartych. tzn. nie moze oo
irarszać stanu rzeczy, a wi::i:la 

Fot .: A Wach 

Kilkanaście lub kilkadziesiąt artykuł6w, 
paragrafów, punktów. Zawarte w nich 
treści dotyczą najistotniejszych dla pań
stwa, jego gospodarki, dla obywateli 
spraw. Ustawa - efekt działalności Sej
mu, efekt dział~lności posłów. Za suchy
mi często jej sformułowaniami kryje ·się 
w"eloletni trud ustawodawczy, praca se
tek ludzi wybranych przez nas na na
szych przedstawicieli w tym najwyż
szym w kraju forum. Jednym z nich 
jest poseł łódzki, · prof. dr Henryk Ra
falski. Poprosiliśmy go o podzielenie się 
z nami doświadczeniami .na temat pracy 
przy jednej tylko ustawie - o ochronie 
i kształtow.aniu środowiska. Na przykła
dzie tym chcemy pokazać jak rodzi się 
ustawa. 

polepszać. Stwierdza się niski 
w tej kwestii poziom uświado
mienia społecznego, tak u de
cydentów życia społeczno-gosp0-

• darczego. jak i u jego konsu
mentów oraz niski poziom świ a
domości prawnej. Ustawa musi 
krępować dotychczasowe ż.Y
wiołowe wykorzystywaniie za
sobów przez człowieka. Nie mo
że ona być frazeologiczną de
klaracją, ale · prawem do real
nego jego stosowania przez 
wszystkich i każdego, 

FORMOWANIE 

Stopniowo do zespołu opraco
wującego ustawę za~zęły napły
wać wypowiedzi na ten temat 
z iJJstytucji i placówek nauko
wych (komitetów i komisji 
PAN, unjwer.sytet&w, poli<tech-

" kad ii · i insty-
r r al.'ZY-

nau od 
itnych 

ów i 
już do 
la men 

prac 
zedysku 

owa 
estrzen 

patrywany w odpowiedniej ko
misji OK FJN, debatowano nad 
nim na jronym z posiedzeń 
Sejmu. Od razu też zagadnie
nia ochrony i kształtowama 
środowiska były obli2atorvjnie 
rozpatrvwa.ne przy każdym ko
lejnym omawianiu planu sp.>
łeczno-gospodarczego i budżetu. 

Wersji ustawy było pięć, z 
tego trzy szczegółowe (z roKu 
1975. 1977 i 1979). Nie obyło 
się też bez kontrowersji. 

w końcu . nadano projek-
. towi · formę ustawy gene-

ralnej, L'O wynikało z po
trzeby uwzględnienia jej inter
dyscyplinarnego charakteru i 
stworzenia podstaw jednolitej 
polityki państwa w złożonaj 
problematyce ochrony i kszhł
towania środowisk.a. 

WYCHOWYWAC 
SPOŁECZE~STWO 

Henryk Rafalskl: - Praco-

' walem nad tą ustawą Od J>O-
czątku do końca i daje mi ona 
olbrzymią satysfakcję. Zdaję 
sobie bowiem sprawę z tego, ze 
są to przepisy, na które mogl\ 
się zdobyć tylko społeczeństwa 
mądre, przewidujące, a równo
cześnie społeczeństwa zamożne 
- chociaż te za.możność dopie
ro budujemy. Na tym eta.pie 
rozwoju, na jakim się znaleźli9-
my, nie można żywiołowo inge
rować w środowisko natut'll.ln"!, 
czynić tego ·kosztem lndustria
liza~jd i urbanizaciL Dlatego 
jest to U'Stawa o mądrości i l(o
dzeniu. Bo przeeież c-iągle sto;
my przed alte,natywą: na przy
kład czy poprawiać i inwesto
wać w kolejnictwo, czy budo
wać oczys'zczalnie ścieków. Trze
ba też pamiętać I o tym, że nie 
tylko ten dewastuje środowis-
k • ieca je ubocznymi 

Urkcji, ale i teą, 
budki telefonicz..,e 

drzewa w parkar.h. 
ajanie społeczeństwu 

owania sie iest 
wychodzi znai:z-

ramy tej ustawy. Ze 
m trzeba p0 prostu 
wspónyć, a celem 

zeroko p0jęta oohro
człowieka. Zdobyliśmy 

się wrec na tę ustawę, aby e
chronić majątek narodowy w 
postaci środowiska i tak ie 
kształtować. aby stwarzało ono , 
warunki zdrowotne i kultural
ne przeciwdziałające paJtolo&ii 
cywilizacji. 

Na DOSiedzenil\l w dniu 31 
.;;tycznia 1980 r„ p0 8 lata~h • 
przygotowań Sejm PRL uchwa
lił ustawę o ochronie i ks:zitd
towaniu środowiska. Jest to 
jedna z 42 ustaw. jakie zrodzi
·1y llię w v:q kaden~ji. jedna z 
ustaw o najwyższe) wadze. Na.d 
tymi aktami ' prawnymi praco
wało 460 posłów, a wśród nich 
Henryk Rafalski - przewodni
czący Sejmowej Komisji Zdro
wia i Wychowania Fizycznego, 
prorektor łódzkiej Akademii 
Medycznej, profesol' doktor ha
bilitowany nauk medycznych, 
kandydat na posła w VIII ka-
dencji Sejmu. · 

MIECZTSŁAW $TOL+\l\SKI 

Malo nas do pieczenia chleba 
W Uchwale VID Zjazdu partii podkreśla stawiciel instytucji kontrolnej - obserwuje 

się, ie w latach osiemdziesiątych kontyuuo- się znaczne obniżenie dyscypliny technolo
wać się ~dzie realizację programu popra- gicznej. W rezultacie konsument otrzymuje 
wy wyżywienia narodu. Jednym z k!erun- artykuły gorszej jakości, chociaż nie ma ku 
ków działań będzie dążenie do osiągnięcia temll uzasadnionych powodów. Jakie są te
samowystarczalności kraju w zaopatrzeniu go przyczyny? Podstawowa - to nierzetel
w żywność i surowce rolne. Ważną rolę w ność, brak dyscypliny, słowem - złe wy
tej dziedzinie ma do spełnienia przemysł wiązywanie się z nałożonych na pracowni
rolno-spoźywczy. W latach 1981-1985 pro· ków obowiązków. 
dukcja tego przemysłu - stwierdza się w Rodzi się od razu pytanie, co na to za. 
Uchwale - powinna wzrosnąć o 15-20 proc. kładowe komórki zajmujące się kontrolą, 
Rosnącej produkcji artykułów żywnościo· odbiorem jakościowym towarów, co na to 
wych powinno towarzyszyli systematyczne dyrekcja i Instytucje nadrzędne? Przecież 
podnoszenie łeh jakości, trwałości I nowo- to one zobowiązane są do zadbania o do
czesności. Szczególną uwagę należy zwrócić starczenie na rynek towaru możliwie naj-
na większe uszlachetńienie produktów spo- lepszej jakości. Wielu kierowników ma od 
żywczych i dalszy rozwój przechowalnictwa, razu gotową odpowiedź: nie mamy odpo
a zwłaszcza chłodnictwa. wiedniego personelu, nie mamy z kim pra-

ltealizacja tych zadafl była tematem nłe- cowac, Istotnie, w licznych zakładach prze
dawnego spotkania przedstawJcieli przemy- mysłu spoźywczego obserwuje się bardzo 
słu rolno-spożywczego województwa miej- duzą fluktuaeję kadr. Przyuczeni do zawo
skiego łódzkiego, zorganizowanego przez du ludzie odchodzą, a na Ich miejsce zJa
Komitet Łódzki PZPR. Celem narady było wiają się nowi: trzeba podejmować wysiłek 
zwłaszcza uzyskanie odpowiedzi na pytanie nauczenia ich, wdrożenia do zawodu; a gdy 
00 Jeszcze można i nale:l:y zrobić dla dal- to sostanle zrobione, · okazuje się, że pra-

•szej poprawy efektywności gospodarowania cownlk ma już . upatrzone nowe miejsce 
w tej ważnej dziedzinie gospodarki. pracy. Czy Jednak kłopoty kadrowe mogą 

byli wystarezającyftl usprawiedliwieniem 
W województwie miejskim łódzkim pre- pogarszal\cej •łę jakości niektórych wyro

dukcja przemysłu rolno-spoźywczego stano- bów! Na pewno . nie, tym bardzieJ,. ie bra
wl 18 proe. globalnej produkejl eałego kami tymi niekt6rzy zasłonić eh~ niejedno
przemysłu. Stanowi to pokaźny odsetek Jeł- krotnie właanlł Indolencję I brak poezueia 
Ił zważy się, ze w aglomeracji łódzkiej kon- odpowiedzialności. 
centrują się między innymi tak rozwbilęte lnnlł •prawił, mocno rzutuJąeą na efek
Jałęzie, Jak przemysł włókienniczy l elek- tywnośći gospodarowania, są pokaźne w nle
tromaszynowy. W ubiegłym roku zakłady których przedsiębiorstwaeh straty surow
mięsne, jajczarsko - drobiarskie, mleczar- ea. MaJit one róine przyczyny, ale naj
skie, owocowo - war~ywne, zbożowo • mły- mięstsz11i jest niedoskonałość transportu I 
narskle, piekarskie, ziemniaczane, cukrow- braki organisaeyjne. Nie od dziś rolnicy 

~ nlcze I cukiernicze, a takte ' piwowarskie 1ygnallzują o duiych stratach iywca, wy-
~ i chłodnicze wykonały produkcję wartołel nikaJ11ieych s nieodpowiednich warunków 
~ 33 mld zł. przetrzymywania zwierzj\t w punktach 1ku-S: W przemyile rolno-społywoaym woje• pu, sbyt długiego łeb przetrzymywania, a 
~ wództwa łódzkiego pracuje około c'lwunaatu takie dalekich tran1porł6w. Oto na przy-
~ tysięcy os6b. Codziennie przes łoh ręce prze- kład • terenu ltyłeso powiatu wieluńskiego 
~ chodził cenne 1urowce w p01taeł mlę1a, iywieo przywozi. 1lę do t.odzł (ponad 100 

I 
mleka, jaj, owoców I warzyw, a takie zbo- km), tu dokonuje się uboju, a następnie 
ła, ziemniaków, mąki I eukru. Nie jest więc ezęśli mięsa wozi się z powrotem. Dzieje 

~I bes znaczenia fakt jak te surowee - a nłe- ·atę ło w sytuacji gay w Wieluńskiem istnłe· 
~ których mamy ciągle za mało - smstan" je rozbudowana siec nie wykorzystanych 

'wykorzystane, jakie wyroby zostaną z nłoh masarni. K.atdy rozsądny ezłowiek zapyta, 
wytworzone I jaka będzie ich jakość. Tym- dłaozego tak się dzieje? Czy nie lepiej na 

do tego dochodzi Jeszcze niepotrzebne zuży
cie paliwa. i środków transportu. W tym 
miejscu rodzi się kolejne pytanie: co robią. 
jednostki gospodarcze zajmujące się nadzo
rem nad gospodarowaniem w przemyśle 
mięsnym? 

W przemyśle rolno-spożywczym woje-
wództwa łódzkiego istnieje wiele problemów 
do rozwiązania. Część 1akładów jest prze
starzała, wymaga remontów lub rozbudo
wy. Z tego powodu nie wszędzie można za• 
pewnići ludziom odpowiednie warunki pra
cy. Cze:styeh remontów wymagają ma
szyny i urządzenia. Z braku odpowiedniej 
liczby fachowców, a takie nierytmieznych 
dostaw surowców, nie zawsze można w 
przewidzianym terminie konserwowali ma
szyny. Powoduje to awarie i postoje. 
Z kolei postoje przyczyniają się do wzro
stu ilości godzin nadliezbowych, do złe!l'o go
spodarowania funduszem płac. Bywa i tak, 
ze spada wydajność, rosną płace, a towarów 
na rynku nie przybywa. 

Łódzki przemysł rolno-spożywczy otrzy
muje rokrocznie pewne środki na rozbudo
wę. Powstają nowe obiekty przemysłu mle
czarskiego, paszowego i mięsnego, Za duży 
sukees inwestycyjny uważa się w Łodzi 
rozpoczęcie budowy bardzo potrzebnej w 
tym mieśeie przechowalni ziemniaków. 

Inwestycje nie rozwiążą jednak wszyst
kich problemów, zwłaszcza że potrzeby prze
wyższają możliwości. W wielu zakładach 
trzeba będzie długo jeszcze gospodarować. 
tym, co ma się do dyspozycji. W tej sy
tuacji tym bardziej potrzeba nam gospo
darskiego podejścia do majątku i surow• 
eów, którymi dysponujemy. więeej dyscypli
ny I odpowledzialnosei. Te słowa w jedna
kowej mierze odnoszą się do tych, którzy 
ob1ługują poszczególne maszyny i agregaty, 
jak I tych, kt6rzy na szczeblu central I zje
dnoczeń wYdają de9yzje I polecenia. Na 
każdym szczeblu, w wyniku nieodpowie
dzialnych posunięć, mogą powstać straty, 
ale Sił one inne gdy młynarz rozsypie kllo· 
gram zboża i inne, g1ly jednostka nadrzędna 
nie potrafi zapewnić ciągłośei dostaw su
rowca, powodujlłc wielogodzinne postoje no
woczesneso zakłallu, Jak ma to miejsce np. 
w · zakładach · ,,Bacutil". § ezasem wielu przedsiębiorstwach - Jak miejscu dokonywać ubolu I tylko nadwYłkl 
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'1~"1\T~;;:~~= zyc1a J)raktycznego''. , to Jednak p.rzezorny p0wm1en )J 
Książeczka ze wszech ostrożności w raz.e wypadk6w O Ile mi wiadomo, niełatwo być zaws~~ ubez~ieczony .. Wy- ~ 

miar pożyteczna jako że zawie- na kolei"? chw
1
.
11
. --'obyć starczy w1ęc wziąć cw1a.rtkę > 

ł
~ · . w tej uu żywego białego paJ)ieru i ołówkiem ~ 
< ra „dla pan:. dla pana, dla do- Albo z innej beczk;I: gdyby- karpia, ale gdyby się komuś zrobić na nim centkę na którą '< 
~ mu lOOl sposobów rad na śde państwo nie dostali kiedv- to udało. podaję przepis 'la ?Otem patrzy się p;zez dya- ~? 

~~ wszystko". kolwiek dezodorantu w aerozo- rozpoznanie w:eku ·ryby. Otóż ment. Jeżeli zobaczymy jeden ~? 
< „trzeba oderwać jedną łuskę i tylko znączek, kamień iest pra- >< 
~ Smiem przypuszczać, że już lu, to możecie według starego oczyścić ją w spirytusie. a po- wdziwy, jeżeli ujrzymy ich kil- ~~ 
~ wkrótce ten „almanach gospo- przepisu sami sobie wyprodu- tern trzymając obcążkami pa- ka, można być pewnym. że ~~ 
< dyament jest fałszywy". ~( 

~ ~:=~::m d:~:;~~:: ~:: ;!~ [J • ~~ J koN;,paal~~ ~m o~'.11°j;śfizy~i~ ~~ 
~ ~:~a~:ni:ę j~nak w~~~:::~n~~ Poradv na wszvstko· i~~trwó~~z:~ „~:i~~~aj~ch~{~ ~~ < · jak można najdalej dolną po· ~< 
~ ::::~~~i~il~:cia::::. z~~:;: . . . . . :'1:i~~i~ 7~~~~~0.p0; n~~s~~~1;;,~ if 
< „Wysupłałem" z pożółkłych ty- == _ .- pOWiekę WrÓC'iĆ do ZWV'kłego >c 
~ od i.kó kon' ca b wi"eku. stanu. W pierwszej eh wili od- ~~ 
< g n w u • czuwa sie kłócie, te jednak w ~< 
~ Pon:ieważ wciąii jesteśmy Pod kować odświeiiacz p'Jwieirza. trzyć się pod św; atło. Łus:rn kilka sekund usta.ie. bo z ziar:J- >~ 
~ urokiem staroci, (vide sklep „Wystarczy dolać do kwarty karpi•a jedno.rocz.ne·go ma w ka wydobywa s ię płyn kle' sty ~~ 
· przy ul. Piotrkowskiej 90, gdzie środku błyszczący p tnkcik, u łagodzący ból. Płyn ten roz- >c 

zimnej wody łyżeczkę terpen- dwuletniego punkcik otoczonv chodzi się poza powiekę i ła- ~~ 
at tłocZJ11o od stylizowanych lu- tyny, zmieszać wszystko razem jest obrączką. Liczba obrączek two go molina ściągnąć z gałl{i ~i 
ster, zegarów, świec:r.n.i!kócv, w butelce, wstrzą11ając nią moc- na łuskach powię-ksza się rocz- ocznej, dotykając chustka kata j 
telefonów z tubką Ltp. rzeczy) nie o jedną" . ocznego, przyczem zabiera z 

m~ nad:llieję, że I ten felieto- ::~z::~~::: :a::~ąT:~:~~ Albo Inny $posób, tym raz 'm so;ątoi ::c~v~~a~~·- tyle„. $ 
nili: przybliży n:ieco „dawnych ~... z dziedziny jubilersk .e.i. Cho- ~ 
wspomnień czar". tyna zabi·ja mikroby znajdują- ciaż nie podejrzewam p1ńs t wa (Jot-es) r 

Ps~:o:;::;~t"'1~~~~~~~~i'x.:CC~~~:;:;;:~~.,.,~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~::~:~~~~~~~~~ 
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„Mercedes" z ·1924 r. 

Ten stary model aamochodu ma.rkt Mercedes-Bens, presen
towany na Jubileuszowej 50 Międzynarodowej W,...tawie w Ge
newie, znalazł się tu po ras drugi - pokazywano co bowiem 
jut na pierwszej wystawie cenewskieJ w 1924 roku. 

160 
Miniatura słynnej 

katedry w Reims 
(F'rancja) wykonana 
z za pałek w skali 
1:100 przez 32-let
niego Jean-Pierre 

Volrin, 

--------REL;AGUJE JERZY KAŁUZKA--------

CAF - Keystone 

!IflHHJJJIU 

15-Ietnla Marta 
Estela Gonzales Mon 
tero z Kordobv .test 
nauczycielka tańca 
nie tylko w Hiszpa
nii. 

I dztenntczek I 
• Z CENTRUM LON- wtaśctctetl 1.000 dotar6w 

DY NU poUcfa usunęici odszkodowania za straty 
czarny samochód zaparko-1 moralne, gdy;t sprzedany 
wany w miejscu zakaza- jej tam kostium kąplelo-
nym Spotkaty ją za to wy zaraz po wejśctu do 
grube nieprzyjemności, bo wody rozpuścti się Sąd, 
byl to samochód pogrze- btorąc m In pod uwagę 
bowy, wewnątrz byta trum zaawansowany fu:!; wiek 
na, a w niej nieboszczyk,· niefortunnej k!lentkt, przy ' 
któr11 skutkiem tego mógł' znał jej odszkodowanie w 
wyrus~yć w ostatnią drogę wysokokl której się do
o ,.Mtorej riodzinu późn!ejj magata. 
niż zaplanowano • W IZBIE PORODO- , 

__ ..... 

• W SALONIE „MODY • WEJ w Legionowie 35-let- ' 
POLSKIEJ" w Warszawie Inia Teresa o . wydała na 
klientka kupiła hotki. świat syna. W trakcie na
Pierwszego dnia w .led· stepujących po tvm ba
nym bucie oekla wkładka dań stwierdzono. te na 
wewnętrzna więc kllent-1 swoja kole.I czeka Jeszcze 
ka poszła clo skleou zare- .fedno dziecko, fest ono 
klaruowa~ swó.i zakup I jednak ulotone oonrzecz
wartości 1200 zł. Kierow- nie, a w Ledonowle nie 
niczka .Mody" zrewanżo- ma warunków do urzyje
wała .ie.i sie nasteou ioca efa takiego porodu. Na
tyradą: „ Po co pani ku- i tychmiast przewieziono mat 
powała to świństwo? Pani ,ke i noworodka do szpl
nie wie itdzie pani żyje? tała w Nowvm Dworze 
Wc7A>ra.i sie pani nrod7'iła? Mazowieckim, ir:dzle bez 
Co pani sobie myśli?" Do-1 bez tadnvch komplikacji 
brze że nie .iest to moda przyszedł na świat brat- , 
powszechnie obowlązujaca I bJ.lźnlak. Bliźniacy, a b~dą ryturę Wykonując tw611 sza na haczyku I ryba da-
dla stosunków przez lade. mieli dwa rótne mlelsca zawód wykonat on 370 e- je się oszukać. 
sklepową, I urodzenia, gzekucjl Jego pensja mle- • STRAZ PO.ŻARNA w 

il KLIENTKA domu to- • KAT FRANCUSKI, st czna w nostia s t s · 
warowego w san Jose w Andre Otbrecht ukończył ę Y Y. Los Angeles zawladom1ia 

k d j d - franków miesięcznie, za pana Lewa Leskie, że 
Kaltforntt za_ :aata 0 ego 70 lat I przesze ! na eme- katdą 4clętą gtowę otrzy- wl-ęcej już nie przyjedzie 

mywat tet premię. Posa- by gasić ogień w jego do
da kata vozostanle w ro- mu. w zeszłym roku 15 
dzinle: obowiązki vrzeją! razy wzniecił on po;tar za
jego siostrzeniec, Marcel sypiając z zapalonym pa-
Chevatter. pterosem. 

• W WAŁBRZYCHU 0-1 • W TORONTO odbył 
kradziono sklep GS, Zło- stę koncert, podczas któ
dzle.fe na.lnlerw sprzedali rego pianista Robert Ra
zrabowana tam wódke. ctne 840 razy zagrai suitę 
potem Jednak z~obiło Im „Vexatlons" francuskiego 
sle .lej tal. wlec za te pie- kompozytora Erica Satle. 
niądze kupili wódkę i ja Występ trwał 19 godzin. 
WYPiii. Tvle fatvgi. a ·1 • 25-LETNIA TURCZYN-
tak _skończyło sie w a- KA Sulejman Eris mierzy 
reszcie. sobie 78 cm wzrostu. Jej 

• ROBAKl W TUB- 20-letnl brat jest o 7, a 
KACH produkuje dta węd- 18-letnla stostra o 10 L'm 
karzy pewna firma w Tek- wy~sza. Rodzice I pozosta
saste. Wycbka się dwa te rodzeństwo aq normat
centymetry pasty, zawle- nego wzrostu. 

. Poziomo: &. Zdrojowisko l stacja 
i i<limatyczna w Pieninach. 9. Mate
riał do uszczelniania 11. Gra spor
towa w plikę ręczna oparta na za
sadach piłki no:!:nej 13. Piłkarz nol
ski. którego żegnano ostatnio DOd
czas meczu Legia - Manchester Ci
ty. 14. Wvtwarzanle sie pary ta~ 
na oowierzchni, Jak i wewnątrz cie
czy. 16. Zdobycie przeszkody. 18. 
Obozowanie pod gołym niebem 
20. Staropolski zwrot grzecznościo
wy. 21. Jedna z Tytanid, matka 
Afrodyty. 23. Klamra u pasa 24. 
Mityczna rzeka utożsamiona z Ro
danem 25. Jednostka monetarna Buł
gartt. 27 Wieś w Katowickiem zna
na z wyrobu koronek' l tradycji 
stroju ludowego 28. Da 1e mleko. 

Pionowo: 1. Roślina warzvwna, 
trwała z rodziny lillo'll'atych o Ja
dalnych rurkowatych liściach. 2. 
Roczna roślina uprawna z rodziny 
krzyżowych (oleista). 3. Techniczna 
nazwa obejmu1aca ciała stałe cie
cze oraiz gazy. stosowane lako źró
dło energti cieplnej. 4, . Cleżarek 
zawieszonv na końcu sznurka 1ako 
przyrząd wskazu 1acv kierunek- 1>ro
stopadłv. 5. Mlecz Bolesława Chro
brego. Wyszczerbiony przezeń przy 
uderzeniu w Złotą Brame kijowską 
- aotem miecz koronacyjny kró
lów nolskich 6 Urzednlk państwo
wy w carskiej Rosji 7 Koniku je
dziemy, 8. Srodek orzeclwmalarycz
ny I przeciwgoracz.kowy w lecznic
twie, 10. Hałas. tumult 13. Odmia
na włóczni. lub olkl, 15. Ośrodek 
wydobycia rud miedzi w Iranle, 17. 
Imię wlooklego rzeźbiarza dl Banco. 
19. Poeta oerskl. który wzorował 
się na utworach Sa·adiego, 22. Daw
na stolica Janonil. 25. Stosowany 
do pieczętowania Jimów, paczek .l 
uszczelniania korków. 26. Drabinia-
sty lub niebieski. (Jk) 

Do rozlo.'i<lwania: S nagród kslat
kowych. Termin nadsyłania rozwią
zań tygodniowy. 
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Rozwiązanie „Rozkoszy łamania głowy" nr 158 
I 

Il.~ 

KOMBINATKA1 PrawoskośnJe: Sawa. lama. rasa kora tam~. 
lawa. lipa, koza. fala, zona. Rawa kara . liga. Lewoskośnle: saita 

rama. kosa, tara. Lima. ko-pa faza. Zola . rana. kawa, li·• 
Kwadrat; Burak. uwaga rabat, agawa. Katar. 

REBUS - Eugeniusz Szynkarski 

KOMBINOWANY KWADRAT MAGICZNY - Faramuszi<d 1;;.;ter, 
mutant. szenila, kartacz, 

LISTĘ NAGRODZONYCH PODAMY W NASTĘPNYM NUME· 

RZE. 

WIĄ , ZANKA 
K w 
M A 

-

ADRATÓW 
GICZNYCH 

Kwadrat rtórny: I. Kieliszek wina, 

-d 2 r ,_ ~ !i ~ ~. 

2. Przyrząd, 3. .żartobliwie o uienlą
dzach 4. Element jądra atomu, 5. W 
starożyt, Egipcie urna grobowa z Rll
ny lub kamienia. 6. Historyk z Syra
kuz. 

2 

'3 

4 -
is· -

-

5 b 
, - I 

I , -

l 
-I 

- -I 

I 
Kwadrat lewy: 1. Uszczerbek 2. No. 

Fe,o„ 3. Listopadowa solenizantka 4. 
UchOdzl do M Beringa 5. żona Oke
anO<Sa. 6, Mia~to nad J ez . Za lsan. 

Kwadrat prawy: 1. Interwal muzycz
ny~ 2. Zalotnik konkurent. 3. lndY.lskl 
'>óg bogactwa 4. Naczelnik rybackiej 
.naszoperil. 5. Imię żeńskie 6. Wulkan 
na Wyżynie ArmeńskieJ. 

Kwadrat dolny: I. Miejsce w klasy
fikacji, 2. Część mikroskopu 3 Wvdaic 
z kory kulczyby - silna trucizna ł. 
Król Wizygotów, zdobywca Rzymu (410 
rok) 5 Stala oplata. t.. Góry w Bir• 
mie (wlas). 

Do rozlosowania: 5 nagród kslątko

wych. Termin nadsy!an:a ro.związań ty
godniowy, 

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

s: 
§ 

BARAN' (21.03 - 20.04). Motesz 
się spodziewać większego dopły
wu gotówki. Pozwoli. ~i to _na 
zrealizowanie dawno JUz zamie„ 
rzonej inwestycji.. Ktoś z naj· 
bliższego kręgu znajomych za· 
prosi się na okolicznościo~ą uro· 
czystośt. Będziesz tam miał oka· 
zję poznar kilka osób, z którymi 
zwiążesz swoje zawodowe plany, § 

§ 
~ BYK (21.0~ - 20.05). Pamiętaj, 

:te milość nii:dy nie jest bezln-
~ teresowna. Gdy mówisz kocham 
~ clę. to znaczy .,kochaj mnie". S: w tym tygodniu czeka clę poS dróż. z której powrócisz zako

BLIZNIĘTA (21.05 - 21.06). No
wy tydzień I nowe zadania w 
pracy. Musisz się łtardzo skon
centrować, by podołać roll jaką 
cl powierzą zwierzchnicy. W do· 
mu spokój I atmosfera przyjaźni. 

RAK (22.06 - 22.07). Po dniach 
pełnych napięt „wypłyniesz na 
spokojniejsze wody". Wszystko 
ułoży się po twojej myśli. Małe 
nieporozumienie w domu nle za· 
kłóci ogólnej harmonll, 

LEW (Z:i.07 - 23.08). Będąc na 
urlopie czy wczasach nie zapo
minaj, te ma to być prawdziwy 
wypoczynek, kt6ry zreceneruJe 
siły I przywróci chęć do aktyw
nej pracy. Pod k011iee tygodnia 

~ 
wydaje eł Ił• byt niemiła. Po nadeszły dni, które będą wyma· S 
bliższym poznaniu przekonasz się gać Od ciebie większego wysil- S 
o Jej przyjaźni. Pod koniec ty- ku. Ktoś bliski okaże cl dużo ~ 
godnla czekaJ14 clę nieprzewl- serca w chwilach trudnych. Wy- S 
dziane wydatki. bierając się w podróż, zwłaszcra S 

STRZELEC (23.11 _ 21.12). Mt„ samochodem, bacznie obserwuj S 
slsz się ostatecznie sa coś zdecy- drogę. Llcho nie śpi. ~ 
dować. Nie można dłużej Jawi- RYBY (19.02 - 20.03). „Kto •le· S 

wiadomość 
nej osoby. 

rować między „tak" I „nie". Je wiatr ten zbiera deszcz" - ~ 
od dawno nlewldzia- WAGA (24.09 _ !3.lO). „Wlęk- Przemyśl wszystko raz Jeszcze l tę maksymę miej na uwadze w S 

szość kobiet nle ma zasad _ podejmij właśclwJł decyzję. stosunkach z ludimi. Tylko przy- S. 
PANNA (24.08 - Z3.09). Tydzld 

pełen wrażeń. Ktoś bliski zapro
ponuje cl daleką podrót. Nie na
myślaj się zbyt długo bo stracisz 
okazję do poznania nowych mlej-
1cowośct l ludzi, 

rządzą się sercem, a postępowa- ,lazne, t:vczllwe kontakty przyno- ~ 
nie ich zalety od mętczyzn, któ· KOZIOROŻEC (22.11 - 10.01). sz~ zadowolenie I dobre sa- S 
ryCh kochają". Przyjazne s.nakl W pracy spokojnie, w domu rów- mopoczucle. Warto tebyś· się wre- S 
_ Skorpion 1 Baran. nlet. Tydzle* przyniesie el wiele szcie wybrał do lekarza. Nawet ~S~ 

1atysfakcjl s 01lągnlętych celów. najmniejszych oznak choroby nie ~ 
llKORPION (H.lł - a.11). NI• wolno lekcewa:tyć. S § chany, 

~~~~~~~~~~~'-~'-~~~~~ 
uprudnJ 1141 do Hoby, która • WODNIK (Zl.łl - li.U). I sn6w __ .§ 
~~~~~~~~'';'k»~~~~~~~~ 
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ru~u./Lh"~~ 
S WA:tNI! TELEFONY 10. 12.15 11. 1?.15; Fłlm przed· S premierowy1 . Ja1o węża" RFN S lnformacJa o u1ługach 318-10 od lat 18 l(odz. 19,30 
~ lnformacja kolejowa &55-SS, 2U 69 16.03. jak wyżej S informacja PKS ŁDK - n ieczynne 
~ Dwoue<' Centralny Z85-96 S Dworzer Północny 747-20 STUDIO - .,Ingo , :r.agraj w fll-S Informacja telefoniczna u mie" radz. od lat 12 godz . li . S Komenda Wojewódzka MO „Narodziny gwiazdy" USA od 
~ centrala 671 •22, 292_12 lat 15 1odz. 17. 19.30 „ 
~ Po1otow1e cłepłownłrze 253.u 1~ .. a. - „Nie ma moonych 
~ Pogotowie drosowe pol, b.o. l(odz. 16.30; „Wciąż o S „Polmozbyt ·• łff-n miłości" fr. od lat 15 aodz. ~7.30, 
S Pogotowie energetyczne 19•30 loty" ~ Rejon Łódt Północ 334-31 17ł-18 STYLOWY „Wysokie " S Rejon Łódi Południe ' 177_93 POI od lat 11 godz. 10.15. Rój S Rejon Pabianice 37_18 USA od lat 12 godz . 17.15. 19.30 
~ Rejon Zglen 15_34_49 16.03. jak w:yże.1 S Rejon oświetlenia ulic 881-15 DKM „M1lczacy wspól.ni.k" S Pogotowie gazowe ~95 _ 85 ~:n~~· Od lat 18 godz. 16 
~ Strat Potarna 98, 656-11, 795.55 16'.03 jak WYże.1 
~s~ 257·77 KOLEJARZ - nieczynne ~ Pogotowie MO 17 S Po&otowie Ratunkowe 99 16.03. „Dziek! Be>gu, .tut pią-S pomoc drogowa PZMot. tek" USA Od la·t 15 godz. 15.45, S „Hotel klasy lux" Pol. od l<a~ S 52 81-10, 706-27 15 godz. 17.15 S Centrala Informacyjna PKO GDYNIA _ .. Dziewczyna z re-
~ 731-81 kl.amy" wł.-USA od lat 18 ~ TELEFON ZAU..FANIA 337 37 ~ czynny w rodz. 15-7 • god2. 10, 12.15. 17.15. 19.30. „Hl-
~ • rano stoor!a żółtej ciżemki" pol. b .o. 
~ godz. 15 s TEATRY 16.03. „Bajki: .Zagubiony fle-
~ c lk " ge>dz. 10, 11. „Histe>ria żół-S WIELKI _ godz. 19 „Glseile" te.1 ciżemki" godz. 12 .15, „Dzlew-
~ 16.03. goctz. 19 „Hrabina" czyna z r e k lamy" godz. 15. 
§ p~:i~;!>CHNY l(OdZ. IUS H;:ii:~ 9 ·30 - „Gęsia rek Maciek" 
~ 16 03 węg. b .o. godz. 14.30. sea ns ~ · godz, 11 „Piotruś Pa.."l", zamknięty - godz. 16 „Szkar-S 19.15 · Ludzie energiczni" łatny pirat" USA od lat 15 § N~k~~ - l(odz, 19.lS ,Bogusław- godz. 19 
S 18.1>3. jak wytej s MAŁA SALA - nieczynna SS 15.03, godz, 17. Jo „1'ekan 
~ rnlmo woli'' S JARACZA - IC(><k. 11.30 „Rewi§ zor" S 16.03 . . lak wyżej 
~ MAŁA SCENA godz. H,.30 S Piotr Hertel zaprasu n.a pdoS senki z teatru S 16,03 jak wyżej 
~ T.15 - godz. 19.15 „Jednak kaS ba ret'• S 16,03 . jak wytej 
~ MUZYCZNY - godz. li „Nie S kłam kocilanle" S 16.03. goctz. 11. 11 „Kopeluszelt". S 19 „Nie kłam kochanie" s ARLEKIN - llodz. 17.30 „Krze-
~ siwo•· S 16.03. god%. 12 jak wytej 

§ P~~:l~lndba~~dzZe~~3:za;;Prz~O w todzi i województwie 
~ ,Czarnv kabaret" 
S 16.03. godz. 12 „Przygody Sin- • • k• l'd k' 
~ ~=~:t"żeglarza" 20 .. Czarny ka- m1e1s llil 0 7, llil 
~~I TUWIMA - godz. 18 .Czworo- 1" 03 B jk z dk · kąt" Cw sal! Teatru R<>zrn.ai- ' " . a . a: „ aga a z p1a-t ś l) sku" go<lz. 14.30 „Gęsiarek Ma -S: 0 c elek" godz. 15.30 „Szkarłatny S 16

·
03 

. nieczynny pirait" gOdz. 17 ... Bez znleczule-S FILHARMONIA (Narutowicza 10 nla" pol. od lat 18 godz. 19 s - godz 18.00. Koncert symfo- MŁODA GWARDIA - .Okupa-s nicznv Orkiestra symfoniczna cla w 26 obrazach" 1ug, od § PFŁ ovrygent: Andrzei Mar- i~t 18 godz. 10. 12.15 . 14.30 16.45 S koWSlt!. Solista: Jovan Kolun-
~ dżlja _ skrzypee (Jugosławia). 16.03, Ba.1k1: „Skrzydlate ma-
~ w programie: w. Kotoński _ rzenla" „Bolek I Lolek" 

browsklego "· 
Lutomierska 144 

01\mpljlłka Ta~ s . ·s: 
§ 

Koncentracja remontów „Mołło-SO" 
• • • 

Głowno Lowtcka is. Kon· 
stantynów - Sadowa 10 Ozo·
k6w - Armil Cze• wonej 17, Pa
bianice Armil Czerwonej I. 
Zgierz - DąbrowsklEgo 10, Alek· 
sandrów - Kościuszki I. 

DYŻURY SZPITALI 

POŁOŻNlCTWO 

llzpltał Im. Madurowicza 
położrnc t wo i gineko logia 7 1 .d z'. 
n icy Poles ie o r az 'dzleln cy 
Górna Por „K " u l Felińskie-
go , 

Szpital Im. Kopernika - położ
nictwo I ginekologia , dzielnicy 
Górna. Por ,K' Od · 1ańska Cie
szkowsk iego, Rzgowska Przybv· 
szew<klego, Lokatorska. gmin• 
Rzgów Brójce orai ginekologia 
z dzielnicy SródmlPścle, Por. 
„K" 10 Lutego 

Szpital Im. H. Wolf - połot
nlctwo i ginekologia z dzielnicy 
Bałuty I z dziel ,lcy Górna 
Por . ,K" Tatrzańsl<a oraz gi· 
nekologia z dzielnic-, S r ódmieśc i e 
Por „K" Kopclńsk lel!;o. 

Szpital Im Jorda "a - położnl· 
ctwo z dzieln ic y Wid zew l dziel
nicy Srórtmleśc : e 

Szpital Im. Ski od "wskleJ·Curie 
w Zgierzu - położnictwo z tere
nu miasto I gmina 7.i>; ierz Ozor· 
ków Aleksandrów . miasto Kon
stantynów, gmina Parzęczew I 
Andrespol 

Szpital Im MarchlPwsklego w 
Zgierzu - ginekologia: miasto l 
gmina Zgierz Ozorków Alek· 
sandrów miasto Konstantynów 
gmina Parzęczew Andrespol 
oraz d7leln1ca Widzew ·l z dziel
nicy Sr ódmleście Po•. „K" przy 
ul Rewolucji 190~ r 

Szpital Im Blerna1·klego w Pa
hianlracb - położnietwo I gine· 
kologia: miasto I gmina Pabla· 
n ice 

Szpital w Głowni~ - polotni· 
ctwo I ginekologia: miasto I 
gmina Głowno St •yków oraz 
gmina Nowosolna. 

S • Remonty domów t. nie tylko 
S =---- zabezpi~nle łeb przed całko
~ witą dewastacj". Tam, r;dzie S : Istnieją odpowiednie ku temu S - warunki, przeprowadza lię mo
§S ==-- dernlzację mienkań. Polega 1>na S m. In. na doprowadzeniu de 

S nlch lnatalacjl oentralner;o 
~S -= i I d ń ~ orrzewan a. razu un• ze S - wodocłąrowo • kanalizacyjnych. 
~ Recz .jasna, jest llO bardzo kO.'łZ-8 towne przedsięwzlięcie. bowiem po S takiej mode<rn.izacji stare domy S nlewiele różnią się od nowych § bloków. Dlatego t~ w lata(:h S 1977-79 w Lodzi wykonano całko-
11..'1 witą modernizację zaleq wie 23 bu
SS~ d y1Ilków, a w tym roku przewidu
~ je się przeprowadzenie jej w 31 

domach. 

~ 
~Uczymy 
~ 

• 
się 

~ języków obcych 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ § 

Od 7 JUIZ la.t prowadzone ~ą 
pn:ez Klub Międzynarodowej Pra
sy i Ksiąilkl „Ruch" w Pabian~
cach kursy języków obcych. W 
tym okresie u:k<>ńczyło ie 570 osób. 

W bieżącym roku pabiani<'ki 
„Empik" prowadzi 6 kursów, w 
tym pięć języka niemieckiego. a 
je<'len angielskiego. Ze względu nJ 
brak odpowiednich pomieszczeń w 
klubie kursy prowadzone są w po
bliskiej Szkole Podstawowej nr 5 
Ponadto 32-osobowa grup3 pracow
n ików „Polam" uczy sie iezyka 
n iemiec-kiego w swoim zakładzie. 

(now.) 

~ Z Łodzi 
~ w kilku zdaniach 
~ § • „Łódź w dziejach Polski" 

odczyt mgr R. Kaczmarka o gQ'lz. 
12 w Muzeum Szbki (ul. Wiecko· 
w skiego 36). 

• Projekcja filmów z cyklu 
„Dawne kultury Azji" o godz. 12 
w Muzeum Arc heologicznym i 
Etnograficznym (pl. Wolności 14). 

• Dyrekcja SDK „Lokator" (ul. 
owopolska 12/ 14) 'nformuje. te 

„Gi~łda kolekcjonera" nie odbedzie 
się. Najbliższe spotkanie - w kwio?
tniu. 

Opracowano .tzczegółowy plan 
remontów budynrk6w i ich moder
nizacji oraz koncen.tracji w okre
ślonych kwartałach ulic. Więk
szość robót - ai w 23 budynka~h 
- prowadzona j~t przy ul. Piotr
kowskiej. Podobną koncen.tracl1t 
wprowadza się przy wykonyw~-
nlu elewacji domów. (j.kr.) 

r:dyżury= 
§lKLEPOw 

Dellkatesy I sklepy spotywcze dy
żurują.. w niedzielę (w godz. lG-16) 
przy ul. ul.: Wojska Polskiego 136, 
Zachodniej ZS, Rydla 10. Długosza 
7/9, Marchlewskiego 39, Kościuszki 
120; cukiernicze (w godz . 11-HI) przy 
ł,aglewnlcklej 35, WojSka Pol!lkiego 
20. Rydzowej 16a. Limanowskiego 56 , 
Tybury !, U1ścl e 4. Rzgowskiej 133, 
Zarzewsklej 8, Obrońców Staltngra
du 40, Zielonej 3, Plotrkowsk~ej 9. 
91 I 287, Kopcińskiego 31a. Nowot
ki t50a , Wschodn iej 50. żwirki 8, 
Kil ińskiego 176, Tuwima 63. Armil 
Czerwonej 31 i 68/70 ; kw\ac iarn ie (w 
godz. !G-i6) p rzy pl. Kościelnym 4 
oraz Rzgowskiej 37 I 141 Obrońców 

Stalingradu 17 i 58. Kilińskiego (pod· 
ziemia przy Dworcu Fabrycznym), 
Narutowicza 1, Piotrkowskiej 20 I 
99, Tatrzańskiej 42/44. (k) 

J 
ut po raz piąty Domy To
warowe „Centrum'', a wi•e 
i łódzk.i „Uniwersa!". wy

chodzą z propozycjlł „Moi
to wiosna - lato 1980". Je.t to 
oferta zjednoczeil przedsiebl01'ft1' 
reprezentuj1tcych przemysły odsle
żowy, dziewiarski i ak6rzany. 

Tego.roc:ime „Motto", rozpocsyn„ 
jące się w poniedziałek, 17 bm„ 
ma być bogatsze w dziewiarstwo l 
obu wie. Dla pań i dziewcząt pro
ponuj e się m. in. płaszcze weł
n iane 7: tka~in o charakterze sa
modz.iałów. boucle (np. w melan
żowe kraity). Sukienki będą miały 
modne asymetrycwe elementy, a 
na całodzienne kostiumy złor!ą !olt 
je<lnobarwne żakiety z dobrany. 
mi spócl•niczkam~. wykonanymi I 
tkanin o innych pasujących wzo
rach. Dla panów przygotowano 
wiele model: r6<żnych płaszcz·~'. 
prochowców. kurtek, ubrail. 

Wśród 100 modeli dziewiarskich 
znajdują się rozmaite sukienki, 
garsonki, swetry. kamizele i 
wdz.ianka. Obuwie z tej kolekcji, 
to czółenka damskie w kilkl.l faso
nach z obcasami o różnej wysoko-
ści, sa.ndały I galante.rki oraz kla
syczne mokasyny, a dla panów 
m. in. mokasyilly szyte ręcznie. 

Kaa. 

Przedwiośnie na działkach 
Dz•ięki słone<:znej ~ogodi;ie, na k:ich działkowicze zobowiązali .;ię 

działkach ukazują się pierwsze w czynie społecznym wykonać rn
kwiaty - przeb iśniegJ i śniegulicz- boty niezbQClne do doprowa<lzenia 
k :, a nawet krokusy. Nie<lługo świa•tła na teren całego ogrodu. 
wychylą się także tulipany, na (kas) 
r az ie troskliw:e przyo!uywa:ne fo-
lią przez działkowiczów. Jeśli nie
dziela będz.:e słoneczna, na pewno 
będą O!Ili pracować w swoich ogro-
darh. • Turniej więdzg 

sztuce 
Bąrdziej aktywne za,rzą<ly POD 

organiwją dla wszys tk ich użytko- O 
wników zaopatrzenie w nas:ona 
nawozy. a także preparaty chem•
czne do zwalczania szkodników. 
Wkrótce w jednym z większy<·h 19 marca o godz. 17 odbędą się 
o;rrodów· odbędzie się giełda drzew w Galerii Sztuki BWA (ul. Wólczań-

ska 31) eliminacje do XVIJ Ogólnoi krzewów owocowych oraz dek<>- polskiego Turnieju Wiedzy o Sztu
racyjnych. W wielu św'e·tlica2i1 ce 1980 z zakresu historii sztuki od 
POD odbywają się kursy szkole- romantyzmu do naszych dni. Finał 
niowe. turnieju - 28 i 29 marca w B:td-

W POD im. „Z~emowit" na Sto- goszczy. (M) 

Chirurgia ogólna - Bałuty -
Szpital tm Pasteura (Wigury 19) 
Szpital Im BarllcklPgll (K<>pciń· 
skiego 22) - cortzi•nnil' dla orzv. 
chodni rejonowej nr 7 Szplt:,l 
tm Sklodow<k iPj Cur ie (Zg!e11 
Parzeczew„ka 35) dla przy. 
chodn i rejnl')ow ych rir nr I, 2. 3 
5 Szpital Im Ma · ~hlew<k 1 eg0 
(.Zgierz Dubois 171 - Ozo•ków 
Alek•anrtrów Parzęc2Pw r.ńrno 
- Szpital Im Brudzll'"klego 
(Kos Gdyr'lskirh 81) Pole•le -
Szpital \m Kopetrl 'k• (Pabianic· 
ka 62) Srórlmieścle <;1pltal 
im Pasteura (Wlgu.y 19) Wi
dzew - Szpital lm Sonenberga 
(Pieniny 301 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

!11.,, iuą•n~uHm 1m ' 1•JmBmH!~m~H~mmn•mn1~11tm.Hum~!1'!ł ~ '' . ' t U 
~8~ Róża wiatrów. w. A. Mozart goctz. li , „Colargol I cude>wn a Chtrur!\1a urazowa - S1pltal 1m ~ maJ1'11ka" ool bo a-~z 12 15 Kopernl•ka (Pabianicka 62) ~ - Koncert skrzypcowy G-dur " · · · k~ • • ~ KV 216, J. Brahms _ Il Svm- 13.30. ,Okupac1a w 26 e>bra- N,..u , •Nil uogla "'JJ t • I Im S fonta D-dur. zaeh" godz. 15. 17.15 19 .30 Barlickiego rKopclr'lsklego 221 S 16. 03. _ nieczynna. MUZA - „Bukareszt godz. Laryngologia Szpital Im. 
~ 21.30" rum. od lat 12 godz. 15.15 Barllcktego CKopcińsktego 221 S „Vlolette i Francols" fr. od Olcullstvka Szoltal · lm. S MUZE.<\ lat 18 godz. 17.15 19.30 Ba rli~klego (Kopcińskiego 221 

~ 11m11m1num•um~mwHt 

I DzD l Jutro mRadio 
S: 16.03. Ba.1kl Zagadka w ZOO" Chirurgia I laryngolog !~ cizie· S HISTORII RUCHU REWOLUCYJ· godz. 14.15 , dalej jak wvże1 clęca - Szpital Im Korczaka ~ S NEGO· (GdańSka 13) . _ nie l l\IAJA - .Konwó1" USA od CArm!l Czerwone1 15) S S czynne . lat 15 godz . 15 17.15 19.30 Chi ru rg ia •1czeo<.Jwo twa rznwc ~ 

S
S: 16.03. godz. 11-1& 16.03. Batka: .. Zaginał t>les" - Szpital Im Sklodowskle1-Cu- '-"' 
~ ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgler- godz. 14 dalej 1ak wyżej rle (Zgierz Parzeczewska 351 ~ S ska !47) _ nieczynne POKOJ - .. Droea d a leka orzed Tok~ykologla _ 1nstytu1 Med.V· s ARCHEOLOGICZNE ' ETNOGRA- nami" POL od lat 15 godz. 15.15 cynv Pracv <Teresy 8) 88 S FICZNE (Pl. Wolr>o~cl 14) godz. „Afera Concorde" wł. od lat Wl'nerolog1a Przyc lindnla S S 11-17 15 godz 17.15 19 30 Dermatoloe:lczna CZakatna ł4l ~ ~ 16.03. gOdz. li-IS 16.03. Ba jka: . „ Wycieczka" S S BlOLOGU EWOLUCYJNEJ UŁ KC>dz. 14.15 dale1 1ak WYżej 18.03. ~ S (park Sienki' ew\M•) _ n•eczyn- ROMA - „ Imoerium namletno- '"" S ne - '' śoi" Jap. od lat 18 l{odz. 10 Chir urgia ogólna - Bałuty _ S § CENTRALNE MUZEUM WŁO- 15• 17.15, 19.30, „Skradz~a jak w dniu 15, 03. 1980 r Górna ~ S KIENNICTWA (Piotrkowska 2a2) kolekcja " Pod. od lat 12 11od2. - - Szpital Im. .lon•chera cMl- S ~ - godz 11-16 12.15 Uonowa 14). Polesie - S7Pital S S 16.03 jak wyżej 16.03: Batki: „o królu Popie- Im Pirogowa (Wólczańska J95l. ~ ~ HISTORII MIASTA ŁODZI (Ogro- lu" godz, 10, 11 12 „Pe>dróż Sródmleścle - Szpita l Im. Ble- S ~ rtowa 15) - godz. 11-1!. k<>ta w butach" jap. b .o. godz . t!'ańsk~ego (Knlazlewlcza 1/5). S 
S 16 03 od "lł 13. 15 . Imperium namletnoścl" Widzew - Szoltal Im. Sonenber- S 11.."'I • • I{ z. I.,- Od 7 • 9 30 ~ ~ SZTUK] CW!ęckow<;klego Ml) - g z. 1 .1.. 1 . ga (Pieniny 30). ~ ~ godz. 11_ 18 STOKI - „o dwóch talklch. co ~ S 16.03. godz. lG-1& ukradli ks!ętyc" o<>l . b.o. Rodz. Chlrur11la urazowa - Szoltal Im SS S POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ· 15. „strach nad miastem" fr. Jonschera <Milionowa 1łl S S BY ZDROWIA (Żeligowskiego od lat 18 godz. 16.45. Film ~ S 7) _ nieczynne przedpremierowy e:octz. 19. Neurochlrur~a - Szpi tal Im. S 
~ MIASTA ZGIERZA (Zgierz, Da· l&.03 . Ba1ka .• W starym mly - Kopernika !Pabianicka 62) ~ 
~8~ bre>wskietto 21) - ROdz. !G-13 nie" godz 14• .. o dwóch takich. Laryngologia szpital 1m ~S""' ~ "' co ukradli księżyc" godz. 15, · · ~ S 16.03. godz, lG-14 „Strach nad miastem" godz. Pirogowa (Wólczańska 195) S IS WYSTAWY 16.45 19 Oku!lstyka Szpital im. \.'I 
~ SWIT - .Krabat - uczeń c:z>ar- Jon•chera !Milionowa 14) S s GALERIA SZTUKI (Wólczańska noksieżn!ka" czes. b.o. l(odZ. s ~S~ 15. ,Młody Frankenstein" USA Chirurgia I laryngologia dzl.e- ~S~S ~ 31/33) malarstwe> rysunek. Od lat 15 godz. 17, 19 clęca - Instytut Pediatrii (Spor- \.'I 
~~ grafika .Jerzego Grabowskieii;o 16.03 . Bafkl: . ,Wędrujący mH" na 38/llO) ~ ~ - godz 10-18 ~ S 16.03 1ak wyże! l{e>dz. l3, 14„ dale1 Jak wyżej Chirurgia szczękowo-twarzowa ~ ~ "At.ON sz l'UKI WSPOŁCZES· TATRY - .Lot nad kul<ułczym - Szpital Im. Barllckłego (KOP- ~ S NE.J (Piotrkowska 88) itnifl- gniazdem" USA od lat 111 godz. cińsldego :W. S ~ ka T. Jaokowskiego - l{Qllz. 10 12.30. 17. 19.30 Bafka: ~ ""' !G-l8 „tm!enlny ctt>cl". „Be>Jek l Lo- Toksykologia - Inrrtytut Medy- ~ 
~ 16.03 lak wyżej lek" godz. 15. „Cebulek" rada:. cyny Pracy (Terff}' 8). S S nAl.ERIA CHTMERA (Wólczań- b.o . godz. 1~. Wenerologia Przychodnia S 
~ ska 31/33) _ malarstwo z. Ple- 16.03. Ba1ld: . To cd tygrys" Dermatologiczna (Zakatna 44) ~ 
~ t k d Jl 18 godz. 10 li. „Bajka: „Imlenl- ~ ~ rza a - go z . - ny cioci". ,Bolek i Lolek" NOCNA POMOC S S lG.03. godz. 11-!6 KOdz 12 .. Cebulek" god.:. 15.30. PIELĘGNIARSKA S SS • • • ..Lot nad kukułczym gniazdem" ss~ S goctz. 13 l&.30 19 - dla pe>szczególnyrh dzielnic ~ s ŁODZKI PARK KULTURY I WY· OKA - . Orzeł" Pol. ll:OdZ. 13.30 czynna cC>dzlennle w godz. od s s POCZYN~U (n~ Zdrowiu) „Konwój" USA od lat 20-5. s S n. a 15 godz 8.30. 11 1& , 19 S § zoo - czynne od godz. 9 do 16.03. Konwój" godo: . 11.11. Ł6dt-Bałuty - zabiegi na m iej- S S 18 (kasa do 17) 15. 17.15 19.30 1cu w Izbie przy•ęć Szpitala ~ S Pl\LMIARNIA - czynna w gC>dri POLESIE - „.Jenny t Toby Im. M Pirogowa Szpl!Ala Im ~ S !G-15 (oprócz nlednel l ponle- wśród dzikich zwierząt" USA m. H . Wolf; zgło.zenla na S 
~ dzlałków) l(C>dz 16 Dyl Sowizdrzał" NRD zabiegi w dormu chorego, tel. § Od lat 15 godz, 19 777-77. S S KINA 16.03. Bajki: godz. Ił, „Jenny Łódt-Górna _ uble.... na miej· ~ ~ I Tobv wśród dzikich !lwlerzat" „. ~ ~S Bl\ŁTYK - ,Przeml11ęlo 1 wla- gOdz. 15 17. „Dyl Sowizdrzał" sicu w 1zhb1e p5rzyit1e1ć 1Szpltwal~ S ~ trem· USA Od lat 12 (taśma 70 Kod.z. 19 m Je>nsc era, zp 8 a m S S mm) godz. 8. 12. 16 20. 24 POPULARNE - .. Ukochana to- Brudztńs.klego; zgł"menle na ~ 
~ 16 03. „Przemineło z wla- na" wł od lat 18 11:odz. 15.45. zabiegi w domu cbe>rego, tel ~ ~ 18 406-56 ~ ~ trem" g<>dz. 8. 12, 16, 20 ~ 
~ 1WANOWO - „Gorączka sobot- l&.03. :lak wYże.1 Łódt-Polesle - zabieg! na m leY S S nle1 nocy" USA od lat 15. godz ENERGETYK - „Sffil\urJ( - "Ptak scu w izbie przy1ęć Szpitala S S 10 . 12.15. 14.30 17 19.30 szcześcla" radz. b.o. godz. ie„3o. Im. Pir<>itowa, S2pltala 1m. S S 16.03. Bajki: „Wesele Kru- „Straceńcy" USA od lat 18 MaduI'O'W'lcza, zgłonenia na za- ~ S • B 1. •· I Lol k" ttod godz . l8 biegi w domu chore0 o tel 261-~ ~ S ka' · " 0 e... e "' z. 16.03. 1ak wyte:I „ ~ § 10. 11 . „Gorączka sobotniej no- PlONIER _ „P<>rt lotniczy TT" Ł6df-Sr6dmle4c1e - aablel!ll na SS S cy" godz. 12.15 t4.3o. 17 19.30 USA od lat 15 godz. li n.11. miejscu w izbie przyjęć S.:pd,tala ~ S PRZEDWIOSNTE .Zwolnlerue 19.30 Im. Pasteura. zgłoszenia na n- ~ 
~ warunkowe" US od lat 18 1&.03. Bajka: „TaJemnłezy biegi w domu chorego, tel. S S goctz. JO 12.15. 15 17 15 19 30 plan" l{odz. l& „Port lotniczy 81M-11. ~ ~ 16.03. Ba1kl z atrakcjami 77" g dz 17 19 IS l ~ S 0 odz 10.30 12 .zwolnienie wa- REKOR

0
D .:... ,Kocha 1 albo rzuć" Łód:ł-Wldzew - 1>ableg1 na 111 e:I- ~S ~ " 1cu w Izbie przy'i:ć Szplta i1 ~ runkowe" godz. 15, 17.15. 19.30 poi. b.o godz 14.45 . .z oodnle- Im. llonenberga; zgłoszenia na za· SS S POLONJA - nieczynne slonym czołem" USA od liwt 15 bleg1 w de>mu chorego, tel ~ ~ Wł.OKNIARZ - .z orzewlązany. l{odz. 17 19 864-11. 

~ ml oczami" hiszp od lat 18 16.03. Bajki: „Reksio Jl!'OSPO· § 
~ godz 10 12 30; Seanse zamknie- darz" 11:odz. 11.45. U.45 13.45. wo•EwODZK a •TAC•A ~ S te - gocl2 15 19 „Kocha1. albo rruć" godz. " ~ " " S ~ 15.03. seanse zamknlete itodz. 14.45, .z oodnieslonym crołem" POGOTOWIA -RATUNKOWEGO S 
~ 10 15 19 J(OdZ . 17 19 ~ S WOLNOSC _ .Zwolnienie wa- SOJUSZ - „Ja.k Sle budzt kr6- Łód:ł, ul. !ltenlrlewlc:ta 13'1, S S runkowe" USA od lat 18 l{Odz. lewny" czes. b.o . godz. lS .15, tel. 19 ~ § IO. 12.15. 15 17.15 19 .30 „Smlerclonośny ładunek" USA S S 16.03. 1ak wvtej od la~ 1S godz. 17 OGOLNOt.ODZJtl S s§ WISŁA .• Goraczka sobotniej APTEIU PUNKT INFORMACYJNY SS 
~ nocy" USA Od lat 15 godz. IO. pl ó k ~ ~ !2.15 lS 17,15 19.30 I.ODI dotycz11cy prac„ ac we ~ 
~ 16.o3. }ak wyte1 służby zdrowia (czynny cał11 do- S S ZACHĘTA .zemsta rót~:I Głów, a Ił. Obrońców :· t a lln· hę we wszystkie dni tyeodnla) ~ § pa.ntery" ang, od lat li l{odz. g•a du i5 , Nlclarn! •na Io, Dą· - tel. 910-11. ~ 
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SOBOTA, 15 MARCA 

PROGRAM I 

11.40 Tu radio kierowców. 12.05 Z 
kraju 1 ze świata. 12.25 „Na połud
nie od CzantorU". 12.45 Rolniczy 
kwadrans. 13.00 Komunikat energe
tyczny .13.0\ z fonoteki Sarah Vau-

22.15 „Mały, malusieńki" - słuch. diowy serial est.radowy (L). 17.35 
wg opow. F. Sołoguba 22.48 Ro- A. Corell1: Concerto grossi. 18.00 Pa
manse po POlsku. 23 .00 Wyobraźnia ne>rama publicystyki miedzynarodo
poetycka kobiet . 23.05 Jam session weJ. 18.45 Moda i piosenka. 19.00 
w Tróice. Recital Billy Joel. 19.20 Rozgłośnia 

ghan. 13.00 Kącik melomana. 14.00 
Studio „Gama". 14.20 Studio ,,Re-
laks". 14.25 Studio „Gama". 15.00 
Wiad. · 15.05 Korespondencja z za
granicy. 15.10 studio „Gama" 18.00 
Tu Jedynka 17.30 Radiokurier 18.00 
Tu Jedynka. 18.25 Nie tylko dla 
kierowców. 18.33 z archiwum nagrań 
radiowych - 1970 r. 19.00 Dziennik 
wieczorny. 19.15 Z poznańskiego stu
dia. 19.30 Podwieczorek · przy mikro
fonie nr 528 21 OO Wlad. 21.05 Mu
zyczne premiery Studia „Gama" 
21.35 Przy muzyce o sporcie. 21.58 
Komunikaty Totalizatora Sportowe
go. 22.00 Z kraju l ze świata 22.20 
Tu radio kierowców 22.23 Wrocław 
na muzycznej antenie 23.00 Wita 
Was Polska. 0.01 Wlad. 

PROGRAM IV 

10.30 EMTada przy:fatnl. 11.00 Dla 
szkol ś1ednich - .1':kspa ns 1a i yc ia" 
11.30 Spiewa K. Szostek-Ra dkowa. 
12.00 Wiad. 12.05 Wlad. (Ł), 12.08 „Na 
szlaku rekultywac1l" - •aud. H. 
Smolagl (Ł) . 12.23 Muzyka (Ł). 12.25 
Giełda płyt . 13.00 Lekcja 1ęzyka 
anglel&kiego. 13.15 Muzyka. !3.20 
6 lat - „u-wska do głoski". 13.40 
Muzyka. 13.50 Tu Studio Stereo. 
14.45 Melooie pod różne. 15.00 Wiad 
15.05 Teatr PR - Studio Klasyczne 
- Teatr George'a Bernarda Shawa: 
„Człowiek i naclczle>wiek". 16.00 
Wlad. 16.05 Kodeks l kierownica. 
te,25 „Pod papugami" - l{ra ork. 
PR i Tv . 16.40 Ak1ualności dnia -
.Jak mina! dzień?" CŁ). 16.55 Re

cenzja (Ł). 17.00 Test kontr olnv (!'.). 
17.01 Stereo-rewia w opr, Ilony 
Grzesiak (Ł) J8.05 z cyklu: . Bar
wy miasta" - w opr, B. Sikorskie· 

PROGRAM Il go (Ł) 18.25 Wierzenia I obrzedy 
11.30 Wlad. 11.35 Radloproblemy. różnych narodów - W krainie bo· 

11.45 Muzyka spC>d strzechy, 12.05 ga Re. 18.55 Chwila muzyki 19.00 
Miniatury muzyczne. 12.25 F. Schu- Czy znasz swo1e prawo? - Swiad
bert: III Symfonia O-dur. 12.55 „Pa- , czenla w razie wvPadku w oracv 
mietam ciebie z tamtych 1at" I choroby zawodowe1. 19.15 Lekc1a 
śpiewa H Frąckowiak 13.00 Maga- .Języka francuskiego. 19.30 Studio 
zyn łowiecki. 13.15 A. Bo.lto - sce- Stereo zaprasza. 22.10 Muzvka. 22 .15 
na sabatu czarownic ' 4 aktu ope- Radiowe portrety Polaków - prof 
ry .Me!lstofeles". 13.30 Wlad. 13.35 Józef Kootrzewski. 22.35 Radiowo-Tv 
Ze wst 1 o wsi. 13.Sl Sootkania Szkoła Srednia dla Pracuiacyrh. 
z folklorem. 14.15 Więcej lepiej no- 22.50 H. Hugo - 2 pleśni z cyklu 
wocześnlej. lł.25 Chwila muzyki. pleśnd włoskich. 22 55 Wlad. 
14.30 Dla dzieci: „Powódź" - słuch. 

, A. Cembrzyńskiej-Sikory wg J. B. 
GórklewlczoweJ. tł.SO •. Czata" - ma
gazyn wo1skowy Studia Młodych. 
15.05 Muzyka -Haydna. 15.20 Pooołud
nie dziewcząt i chłopców. 16.00 
„Brzechwa dorosłym" - śPiewa K. 
Sienkiewicz. 16.10 Przekró1 muzycz
ny tygodnia. 16.40 Czy zna.sz te 
książkę 17.00 Z archiwum jazzu. 
17.20 .. Sądy nieostateczne. czyJ.! n!.e
Poec\ o poez:ll l Poetach". 17.łO „Nie 
sieje nie orze" - reo. G. Proser. 
18.00 Mu2yczne a.rchlwum PR. 18.25 
Plebl.seyt Studia „Garna". 18.30 Ech'a 
dnia. 18.40 Czas ł ludzte. 19.00 .Ma
t:vslakowle" - odc. pow. radlowe1 
19.30 Ze złotych kart dawne1 wiel
kiej snuki śoiewaczej, 20.00 Wier
sze Zdz!~lawa Łączkowskiego, 20.15 
w. AszkenaZi interpretuje sonaty 
Beethovena . 21.30 Wlad. l \nfor.ma.c1e 
sportowe. 2"!.łO A. Panufn<1k - Trio 
na fortepian. skrzypce 1 wioloncze
lę. 22.00 „Na własnym podwórku" -
aud, J. Bekkera. i:i.oo Mlńrzowskle 
interpretacje muzyki dawnet. 23.30 
W'iad. 23.35 Co słychać w świecie. 
23.40 Muzyka na dobranoc. 

PROGRA:'.11 m 
10.30 I!lkapresem ortez śwlAt. lG.311 

Klennnsz płyt. 11.00 Codziennie po
wieść w wydaniu dtwiekowym -
J. Conrad: „Zwyclestwo". 11.30 Ze
sp6ł gwiazd Eddie Condona. 12.00 
Ekspresem przez świat. 12.05 W to
nacji Trójki. 13.00 Powtórka z roz
rYWkl. 13.50 Witrat" - odc. J)OW. 
lł .00 Kon.certy organowe J. 1', Haen
dla. 15.00 Ekspresem i:miez świat. 
15.05 Kram z JJ!osenkaml. 15.30 Zgryz 
- ma~yn M. Zembatego. 18.30 Pio
senlkl 1 Iluzjonu. t6,4S S11dY I prze
sądy, lT.00 Ekspresem on~ 8w1.at. 
17.05 Muzyczna ll'OC'Zta UKF. l'UO 
Kronika festiwalu „Newport 79". 
18.lG Polityka dla wsz:vattdch. 11.is 
Koncert, jaklel(o nie było. 19.00 Po
słuchać warto„. lł.11 „Prymka" -
gra ""Pół Sun Sh1.p, 19.IO Ekspre
sem przez świat. 11.30 OIM!ra tyl(od· 
Ma - G. Don!Htti: „Lucrezla Bor
l{ła ". 11.tlG „ Chłopcy z Amerytki" -
ode. 'POW. !O.OO 'Baw st.i razem s na
md. 22.00 Fakty dnia, 22.0ł GW'inda 
sledlmu ~erw - G\no Vannellł. 

NIEDZIELA. 16 MARCA 

PROGRAM I 

8.01 Wlad. oraz 7 dni w kraju I na 
świecie, 8.20 Musicon 9.00 Informa
cje sportowe. 9.05 Radiowy Magazvn 
Woj>lk.owy, 10.00 Wiad. i inCormac1e 
dla kierowców. 10.05 Pól w ieku pol
Sk\e1 piosenki. 10.30 Radlowv Teatr 
dla Dzleel - „Tumbo z Przyladka 
Dobrej Nadziel" - cz. I słuch . H . 
Hermelin 1 H, Korn wg ksiażkl A. 
ł Cz. Centkiewiczów. 11.00 Różne 
ba.rwy piosenki. 12.05 W samo oo
ludnie. 12,45 Polska muzyka poou
larna. 12.58 Informacje dla k ierow
ców. 13.00 Studio „Gama". 14.30 
.. W Jezioranach" - odc. oow. ra
dlowe.1. 15.00 K<>ncert życzeń. 16.00 
Wlad. l lnformacle dla kierowców 
16.05 Teatr PR: .Pokerek " - słuch. 
M. Ziomeckiego. 16.50 Muzyka G. 
Harrisona. 17.15 Studio Młodych . 
18.00 Komunllrntv Totalizatora Spor
towego. 18.05 Informacje dla kie-
rowców. 18.07 Piosenka faktu 
aud. K, Dzikowskiego. 19.00 Dziennik 
wieczorny. 19.15 Przy muzyce o soor
cłe. :ro.oo Koncert tyczeń . 21.00 Wlad. 
21.05 Z dzle1ów kabaretu 22.00 Tele
gramy muzyczne ze świata 22.30 
Mo.1a audyc1a muzyczna. 23.on W iad . 
23.05 tnformac1e soortowP 23 .15 Re
wla ol~ek - zaoow1ada L. Kv
dryńSkl. 2.J.45 Big Ba11dy P. Her
balzhenera. 

PROGRAM li 

I.OO Niedzielne spotka.nia - pro
gram llteraoko-muzyczny ood red . 
H. Komorowskle1 i W. Chołodow
sklego, 12.05 Porąnek muzyki symfo
nicznej - .Romeo i Julia" Berlioza 
I Prokofiewa Pod batuta Ch . Mun
cha. 13.00 Teatr PR: .Dwa teatrv" 
- słuch. wir; sztuki .Jerzego Szanlaw
Sl<:iego, reż . G . Ho!O'Ubka. 14.30 Wlad 
lł.3S P:leśnl l tańce Pllwvsou T1'e
ryjsldego. 15.00 Radiowy Teatr dla 
Młodzlety - „Gorzka czastka oo
marańel'!y" - cz. I słuch . E. Hartwig 
W'IC kslątk\ E. Nowackle1. 15 45 Ho
re>Skop reklamowy. 16.00 Koncert 
chomnowsk1 - c . Arrau. 18.30 •. Trze
eła lltrona medalu" - ode. 14 - ra-

Harcerska 20.00 Wielcy artyści estra
dy I kabaretu. 21.00 Wo1ske> strate
gia obronność 21.15 Piosenki żoł
nierskie . 21.30 Rozmaitości muzycz
ne. 22.00 C. Saint-Saens - Ul Kon
cert skrzypeowy h-moll OP. 61. 22.30 
Kto pyta nie bladzi - aud . E. 
Stani„-zewskiei. 23.00 Arcydzieła mu
zyki dawne.1 23.30 Wlad. 23.35 Publi
cystyka mlędzynarOdowa. 23.40 Mu
zyka na dobran-0c. 

PROGRAM lll 

11.00 Samba na dwie nuty, 11.15 
Niedzielna szkółka mulyczna. 12.00 
Kołobrzeg 45" - odc aud doku-

ment. W. Toczvskie1 12.25 Muzyka 
z sal koncertowvch. 13.20 Przebo je 
z nowych ołvt. 14 .0ij E1<sf'r ń•" "'T'l"l 
przez świat . 14.05 PervskoP. !ł.30 
z nowvch nap;rań Pr. rn. 15.00 
.Rozgłośnia nracu ie" reo. A. 

Semkowlcz. 15.20 Ofia ra miłości -
nowa płyta E. Johna. 16.00 .. Ro-
mantyczna historia"' - słuch. K. 
Bronżf"wskle1 16 26 Te stare dobre 
orkl<'strv swingowe - T. Oorsey. 
17.00 Zapraszamv do Trójki. 19.00 Te 
stare dobre orkir,trv swinii;owe -
R. Goodman t9.30 Eksoresem nrzez 
świat !9 35 Opera tvg9dnb - G. 
Donizett1 · .Lucrezla B<Jre:ia" 19.50 
Chłoncv z Amerv1d" - odc. now. 

20.00 .Jazz pl~no forte. 20.40 Prze
ml l~nie iest wielka orzvgoda" -
o Jerzvm I.au 21 OO Sztuka Leopol
d• Stokowskiego. 22 oo Fakt v dnia. 
2'? . ~R Gv..ri ? 7d :ł c:;ierlm h 1 wief!zoró'v -
G. Vannelll 22.15 .T. ~zpni;:i\Jitsk: -
.. Ooowleścl profPsora 'l'ut'< i". 22.30 
Te stare d ohre orklrc:;trv c:w ; ...., ·~owe 
- G. Miller 23 .00 Wvohraźni • PO· 
Pt vcka knbip-1 ~3 . 05 'V\er7 0 „ nP t;·~ot-
kSnie r. T. ~P.browe !n, 23.4?i ~A'"·r.i~„v 
dniem a snem. · 

PROGRAM IV 

12.00 Wiad. 12.05 Tea tr Klas ' "i d~a 
Mlndzieży - .Kubuś Fatalist&. 1 . ie-
go pan" - słuch. F.. Har•w1g wg 
książki o. Diderota 13.JO Klub 
Ollmljcz)lków - aud . dla uc:te s tm
ków Olim 1>l•dY Polonistvc, ne i. 13.30 
Koncert z ·e:wlazda - M Franks 
14.10 ł owcv dźwleków - aud . Z . 
Korzen low<kiego 14.30 Muzvka. 14 40 
Muzyk a 1 iednej nlvtv - aud. R. 
Waschl<i (stereo). 15.00 Teatr PR 
- studio sterero n iczne - .Roca l" 
- s!uch . J. Probsta (stereo) . . 16.00 
Wiar'. 16.05 Niedz'.etnv koncert ży
czeń (Ł) . 16 35 Test kontrolnv (L). 
16.36 Henrvk Deblch zaprasza„. (Ł). 
17.00 Tu Studio 4 (stereo). 17.30 
Warszawski Tygodnik Dźwieko~v:v. 
18.00 Radiolatarnia 18.30 Teatr zwier
ciadłem ePOki - Leon Sch111er . 19.00 
G. Rossini - „Obleżenle Ko rvntu" 
- opera w 3 aktach !stereo\. 22.00 
Wiad . sPort CLl 22 .10 Miedzvn.aro
dowa Trybuna l<nmpozvt.orów 
Paryż 1979. 22 .55 Wlad. 

Niedzielne wvcieczki 
Piesza na trasie Grotniki - Krze

szew - Aleksandria - Sokolnik\ -
Słowik Zbiórka - dworzec PKP, 
Łódź Kaliska . godz. B . łO. - Piesza 
na trasie Wykno - Węgrzynowice 
- Słotwiny (18 krn). Zbiórka na 
dworcu Łódź Fabryczna, godz. 7.30. 
- Rowerowa do Mirosławi c Zbiór
ka na Rynku Starego Miasta , godz . I. 
- Rowerowa na trasie Łódź - 'l:a
lesie - Łódź. Zbiórka na pl. .t Ma-
ja, godz. t. (Il) 
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BERNARD SZTAJNERT: 

• ac 

a I e J ak 
Przed.\tawia,my dziś rozmow~ z Bernardem 

S'Ztajnertem. „Tajemn.ca Maksa Hellera", .„ aro
dziny Brunona Bundera" .. ,Ulica Wilcza", ,.Grupa 
Pięciu'', czy wreszcie zapocZ<\tkowany „Księgą 
zdarzeń" i „Księgą ojca" pięcioksiąg na który 
obok tych tytułów złożą się jeszcze: „Księgi -
Czasu, Matki i Smierci" - to książki fascynują
ce ~ie tylko swą poetyc_k:ą formą, ale przedP 
wszystkim dające czytelnikowi pasjonującą okazję 
do wgłębiania się i dyskusji z niezwykle oryginal
nymi poglądami autora na świat, istotę egzysten
cji ludzkiej z jej złożonymi uwarunkowl!'niami f:
lozoficznymi i kulturowymi. Twórczość SztaJillerta 
jest także okazją do śledzenia procesu twórczego 
pełnego zmagań z tworzyweljl, samym sobą i świa
tem przez pisuza kreowa;nym i przedstawianym. 
Nic w.ięc dziwnego, że właśnie z prośbą o uchyle
nie „rąbka tajemnicy" tegoż procesu zwróciliśmy 
się do naszego rozmówcy. Swiadomi tego, że rze
czywiście będzie to jedynie ów przysłowiowy „rą
bek", jako że w krótkiej rozmowie nie mo.gą być 
dopowJedziane i wyjaśnione do końca złożone i nie 
zawsze dające się precyzyjnie i jednoznacz.nie 
ubrać w słowa komponenty tego, co moglibyśmy 
nazwać psychologią tworzenia. 

- Pozna.wa.n.ie jej tajników zac:r.nijmy mote od 
rozwinięcia stwierdzenia, które wygłosił ·pan w 
wywiadzie udzielonym „Odgłosom". „Zamiar je1t 

. sprawą Intelektu, a tworzenie jest sprawą wszy
stkich warstw psychicznych. Tworzenie bowiem 
jest raczej procesem biologicznym niż intelektual-
nym" ••• 

- Intelekt jest siłą wiodącą w czasie dnia, no~ 
to czas, gdy próg świadomości przekraczają ż~
wioły psychiczne częstokroć przez człowieka rue 
do końca sobie uświadamiane. Jako pisarz czuj~ 
się nokturnistą i sądzę. że wielu ludzi tworzących 
zalicza się właśn.ie do tej kategorii. Na „osobo
wość nocną'" składa się wiele najróżniejszych 
pokładów, będących wykładnikiem całego życia, a 
nie tylko przeżyć intelektualnych. Jestem nosicie
lem pewnych żywiołów. Przepływa przeze mnie 
struga pisania, definiując się w pewne kształty, 
w których dążę do maksyma1nej refleksyjności 
i świadomości Sądzę, iż dzięki temu mo~na swój 
stosunek do świata określić w peŁni jako racjona
listyczny, a racjonalizm jest ~hyba wartością i ce· 
chą bardzo potrzebną współczesnemu człowiekowi, 
zwłaszcza jako obrona przed zalewem iirracjonal
nego, ubogiego duchem bełkotu. 

- Zgadzając się w pełni z pańską pochwalą ra
cjonalizmu, zastanówmy się jednak, ozy w wywo
dzie eliminującym prawie do zera rolę intelektu 

w procesie twórczym 111ie kryje się spnecznoić 
między założeniami a kolicowym wnioskiem. 

- Nie, nie ma takiej sprzec:moki, albowiem in
telekt jest tylko jedną z przesłanek racjonalisty
cznego stosunku do świata. Nie jest :z racjonaliz
mem tożsamy. A obowiązkiem racjonalisty jest 
pojmowanie człowieka w całym , jego bogactwie. 
Przyjrzyjmy się swojemu rodowodowi. Nie· zapo
minajmy o jego podstawach biologicmych, pod
stawach, z których człow~ek ciągle i!ę oczyswza, 
lub jedynie mu się VlYdaje, że się ich pozbywa 
poprzez działania kulturowe. Przypomnę tu słowa 
Sokratesa - myślicie1a, z którego przecież w na
szym k·ręgu geograficz.no-kulturowym · po częśc; 
wywodzimy się wszyscy: „Odzywa się we mnie 
pewien głos wewnętrzny, który nic mi nie naka
zując, od pewnych rzeczy nm.ie powstrzymuje". 
Między innymi powstrzymuje mnie od tego, abym 
nigdy nie zapomniał o tych podstawowych poza
intelektualnycb uwaru.bkowaniach psychi,k<i i . egzy
stencji ludzkiej. Flilozof powied:r.iał również: „Trze
ba mieć w sobie dużo chaosu, aby porodzić gwia· 
zdę". I mówi to właśnie jeden z największych 
konceptystów, czyżby więc racjonalizm był sp<>· 
krewn-iony z szaleństwem? Nie, gdyż je<;;t zdolny 
do dokonania refleksji nad żywiołami wszelkiej 
twórczości i. działania'. ludzkiego, zna je i pomaje 
cor~z lepiej, a poznanie jest objaiwem zdrowia. 

- Twórozość pi&•rska, t. nie tylko lnst;rument 
pqzuawania lwiata, ale i kreow•n.ia 10 ••• 

- Uściślijmy pewne pojęcia: nie uznaję - choć 
wiem, że wśr6d teoretyków takie podziały istnie
ją - dzielelflia literatury na kreacJonistyczną 1 
przedstawiającą. Kryteria te są sztuczne i nie
prawdziwe. Każda literatlll'a jest kreacjonistycz
na, przecież wzajemnych relacji podmiotu i przed
miotu nigdy nie moina rozpati-ywać w katego
riach idea:linie obiektywmych. Każdy a:kt sipo
strzegania, działania jest wzbogacony - czasem 
skrzywiony - preez osobowość obserwatora CJ:Y 
działającego. I.ii.teratu~a podnosząca wame pro
blemy, mająca wy$0kie walory ideowo-artysty
czne będzie zawsze literaturą k>reacyjno-realisty
cz.ną. Te dwa człony :związane są z sobą nierozer
walnie, a istnienie ich oddzielnie w czystej po
staci jest wykoncyp<JWa•ną konstrukcją myślową, 
a nie bytami i zjawiskami autentyc:G.ym.i. 

- Dziękujemy sa tyeh kilka refleksJl • własnym 
procesie tworzenia, które by6 może pozwolił wni· 
kliwlej spojrzeć niejednemu • czytelników na tę 
tak osobist" i ważkll warstwę pańlkieJ twór· 
eiaośei. 

lłOzm.: (Jb) 

Sta,nisław Hare.Ja reły111ruJe keme· 
dię pt. „Miś" według scen&riu1za 
Stanisława Tyma, który w filmie 
występuje ta,kże w podwójnej roli. 
Obok niego Krystyna Podlewska, 
Krzysztof Kowalewski; Bronisław 
Pawlik. Operatorem jest Zdzisław 

Kaezmarek. 

n/'A: Stanisław Tym i Eu1eniu11Z 
Priwiezłeneew~ 

30 LAT -))DOMU KSIĄŻKI« 
W ol;H;ll ostalniego dziesięololeoia wyd•liśmy w Polsce po

nad 83 tys. tytułów książek e l\cznym nakładzie 1,2 mld 
egzemplarzy. Liczby to ogromne, ale nie zmlenia to faktu, ii 
dziś pisząc o książce, wsadza się przysłowiowy kij w mro
wisko •. Książka, a właściwie problem jej kupienia, rozbudza 
najsorętaze emooje. Oczywiście, mowa tutaj o dobrej 'ksiąice, 
która wzbogaca refleksję o czł«>Wieku, przynosi tak niezbędną 
wiedzę o świecie, ra~ ja,k lepiej i wygodniej iyć, wreszcie 
bawi. A o taką książkę nie Jest łatwo. Niełatwo z przyczyn 
ogólnie znanych, jak chociażby brak papieru, nie pozwal•jący 
na drukowanie nakładów zaspokajających popyt na konkret~e 
pozycje. Ale niełatwo też dlatego, ie w pnytoczo.neJ na w~t • 
pi~ imponującej liczbie tytułów nie wszystkie są w pełni 
myślanymi decyzjami wydawniczymi, ie nierzadko brak 
dynacji w ruchu edytorskim itd. 

nian.i111 tych plac6wetk - 'POSteP 
zresztą przez te 31 l&t j&st w tei 
dziedzinie bardz.o znac:r.ny - al• 
i pozyskiwaniu do pracy w llich 
ludzi z sercem, zamiłowaniem, 
gdyż bez księgarzy z prawdziwego 
zda·rzenia handel książk• ~aje 
się tym samym, co handel ))ietru
szką. Księgal'nia musi spełniał: rol• 
usłuf'(ową w jak najlepszym tieco 
słowa z.n.aczeniu, Składaj• si.fi na 
to formy ekspozycji, je-j WYJX>cate
nie, sensowna reklama. No i oezy. 
wiście poszukiwane ksiąłlki na J>6ł• 
kach ... 

Nie zapominajmy jednak, że jed
ną z podstawowych przyczyn bra
ku atrakcyjnych książek jest cią
gle zwiększająca się liczba chęt
nych do ich kupienia, są rozbudzo
ne potrzeby kulturalne. A wśród 
czynni1ków i instytucji, które przy
czyniały się do powstawania i roz
budzania tego jakże szlachetnego 
zainteresowania książką, znalazło 
się przedsiębiorstwo zatrudniające 
ludzi, których tak samo jak i za
wiedzionych potencjalnych nabyw
ców martwi niedostateczna ilość 
dobrych książek. Oczywiście, mo
wa tu o in&tytucji zajmującej :;ię 
handlem książką w naszym kraju 
- o PP „Dom Książki". I dzisiaj, 
z okazj~ 30-lecia istnienia „Domu 
Książki". warto pamiętać o tym 
właśnie, że przez wszystkie te la
ta księgarze oczyw;ście na 
miarę potrzeb, jak i warunków, 
w których pracowali i pracują -
st.arali się książ,ką nie tylko hand
lować, ale i być jej propagatorami. 
I gdy sięgniemy pamięcią ws.te-:z, 
do pierwszych lat działwia insty
tucji, można po.kusić się o stwier
dzenie, że chyba właśnie ta dru
ga sfera dzida1ności w pracy ksi~
ga.rzy częstokroć wysuwała. się na 
pierwszy plan. 

Oddajmy zreszt4 głos jednemu z: 
nich. O począ.tkacll swej pracy 
mówi dzisiejszy kierownik ksie!(ar
ni przy ul. Piotrkowskiej 11 -
Karol Frycze1 

- W ttosunk.u do firmy jestem 
spóźniony o rok - pracę w księ
garstwie zacząłem 29 lat temu. Od 
teio czasu sytuacja jakby aię od
wróciła. Wtedy srukaliśmy czytel
nika - dziś czytelnik szuka książ
ki. Wtedy, żeby rozbudzić zainte
resowa'llie książ,ką, nie wystarczała 
jedy,nie sieć księga~ni. W zakła

dach pracy orranizowaliśmy 1>unk
ty sprzedaży oiążek, bardzo roz
winięte były najrozmaibze formy 
kolportarliu, kiermasze książek by
ły jednym z a.trllkcyjniejezych łPo-
90bów - popraz 11wą odświętną 
otoczkę, eleme-DJty festynu ludowe
ao - J)rzyciąglllllia ludzi do książ-
1kd. 

- Dzłł wiele s łych form prze
iyło się, niektóre stały się zbytecz
ne. Pojawiły Ilię nowe sposoby 
handlu k1i1łżk!l, o ezym świadczy 
ehooiaiiby eoraz pęwszechniejsza sa
moobsłup, czego przejawem jest 
ta.kile kierow11<n• Prze.I pana k&ię
Jll<rnia.„ 

- Samoobsłu.g.a zapewnia bezo<>· 
średni kontakt nabywcy z książ
ką .- jest to jedna z podstawo
wych zalet tej formy sprzedazy. 
Zwłaszcza w czasach. fdY wszys
cy zmuszeni jesteśmy do pośpie-

. chu przez tempo ży-cia. Dziś już 

Tego oetatnJego pr-wnlll:om 
rzadko trafia się klient pragnący łódzkiego „Domu Ksiąikl" - ła
pog.awędzić z księgarzem, zasięg- stytucji dysponującej ponał 111 
nąć jego rad i opinii. Z reguły księgarniami w województwach· 
przychodzi z bardzo konkretnym miejskim łódzkim, piotrkowallhn, zapotrzebowaniem, wie jakiego ty-
pu ksią~ki szuka, w księgarni sa- sieradzkim i skierniewickim - ty. 
moobsługowej kieruje się od raiu czymy s okujl jubileanu aako· 
do interesującego go działu, gdzie ręceJ, pa.mlętaJĄct 0 :wkladslo w 
ma wyłożone wszystko, co jest w 
tej chwili aku~at dostępne. Dziś kulturalne przeobraienla llMHIO 
podstawowym ogniiwem w handlu społeczeństwa dokonuj!lff li• pneł 
książką jest kslęgamia. Trzeba la.ty i współozesnej ehęcli alulenta 
zrobić wszystko, aby właśnie ona miłośnikom kllilłźek nowoe.-einle. 
spełniała jak najlepiej swe funk-
cje, dla których istnieje. I nie my- sprawnie i na mia,rę llMllYłltl łid
ślę tu tylko o dalszym unowocze3- siejszych potrzeb, (lb) 

W niedzielę IS MARCA w bloku „Tylko w niedzielę" m. In. 
program „Nasza ekipa na Konkurs Chopinowski" (na zdJęclu 
właśnie ta ekipa), 

CAF - Sokołowski 

GRZEGORZ KOSCI~SKJ debiutował w 1965 r. na łamath 
„Odgłosów". W 1171 r. wydał tomik 11oetyckl „z tamtes• 
brzegu" (Wl.). Zajmuje •lę równieł krytyk11 llteraek11. Pu· 
blikuje m. In. w ,,Poezji". „Rzeczy Poetyckiej", •. ~llOrze''. 
„Nadodrzu". ,.Odgłosach". Zamieszczony wiersz 1t0thodzl 
s tomiku „Moja biedna, malutka, ukochana" zlotone1110 w 
WŁ, Wieloletni prezes Kola Młodych 11rzy I.O ZLP, 

UST DO ·ANDRZEJA BISKUPSKIEGO -
POETY-MORALISTY 

A " mnle wazyatko po ataremu; 
Ntc atę nie zmienia, ·nikt nie pragnie 
Owego z wina przemienienia· 
- Ocalić chcę ofiarne 1agntę 

Bo chociał rółne aq sposoby 
Istnienia na tym pięknym świecie ' 
l katdy z nich ma swoje racje 
- Ocalić chcę ofiarne dztectę 

l mote rółne ft!ozofte, rółne teorie 
Da!y postać chwttl, co dawno jut przebrzmla!4 
A dzU jej nie umiemy sprostać: 
- l mote chwtla ta powróci, 
l chwit tych będzie coraz więcej: 
Choć to bana!em, mój Andrzeju 
- Ocaltć pragnę czyste serce. 

~································· erzy I I 
Dokładnie przed dziesięcioma laty, w marcu 

1970 roku, zmarł Jerzy Szaniawski - 'wielki, choć 
nie zaw&ze i nie przez wszystkich 7.a. wielkiego 
uznawany, dramaturg i prozaik, autor „Mostu", 
„Dwóch teatrów", cyklu .,Opowiadań Profesora 
Tutki". Odszedł tak cicho i milcząco, jak ciche by
ło całe jego życie. Zawsze wiele o nim mówiono, 
ale zawsze niewiele wiedziano. Był tajemniczy, 
może trochę ruieufiny i sceptyczny, odgrodzony 
jakby od gorących wydarzeń dnia. Karol Irzy
kowski nazwał go ltiedyś Jerzym Milczącym i 
przydomek ten przylgnął do Szaniawskiego naj
szczelniej, choć nazywano go także „wielkim od
ludkiem" i „milczkiem z fajką". Oka:zuje Ilię 
wszakże, że i o.n musiał mieć przyjaciela i po
wiernika Tym wielkim i jedynym przyjaciel~ 
Jerzego Szaniawskiego był Leon Pietrzykowski. 

Leona Piet>Lzykowskiego zduńskowolan.ie znali je
szcze w jego gimnazja~nych latach, gdy rowerem 
jeździł do Łodzi na wszystktie spektakle teatraLne. 
Potem, w czasie studdów na Uniwersytecie Jagiel
lońs~im, jego literackie i teatralne pasje skupiły 
się na twórczości Jerzego Szaniawskiego, o któ
rym pisał pracę dyplomową, którego poznał oso
biście i z którym się zaprzyjaźnQł. Aż do swojej 
śmierci był jego opiekunem, sekretarzem, pośred
nikiem w kontaktach :-: wydawcami, doradcą. lite
rackim i. .. zaopatrzenio~vcem. 

Latem 1952 roku Leon Piebrzykowski goścll u 
Szaniawskiego w Zegrzynku koło Warszawy. Za
chowało się wiele zdjęć przedstawiających obu pa
nów w czasie długich rozmów na ganku zegrzy. 
neckiego dworku Tego dnia także siedzieli na 
ganku. Było upalnie. Pietrzykowslti. postanowił 
wykąpać się w Na'!'wi. Poszedł nad rzekę i już 
nie wrócił Szaniawsk,i na-pisał potem elegdę na 
śmierć przyjaciela i gdyby nie przypadek, wątek 
przyjażm.i tych dwóch ludzi w tym właśnie mo
mencie być może U'l'Wałby się na zawsze i bez :Hd
nych ko~ekwencji. 

W roku 1973 Stanisłaiw Fulai, za.palony doku
mentalista, pracownik Central.n.ego Archliwum FiJ-

1 DZIENNIK POPULARNY nr r <te.;~ 

mowego TVP l 11ttaaem miłoćnint tw6rczoścł !u
niawskiego, spacerując po 7Jduńskowolskim cmen
tarzu natknął się na g~ób Leona Pietr!ZY'kowskie
go, magistra filozofii, zmarłego tragicznie w 1952 
roku. Zorientował Ilię, że od.nalazł ślad człowieka, 
o którym wcześniej wiedział tylko tyle, ie istinó.ał 
i ie pozostawał w bliek:ich lltosunkach z Jerzym 
Szaniawskim. Na ulicy 1.łotej przyjęła łO pa.ni 
Irena Pietrzyikowska-Lisowa, siostra Leona. Przy
jęła ro serdecrllnie i pokazała to wszyatko, co po 
śmierci brata przywiozła s jeco krakowski.ego 
mieszkania. 

Profesor Roman Taborski nazwał potem :r.dufl
skowol.skie odk~yc-ie rewelacyjn.ym, a profesor 
Stefania Skwarczyńska sennej' naukową. Stana
słaiw l'uks l!Obaczył w m~eszkanau przy ul. 1.łotej 
w Zduńskiej Woli m. in. · rękopisy „Opowiadań 
Profe110ra Tutki", obszeru.. kafmenił;y rękopisu 
„Dwóch teałlrów", „Fortepianu" (zmiendonej, ja•k 
się potem okazało, wersji), „Kowala, pieniędzy i 
fwiud", „Chłopca latającego", esejów s książki 
„W pobliżu teatru", fragmenty pracy • Ju1iu&zu 
Osterwie, listy do Aleksandra Zelwe.rowdcza, ma
szynopisy i. egzemplarze sutlersklie „Munyńa" 
(pierwszej, wystawionej w 1917 roku komedii Sn· 
nia·w~ego), „Ewy", „Mostu", słuchowisk radio
wych („Służbisty" i „W lesie") z uwl(ami autora 
i Leona Pi~Y'kowskiero na martiinesach, lrimta
dJlie«1iąt nie :manych weuśn!ej foł.ollrafii, dr.i•
siątki dokument6w, listy ·pisane do Szaniawskie· 
go przez , Ar.nolda. Szyfmama, Wilama Horzyc•. 
Adama Grzymałę-Siedleckiego ł liM wielkii.ego 
francuskiego aktora Louial Jouveta w !!!Pt'•wie 
wystawienia „Dwóch teatr6w" we Francji. 
Stanisław Fuks zainteresował ewym odla:';rciem. 

wa'l'szawskie Muzeum Literatury im. Adama Mic
kiewicza, gdzie dow.iedział się, . ~ nad Szaniaw
skim pracuje właśnie mgcr Jad'Wita Ja·kubo'W8<k&, 
córlka znanego historyk.a litentul'y - Jama Zyg
munta Jlikubowekiego. Pewine rozduały l'OZ!X'awy 
doktorskiej u temat twót-cl'JOŚei Jenego Sun4aw
skiero w HWlitacI. •póal&tMa ~ iwtorld a •-

ehłwalia.mł L~a Pietrzykowskiego trzeba było 
:imie-niaó. Jej wiedza wzbogaciła się poważnie prze
de wszystki-m o wiele szczegółów biograficznych, 
przedtem - wydawało się - niedostępnych. 
Wróćmy jedi!lak do samych zbiorów odnalezio

nych przy ul. Złotej w Zduńskiej Woli. W l'oku 
1975, w 5 rocmicę śmierci Ji!'rze-go Szaniawskiego, 
zostały on~ po raz pierwszy zaiprezentowane pu
bliemie. WieLka w · tym zasługa samego odkrywcy 
- St. Fuksa, dr J. Jakubowskiej-Opalińskiej, 
6wcze&nej kii.erowilliczki Wydziiału Kultury Urzę
du Miasta - Lucyny Kuleczko, 6wczesnego dyrek
tora Miejskti.ej Biblioteki Publicznej w Zduńsikiej 
Woli - J~rzego SkowrQńskiego i naturalnie ro
dzii<ny Leona PietrzY'kowskiego, która zgromadzone 
przez niego &l'Cbiwalia przekuala właśnie biblio
tece miejskiej. 
Jesienią zeszłego roku zduńskowolska placówka 

otrzymała imil: Jerzego Szaniawsk~ego, Odbyła 
się z tej okazji sesja literacko-naukowa i kolejny 
poka,z zbiorów. w tym jednak miejscu trudno nie 
za.dać pyta.nia: oo dalej? Bo f&!ktem j~t. że od 
ich odkrY.ei.a mija jut siedem lat, a na dobrą 
sprawę wciąż są one niedostępne, stainowiąc co 
n~jwyżej zam1knięty w szafie pa111eernej przed
miot dumy - d11żej, bo dużej, ale prir;eciei pro
w~ncjonalnej - biiblioteki. I pewnie sporo racji 
mają ci, ~t6rzy uważają, ie mie~em godndej
szym dla przechowywarua rękopisów Szaniaw
skiego byłaby któraś s bibliotek uiniwersyteck~ch 
czy Muzeum Litera.tu'l'y. Może Z'l'esztą nie tyle 
godniejszym, bo ich -iązek prz111: osobę Leona 
Pietrzykow.rkiego ze Zduńską Wolą jest neczy
wdście silny i autentyczny, ale z pewnością - pa
trząc ns sprawę z każde.go punktu widzenia -
praktycz.niejszym. Chyba, ie ..• 

Z dyratorem (od 1 grudnia zeszłego roku) b~
blloteiki - Piotrem Gałczyńskim, zaglądamy do 
szaty pancermej, w-ciśniętej międrzy wypełnione 
ks.il\żkami re,ały. Zgadr.amy się bez ~j dys
Jrusji, h nie jMt to najlepszy 11P0116b postępowa
nia a ftml;ymi dolrumnteml. Nłe Ja zrecmt\ wy-

powiadam ten pogląd, a dyrektor Gałczyński. A 
skoro tak, to mam prawo oczekiwać rozwinięcia 
myśli. 

- Moim celem - rozpoczyna Piotr Gałczyński 
- jest utworzenie czegoś, co można by nazw3.ć 
„gabinetem Sza,niawskiego". W naszych wa.run
kach kłopoty są ze wszystkim, ale przyrzeczono 
mi już odpowiednie pomieszczenie .. Tymczasem 
zbiory trzeba przygotować do wykorzy5tywan,ia. 
Jasne, że nie każdy będzie mógł dostać do ręki 
oryginały; te pozostaną w szafie pancernej. Skoń
czyliśmy już natomiast wykonyw<tlnie odbitek kse
rograficz.nych każdego rękopisu i każdego doku
mentu. W tym roku chcielibyśmy jeszcze zrobić 
mikrofilmy. Po pierwsze, aby przekazać je pla
cówkom badawczym, po drugie - aby dodatkowo 
zabezpieczyć to wszystko, co zawierają zbiory. A 
są tu - jak pa•n widzi - rzeczywiście skarby. 
Zbiory te zresztą wciąż powiększają się. Kolejne 
rękopisy i listy przekazali nam pan.i Dainuta Ko
walska i pan Piotr Berkan z Warszawy. Od Sta
nisława Fuksa dostaliśmy zbierane przez niego la· 
tarni wycinki z prasy i czasopism na temat Sza
niawskiego. Teraz pozostała do zrobienia rzecz 
najważniejsza, czyli naukowe opracowainie zbio· 
rów, a na jego podstaw.fe - katalogu O opraco· 
wanie takie poprosiłem dr Jadwigę Jakubowską
Opalińską. Spodziewam się jej w Zduńskiej Woli 
dosłownie za kilka dni. Zrobimy wszystko, aby 
uczciwie wywiązać się z obowiązku, jaki ciąży na 
nas -jako posiadaczach tych archiwaliów. Tym 
bardziej, że zegrzyinecki dworek spłonął w 1977 
roku, a wraz z nim wszystko, co pisarz pozostaw 
po sobie w swoim domu. 

Z wypowied!Z.i tej sądzić więc można, że zduń
skowolskie skarby niedługo już przestaną być je
dynie tajemniczym zbiorem pożółkłych papierów 
i fotografii, że staną się powszechnie dostępne 
dla wszystk~ch, którzy Szaniawskiego zechc!ł po
i.nać bliżej i naprawdę. A Jerzy MilcZl\CY ate bę
~ie już t.a1ki milc.zący, 
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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE NUMERÓW 
TELEFONÓW 

CENTRALI TELEFONICZNEJ 

" 
SPOŁEM" 

WOJEWÓDZKA SPOŁDZIELNIA SPOżVWCOW 
w tODZI 

PRZETARG NIE GR ' ł :ZONY 

ŁÓDZKA KOMENDA OHP FSZl\IP 
LODŻ, ul. PIOTRKOWSKA 69 

OGŁASZA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na wykonanie mo 1ernizacji ośrodka szkołeniowo

wypoczynkowego w Dobieszkowie, gmiria Stryków. 

Zakres prac: 
1. Roboty budowlane (rozbiórkowe, ciesielskie, mu

rarski.e, posadzkowe). 
2. Roboty instalacyjne (elektryczne, wodno-kanali

zacyjne, c.o., c.w. , wentylacyjne). 

Dokumentacja techniczna z kosztorysami znajduje 
się do wglądu w siedzibie ł.,ódzkiej Komendy OHP 
Łódź, ul. Piotrko'Yska 69. 

Termin wykonania W.\\'. prac do ustalenia z in
westorem. 

W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa 
państwowe, spółdzielcze i prywątne. 

Oferty należy składać w siedzib'ie ŁK OHP w ter
minie 10 dni od ogłoszenia przetargu. 

Zastrzegamy sobie. prawo wyboru oferenta lub 
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 

719-k 

ORGANIZUJE 

spotkania informacyjne dla kandydatów · 

na studia medyczne i stomatologiczne. 

Terminy i miejsca spotkań: 
WYDZIAŁ LEKARSKI 

sp'otkania odbędą si.ę w auli przy ul. Na
rutowicza 60 o godz. 18.30; 

pierwsze - w dniu 31 marca br. dla kandyda-

tów o nazwiskach 

na litery od A do K; 

rozpoczynających się 

drugie - w dniu 1 kwietnia br. dla kandydatów 

o nazwiskach rozpoczynqjących się na 

pozostałe litery. 

ODDZIAŁ STOMATOLOGICZNY 

spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca 

br. o godz .. 18 w auli przy ul. Nowotki 21. 
789-k 

DOM :i wygodami 1 dzlsł· 
l<.1; w Grotnikach - sprze
dam. Tel. 612-117. 

„TAftPAN eembt" (19711) 
sprzedam. Tel. ~1-60-79. 

8581-g 

SILNIK ,.VW" (garbus) \V 
dobrym stanie - kuplę. 
51-2:5-01 wleczorMnl. 

6627-g 

„1Z5p"' - nowy (kość sio-

WYPŁATA NAGRÓD 
' 6577-g nlowa) - !lprzedam, 452-80 

„SPOŁEM" ZARZĄD WOJEWODZKIEJ 
SPOŁDZIELNI SPOżVWCOW w ŁODZI ~' ---------- po południu. 6911<>-g 

~: SPRZEDAM nowy pawi· 
~ .: Ian z nutr.am!. Pabian!- FIATA 125p combi (1978) 
S ce . Północna 6. 5781-g - sprzedam. Ni!rutowicza ZAWIADAMIA, ~

··~ 113 po 14. 6985-g PABIANICE - dom jed· 
norodztnny wolny „SYRENĘ R-20" (przero· 

< ' sprzedam. Lódt, tel. 323-41. bloną na „Basto") - sprze-

~ 

il 

6933-g dam. Tel. 51-11%-13 wleczo· 
----~---- - rem. 6972-g 

„POLONEZA" sprzedam 
odbiór na tychmtast. Oferty 
„8160" Prasa, P!otrkow>ka 
97. 

„FIATA 126p" (1978) 
DWIE złote, nowe obrącz- sprzedam. Kupię dziabkę 
kl około 11 gram _ tanio budowlaną. Tel. 255-42. 
sprzedam. Tel. 830-22. 6833-g 

7713-g „SKODĘ 100 SL" (1972) -
---------- stan dobcy - sprzedam. 
ATRAKCYJNE artykuły Tel. 5! -4S-9Ó. 6~50-g 
pochodzenia zagranicznego 
(odzież, obuwie, galante
ria, zabawki) sprzedasz -
ltuplsz w nowo otwartym 
sklepie. Pabla nice. pl. 
Obrońców Stalingradu 9. 
zawadzki. 6200-g 

„SYRENĘ - Bosto" pil
nie sprzedam. Dąbrowskie
go 315, Walczak. 

6'870-g. 6961. 

„FIATA i2iip" (1975) 83 
KM. garażowany - sprze

KUPIĘ dobrze prosperu· dam. PictrkoW>ka 203 . - 5, 
jący zakład lub pawilon tel. 601-36. 7075-f 
handlowy. Ofe~·ty „64Z8" 
Prasa, Piotrkowska 96. „SKODĘ Octavię" 

sprzeda m. Rev:o:ucj! 1905 
ST.:GMEKT .,ł.a:;k" dowal- 18 - 38 po 15.30. 7265-g 

ny używany k up i<;. Oferty 
.. 6499" Prasa. P ' olrkowska 
96. 

SPRZEDAM kożuch męsl<i 
beżowy. płaszcz damski 

,,VOLKSWAGENA \300 S", 
,.Fiata l23p - 1300" {rocz
nJ:l 1912) okazyjnie 
sprzedam. T el. 5:-09-iB . 

7317-g 

skórzany, Tel. 333-47, po GARAŻ kuplę lub wydzler-
11. 6726-g żawię. Sródm!eścle okolice. 

Oferty .,6806"' Prasa, P'.otr
SZTUCER „Muzer" 8,S7 - kowska 96 
sprzedam tel. 869-&1. ---------

4509-g 

DENTYSTYCZNY sprzęt -
sprzedam. Zgłoszenia pi-
semne · .ódż-Retklnia, 

że w dn·iu 26 marca br. zostonq wypłacone 

nagrody 

z zakładowego funduszu nagród za rok 1979. 

Wypłaty nagród dokonywane będą w siedz·ibach 

Oddziałów i Zaklad~w „Społem'' WSS w Łodzi. 
Ewentualne reklamacje należy zgłaszać do dyrek-

cji oddziałów i zakładów do dnia 9 kwietnia br. 

Zgłoszone po tym terminie rozpatrywane nie będq. 
732-k 
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PRZETARG OGR-AN1CZONV 
WSS „SPOŁEM" - ZAKŁAD OBROTU 

TOWAROWEGO Nr 1 w LODZI, ul. DUNSKA 3/5 

OGŁASZA 
PRZETARG OGRANICZONY 

na wykonanie następujących prac: 

l. Remont dachów - smarowan'ie i obróbki bla
charskie. 

Olimpijska 13 m. 47. Stat
kiewicz. - 6&20-g 

ANTYK-zloty 45 g - dwu
kopertowy, zdobiony 
szwajcarski - sprzedam. 
Oferty .. 6&45" Prasa, Piotr· 
kowska 96. 

'< 
)~ 

ZAl\11EllilĘ lokal nadający I '~• 
się na sklep 29 m kw I '( 
~woda, światło, g~z) w )~ł 
sródmleśclu na M-2 blok!. l ) 
Oferty „6552" Prasa, Piotr-
kowska 96. ~ 

2. Prace budowlane. 
3. Naprawa i remont chłodni. 

Materiał na wykonanie powyższych prac zapewnia 
wykonawca. 

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa 
państwowe i spółdzielcze. PARĘ obrączek - sprze- WŁASNOSCIOWE M-4 (oś I ~\ 

dam. Konstantynów, czerwony Rynek) - sprze· >( 
Swicrczewskiego Hl m. ~I. dam. Oferty .,6€22" Prasa, 1 )1 

_________ 6_92_1_-g P!otrkowska 96. I ,<~ 
OBRĄCZKI grawerowane 
- sprzedam. Tel. 53-23-62 POMIESZCZE~IA waru- I > , 

6009 g tatowego 30 m k.v. w bu- >' 

Oferty należy składać w dziale głównego mecha
nika przedsiębiorstwa. 

Oferty zostaną otwarte w dniu 28 marca br. o go
dzinie 10. 

- dynku wolno stojącym te! Jt 
KOMPLET .,Danuta" (nie- :·en Aleksandrowa lub ( 

Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unie
ważnienie przetargu bez podania przyczyny. b;eski) - sprze<lam. WI· okolicy - poszukuję. Ofer- '>·~ 

dzew-Wschód, Elsnera ty ,,6978" Prasa, Piotl'kow-
13/22 bl<>k 22 po 16. ska 96. 

6908-g ~~ 
Bliższych informacji udziela dział głównego me-

chan'ika. 722-k 
CUDZOZIEMIEC poszukuje ·~:s:-'J::::l~jiC:j~~-JA'1NJKI po złotych me- M-2, M-3. ~I-4 z telefonem. '~ .... -v;;.~~~~,.. 

ctal\stach Łódź, Górna 2a Oferty .. 6864" Prasa, Plotr· 
tn. 4 blok \46. 6053-g kawska łlti. 

OGROD:SICTWO w Justy
now'e ul. '"ódzka ll, tel. 
22 Cląc2y Andrzejów) sprze
<la sr.ctzonk l pomidorów 
odm!ari ~ nowoczesne. 

6i76-g 

SPRZEDA '1 sadzonki po· 
micl"rów. Teresy 47a, tel. 
51-14-0'l. 6950-g 

TAKSOMETR . - sprzedam. 
Tel. 15-37-17. 6860-g 

TAKSOMETR - sorzedam. 
Tel. 350-19 po 15. · 6875-g 

M-3 kwaterunkow• (Choj
ny) - zamienię iia ~tar„ 
z c.o Oferty „6315" Prasa 
Plot111:owska 96. • 

P .·z12KUJł; M-2 ·1b M-•3. 
Tel. ~2-';5 godz. 12.-;5. 

6&45-f, 

l\IIESZKANIE 4- 5-pokojo
we w budownictwie mlę
dzywojenn-ym kup!ft 
Oferty .. 6840" Prasa, Plolr
irnwska 96,. 

POSZUKUJĘ 1\1-3. 
TAKSO:\fETR - ~przed~m . telefonem 16-43-1>3. 
Tel. 56·39-38 po 1.5. 

M-5 z 

6812-g 
•69113-g 

CZĘŚCI s\lnika ,.VW 1200", 
,1500" gramofon WG 

11oots, deck kasetowy „Fi
nezja" sprzedam. Tel. 
52-42-44 po 18. 6523-g 

SILNIK 
l53W" 
889-41. 

„Wartburga 
•przedam. Tel. 

~--· 
„FIATA 125p" (XI l!l'M) -
sprzedam. Słoneczna ł, tel. 
796-03, ~-g 

M-4 dwupokojowe, ume
blowane. telefon. cent~uni 
- do wynajęcia, Oferty 
.,7179" Prasa. Piotrkow
ska 98. 

CUDZOZIEMIEC 1 rodzina 
poszukuje 2 pokoje lub 3 
pokoje. kuehnla łazienka. 
telefon, śródmieście. Ofer
ty „7'283" Prasa„ Piotr
kowska 1141 

„POLONEZA" 
Tkadka 26a. 

MATEMATYKA, 
11Przedam. 374-M. MaUnowscT. 

7575-g 

flayka 

C61-g 

„SYRENĘ - BO!fto" apn:e-
dam. Łódt, Sabały 19, 
tel. 795-73. 7'23-g 

„RAMBLER" osobowy -
sprzedam. Rzgow-ka 306. 

8431-C 

POSZUKUJ:ę najchętniej 
asystenta do przygotowa
nia do egzaminu wstępne· 
co na A!kademlę Medycx
n11. Oferty „678t" Praca 
Plotrkowllka M. 

ANGIELSKI - nauka, ko
CZĘSCI VW 411 - •prze- repetycje, konwersacje. 
dam, tel. 16-98-U. Tel 51-59-eg po to. Sle-
---------91.\96-...g_ mionkoweka. 9914-g 
„SYRENĘ Lux" (1980) - TŁUMACZBNU. 1 nauk• 
sprz!Mam. 11 Listopada 85 języka węgierskiego. Tel. 
m. lł . 11498...g 385-83. Petras. ł!r.4-g 

KUPIĘ przedn!e zawiesze- ZATRUDNIĘ krawca. No
nie, fotele Fiata 125p tel. womlejska 7 '1246-g 
53-15-96, 6371-g 

KAROSERlĘ ,.Skody 105" 
po wypadku sprzedam, tel. 
53-94-84. 6372-g 

CHEVROLET - Hamllton 

USTAWIACZA na automat 
przyjmie zakład prywatny. 
Godziny pracy dowolne, 
Ofer ty .. 7227" Prasa, Piotr
kowska !IS. 

PRZETARG NIEOGRANlCZONV 
WSS „ POŁEl\l'• - ZAKŁAD OBROTU 

TOWAROWEGO Nr 1 w ŁODZI, ul. DU:~SKA 3/5 

OGŁASZA 
PF:!ZETARG NlEOGRANICZONY 
na wykonanie prac budowlanych. 

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa 
państwowe, spółdz'ielcze lub prywatne. 

Oferty należy składać w zalakowanych kopertach 
w dziale głównego mechanika. 

Koperty zostaną otwarte 28 marca br. o godz. 12. 
Bliższych informacji udziela dział głównego me

chanika. 
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unie

ważnienie przetargu bez podania przyczyny. 

P:RACOWNIKA do hodo- FARBUJE.l\lY 
wll llsów - przyjmę. Kon- sztnL'l:s, teksu. 
stantynowska 141, (Brus). 20. Mikołajczyk, 

bawełnę, 
Gdańska 

6751-g 
6383-g 

POSIADAM .,Fiata 125"', 
prawo jazdy, wolny czas. 
gotóvtkę - nawlljtę współ
pracę z eektorem prywat
nym. Oferty „6707" Prasa. 
Plotrkow&ka 96. 

LAJUZRNIJtA nmochodo· 
wego za~rudnlę, tel. 
m-:12 od -t7. 8'39-g 

POTRZJ!IBNY frY>tjer mę
ski. KiHńsk1ego 73. 

6470-g 

PRZYJMĘ pracę chałupnl· 
cz11 - mote być szycie 
:Ę>os\adam samochód. Ofer
ty „6326" Prasa. P!otrkow
ska 96 . 

UKŁADASIE glazury. te
rakoty. PisarSkl tel. 894-50. 

6'786-g 

UKŁADANIE glazur, tera· 
koty, parkietu wykańcza
nie mieszkań, budowa i 
wylkańczanie domków jed· 
norodz~nnyeh z materia· 
!ów własnych I powierza· 
nych. Zakład Usług· BU· 
dowlanych. Mitrus infor
macje, zgłosoenla 53-29-35. 

6696-g 

KOŻUCHY farbujemy, czy
ścimy w trocinach, krót
kie termi-ny. Główna 41. 
Lerczyńskl. 4352-g 

721-k 

WYSOKA nBgroda za od
prowadzenie lub wskazanta 
miejsca pobytu psa czar· 
nego. betowo-podpalanego 
owcza !'ka alzackiego (zła
many p~awy, dolny kle!), 
zaginionego !!1 lutego br. 
w rejonie ul. Wólczańska, 
żwirki, al. Kościuszki. 't'el. 
686-08. 7374·1 

DYWA:SY, wyk!adz\.ny 
czyszczę urzadzen\em RFN. 
Olejniczak, 779-83. 

1136ł-I 

USŁUGI hydrauUczne \nł. 
Przyłuski. 299-48 (352-23). 

8713-1 

POGOTOWIE 
TELEWIZV JNE 

WPHW-
~~~~~n~'V'~~~~r.~~~~~"~~~"~"~~~~~~~ł:I:!::~~~ - Impala (1168) sprze· HAFCIARKA potrzebna 

dam. Łódź, Uroczysko 23, zarn. Oferty „9912" Piotr· 

PRZYJMĘ blacharza tamo· 
chodowego na cały lub 
1/S etatu. Huta Jagodnica 
77 (dojazd. autobusem 79) 
Lewc:ru!t. 7353.g 

UWAGA! Nowość! Artysty
czne zdjęcia ślubne I 
chrztów w plenerze oraz 
w studio oferuje Zakład 
Fotografii Barwnej, Jerzy 
Kosiński, Łódi, ul. Rudz
ka 91, tel. 431-95. Prosimy 
o wcześniejsze uzgadnianie 
terminów. 5580-g 

TEL. 134-91 

ZMIĄNA ADRESU 
Zawiadamia się, że 

SPOŁDZIE 'IA RZEMIESLNICZA 

„ELEKTROMETAL" w ŁODZI 
przeniosła swą siedzibę 

z ulicy Tuwima nr 6 

na ul. ANDRZEJA STRUGA 3. 
TEL. CENTRALA 272-60, 256-77. 

740-k 

m. 18, po 12. 6364-g kow!!ka 96. 

.,WARSZAWĘ" g6rno1awo· PRZYJMĘ krawcow11 
rową z taksometrem - aJencja. Tel. 494-15 (8-18). 
sprzedam. Tel. 36ł-26. 6917-g 

8609-g 

„SYRE:SĘ 103" - 9pn:e· 
dam. Kongresowa lł . 

S374-g 

~ 
w mieszkaniach. 

ZAKlAD 
USŁUGOWY 

WPHW 
TEL. 220-58. 

KRAWCOWĄ - SlWilCzkę 
wykwaliflkowan11 oraz ren
cistkę - zatrudnię. Z.aklad 
Piotrkowska l:l'l godz. 14-
17. 6927-g 

CUKIERNIKA przyjmę do 
praey. Cukiernia, Niciar
niana - Kazl:mlerza. 

1511-1 

JtftOJCZEGO (koszule mę
~kie) zatrudnltt natych· 
miast - chętnie rencistę, 
tel. 8118-M. l!l&S-g 

POTRZEBNY 
krawiecki ne 
Próchnika M, 
Qrablftłk!. 

pracownLlt 
konfekcję, 
tel. 348-85. 
~ · 

POMOC domowa na stale 
111·11: - potrzebna. Tel. 358~. 
~ tsll-& 

8PRZĄTAl\f gzybko i aoll• 
dnie, tel. &4ł-fl2. 

Do pracy w gotpodarstwie 
na wsi kolo Łodzi (hodo
wla) przyjmę malteństwo 
rencistów. Warunki dobre 
Tel. ł~-49. 7448-g 

MALOWANIE, tapetowa
nie. Tel. 293-45 Bleslekler
skl. 7226-g 

CYKLINOWANIE bezpyło· 
we, lakierowanie. 677-112 
Wycech. 6277-g 

WYCISZANIE dnwl Tele
fony 52-81-76, flln·7ł, Ka
nleQkL 5851..g 

Ct.tinż - Pół NOC) 
TEL. łl1-tJ 

(t.002 - Pot UJ>NIE) 

POSZUKUJĘ wykonawcy 
remontu sklepu agencyj
nego - wystrój w typ!e 
„Bouttk" . Oferty „6596" 
Prasa. Piotrkowska 96. 

PRZVJMOW~NIE 
zm,oszER 

CAŁĄ 00811; 

ZAMKNIĘCIE 
RUCHU KOŁOWEGO 

KIEROWNICTWO PRODUKCJI FILMU 
„POLONIA RESTITUTA" 

Z A W I A D A M I A, 
ie w dniach 17 i li marca 1980 roku 

w godzinach od 7 do 11 
NA UL, PIRAMOWICZA (na całej dłucośel) 
będą realizowane zdjęcia, W związku z po
wyższym ruch kołowy będzie wstrzymany. 

Posiadaczy samochodów uprzejmie prosl
lll-Y o nieparkowanie swoich pojazdów w 
wytej podanych terminach na ul. Plratllo
wicu. 144-k 

ŚS.k 

DZIENNIK POPULARNY or H (95ZI) I 

• 
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G 
ra jest właściwie tak sta- prawo do sześciu ta.kich obrząd- studiował maiemaityk11 na uniiwer- jak podaje mafU3'11l „Epoe&• 
ra ja.k sama ludi.kosi:. In- ków. Do Londynu wrócił :i: milio- 1yte<eie w Ha.rwa<rd. Swoją najw,ę- ta.kie z pomocy kilku.set osób łl._ 
~irumentem hazardu zna- ne-m f.ranków w złocie. Angielska kszą wygraną (150 ty1'. dolarów) dzących wy~i w u.jwieka~h 
nym najwcześniej były koś- i fra.ncuska szlachta przyjmowała wzbudził podejrzenie amer.vkańs- kas~h. 

ci. O pierwszej ich wie1kiej par- go ·w swych pałacach, itdzie jadł kiej „Cosa Nostta". Zlwzęto go śle- Jednak, l* ltwierdslł Jedn a 
tti mówią już mity 1treckie. Zeus, przy s.tole palcami 1 pluł na po- dzić, 8Jle swą tajemnicę wyjawił krupier6w, JaireeJi:i W pechow:r 
Posej<lon i Hades graJi wówczas z dla.gę.. co wcale nie przeszkadzało sam w wydanej niedawno książce. gra.cz, który „bez hazardu tyć nie 
sobą o rozdział świata. Archeolo- ani najwytworniejszym damom, Wielki 11racz pisze, ie zatrudnił może I aystematycznle 11.ł.M lVIV?'&• 
dzy odnajdywali kości nie tylko w ani hotelowym wycieruchom. W 250 asysterutów, którzy w najwięk- ca wszystko co wya.ra". 
ruinach Pompei, ale nawet w in- rok później Wells już nie wygry- szych kasynach Ameryki i Europy Ruleta nie ma pami~i ani łwla
dyjskiej Harrapie - mieście z trze- wał. ZnaJ.a.U się w więzieruu, a śledzą ka.żdą kartę i każdy numer domości. Najlepiej św~adczy o tym 
ciego tysiąclC!Cia przed naszą erą. później zmairł jako naibied·nieJszY rulety. Co miesiąc sporządzają dziesięć samobójstw popełnionych 
Zresztą w wierzeniach staroindyj. z biednych. szczegółowe zesiawienia, a cdy we- w Monte Cll!l'lo. W ,Las Vetu pró
sk;ch świat prze<l.sta.wiany jest ja- W końcu ubiegłego stulecia Je- dług obliczeń przybliża się najw;Q- buje 11amobójstwa co Pi•ty bywa
ko wielka partia kości rozgrywa- den ze 7Jllanych matematyków ks-Le prawdopodobie·ństwo wygra_. lee kasYl!l żyjący w mielcie dlJu«ej 
na przez Sziwę z jego małżon·ką. przez 30 lat obserwował wycbo- nej - zawiadamiają szefa... niż rdk. 

Z historią hazardu wiąże się dzące w rulecie nume<ry. Rezulb- Od dwóch lat „Strasz.ny Starzec" Choć bywają w hlstorH rulety i 
nierozerwalnie historia oszustw. ty swej pracy zawarł w 87 tomach. już nie gra w Las Vegas. Tamtej- przypadki si.czeiólne. W pażcizitt
Grali - a jak oszukiwali! - kró- Po II wojnie światowej do jego si właściciele kasym zaiwiadomlli go, nlku 1910 r. zgłosił si11 do nefa 

· lowie i cesarze. KaJ.igula, straciw- kasy;na w Monaco wy80'id oficer 
szy wszystko w grze, wyszedł na niemieckiej m.a.ryinatiki wojennej: 
uLcę, oskarżył o zdradę dwóch - „Przeg(lal«n 2 mlin należące do 
p;erwszych napotkanych obywa.teli, kasy okrętowej. Jełełi nie dost.-
Po czym zabrawszy majątek swy~h nę ich w cil\gu 12 &odM. d•m 
ofiar, wrócił do gry. JEDYNA PRZEGRANA" rozkaz do ostrzału miasta. a po. Równie bezwzględnie poczynał tern palnę sobie w łeł>". 
aobie w grz.e angielski król Jexzy " Kierawniotwo kasyina od:m6w!Jo 
VIII. Fałs:wwane kości mieli i Je- szanta2yście, · ale dyre.ktor na 
rzy IV, i Ludwik XIV. W Hiszpa- KASYNA w MONACO wszelki wypadek śled1!ił k;rą2lorwni:it nii hazard wykorzystywano bv orzez lunetę. Gdy pod koaiec ter-
wejść do najwyższych sfer koście!- mi·nu 9postrze&ł na pokładzie PUY• 
nych i arystokratycznych. Tyle goto<Wania do ataJku artyleryjskie-. 
tylko, że zainteresowany mus'ał !!O, czym pręcb:ej WYsłał motorbw-
nieusta•m~e przegrywać. kę z owymi dv.·orna milionami. 

Koniec epoki· fałszowanych kośd Jalk dotąd, był11 to jedyna i cll"" 
I znaczonych kart nastał z chwilą pracy nawiązal inny matematyk. że spotka go nieszczęści~ przy li:iem wyją.tkowa „przegrll.tlla" ka-. 
pojawienia się rulety. Co prawda, p 0 kilku latach doszedł do wnios- przekraczanill progu k h lokali. Ud syna gry. Np. kasyno w San Re
Zijano ją jeszcze na dworze Lud- ku, że problem rozwiązał i ... za- czas.u do cLasu Huston odważa się mo przyjmuje rocznie 3 mld ~trów, 
wika XVI, ale świat podbiła do· siadł do gry. Pr:iez 8 godzin śle- zagrać w przebrani.u, jednak prz.:id a wypłaca wyg.ranych 1lll 300 ml.n. 
piero sta,jąc się synonimem Monte dził biel? rulety. Potem miała rokiem na0rał odwa•:;:i i zapowie- Tzw. nowa ruleta w Macao przy. 
Carlo. Zorganizował to kasyno wyjść jedna z jego kombinacji. dział wniesienie pozwu sądowe!(·.>, nosi swym chlebodawcom rocznie 
F'rancuz Blanek. Był kelnerem wy- Nie wyszła! W kilka godz.i•n póź- bowiem gra uczdwie i - tak ia!.( 40 mln dolarów. E:aza.rdowy prze-
rzuconym w Paryżu z pracy za niej miał już horrendalny dług. każdy - ma prawo wygrywać! mysł rozwija się też skutecznie we 
osz;.istwa. Próbował po.teip. . szczęś- Kolejnym posiadaczem systemu, Nik.t nie wie czy i ile rzeczy- Francji i RFN. W cląiu 1978 r. 
c:a w różnych m:astach. Przynio- który jako pierwszy zastosował w wiście wygrał, ale faktem jest - powst·ały tam kasyna w dw1.1inasi11 
sły mu setki tysięcy franków zys- swych pracach komputer, był znów co prz.yLnał razem z drugim legen- miastach. Nie szukając daleko, 
ku i siedem miesięcy · więzienia. londyńczyk - Tony Thompson. W darnym graczem, Rlchai."dem Ja- polscy t.uryśd odwieduJ•cY lltol:cc 
Zaczepił się potem na dłużej w 1959 r. wygrał w Anglii i RFN lOO reckim - że z matematyczną do- Austrii, •przy najdiroższ•j ulicy 
Hamburgu, skąd przywędrował do tys. funtów. w następnym roku kładrtością wygrywać nie można! Wiednia - Kerntnerstruse, wśr6d. 
Monte. zrobił długi na 200 tys. ów doktor R. Ja.recki. asystent magazynów Diora, Heleny Rubin• 

Od same.go począt·ku na różne Istnieją .iednak dwaj Ludzie, kió- In~ytutu Medycyny Sądowej Unl- ste·in, Coty'ego, Astora i ie. llll)el'• 
sposoby próbowano sobie porad~,ć rzy stali się postrachem kasyn v,ry. wersytetu w Heidelbergu - iak luksusów zob&czyć motr• kilka
z tajemn.icą wirującej klllki. Szczę- Pierwszy z nich żyje we Włoszerh. sam opowiadał - opracował swój naście elitarnych kuyin 1ry. Szczy
ście w grze miały przynos:ć poży- Ken Huston zaczął karierę w Las system dzięki temu, że matematy- towy okres prosperity i;>rzet:ywa.i• 
czone p:eniądze, albo otarte o Vegas w r. 1972. Ma obecnie nie- ka oczarowała go jeszcze w dzie- oboonie kHyna mediolańskie, Pl'r.l'
świńskie kop-to. Pewnej hrab1an- co ponad 40 lat i przezwisko ,.Stra- cińSłwie . przy wyliczeniach korzy- nosz11ce matii codUen.nie 'Pół mil• 
ce udało się raz namówić sekreta- szny Starzec". Przez kilka lat sta z kilku maszyn cyfrowych i - iarda lirów. 
rza papieskiego . . aby złotą 20-fran- No cóż, Thi.kt na rame nie wyna-
kówkę włożył między przedmioty lazł systemu wycrywania w ru-
mające być oobłogostawione przez letę. Może dlatego, ie ona sama 
Ojca $w. przegrała! jest do dziś najdoskMalszym z sv-

Znacznie liczniejsza była gro- stemów wyg.rywainia na ludzkiej 
mada tych, którzy próbowali po- głupocie. 
radzić sobie z ruletą dzięki sv:>te- Or R. Custer z Ohio, bada.i1'CY od 
morn matematycznym. Mało kto 30 lat psychologię hazardu, do-
pam~ętał ob i etnicę Blancka - wv- wiódł. że nie ma żadnych r6iżn'.c 
płacenia 50 tys. zlot_ych franków w obrazie klinicznym alkoholl~mu, 
każdemu. kto wynajdzie taki s_v;- narkoma·nil i hazardu. Twierd~i, 
tern. Aż do śmierc i autora rulety że motorem działań nie jest tu na-
nie znalazł się nikt. a Blanek Zd- dzieja wygranej, ezy lęk przed 
pisał w , wych wspomnieniach: ie- przegraną, ale pragnienie zagłu-
dyny sposób zarobienia na syste- szenia · przytłoczonych uczuć. Wai-
mach. to sprzedawanie ich głup·- na· jest gra i tylko gra. Ludzie, 
com! którzy wpadl\ w szpony bazar.du, 

P.erwszym, który kupił jego często kończą ja.ko sam:obó1cy. 
system. był cesarz Wilbelm II Przy odrobinie szczęścia, koMz• .ia-
!'zybko przegrał 100 tys franków ko pacjenci klini.ki dr Custera lub 
Drugą była Eleonora Duse. Otruła innyeh. 
~ ę strąciwszy wszvstko Byli ied- Jeden 1 pacjent6w dr Cu.teą. 
nak i tacv. którzy twierdz.li. ie trzymał !!Wego S-leotnlego synka w 
odkr:vli „pewny" wstem W lipcu otwartym oknie, irrotąc teściowi, 
1891 r. objawia się w Monte Carlo że puści dziec'ko jeśli nie otrzyma 
bywalec kasyn londyńskich Ch O pieniędzy na ~·rę. Dla if'<łnych ha-
Wells Pierwszego wieczora wvgrał zard to choroba. Dla Innych -
50 tvs. franków. Drugiego dnia rol- i !Tliliony. Ale ci nie graj11! 
bil bank. Stół do gry. zgodn;e i 
reklamowym trikiem Blanek'· j Wr maruynu „ltvety" 
przykryto czarnym suknem W , 
ciągu jednego sezonu Wells rrt•dł „Straszny starzec" czyli Kein Huston. Opr •• L. llUDNICKI 
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Ado.ii zrobił „cheese", sięgnął za . kołr_iierz marynal"'~i i w_y
riągnął ostrze brzytwy bez opr~wk:- Kilkoma ruch~m1 roz~ą~ 
cibranie na Paulu. Rana była niewielka. Adolf włozył do meJ 
palec chcąc namacać pocisk. Paweł nawet ni1! s.k_rzywil s!ę 
z bób Myślami był bardzo daleko od tego wszysbk1ego co się 
wokół niego działo. · 

- Sprawdź na plecach, może przeszła na wylot. - powie-
dział Marvin. 

- Rzeczvwiście szefie. Nie ma co wyjmować. 
- w Porządku . Załóż plastik. . , . 
Adolf się.gnał do niewieLkiej torby, k~órą n~6sł na ram1_e

niu i wyjał wszelkie potrzebne akcesoria. ~z1ałał _spr~wme. 
Wczołgał się pod samochód. ładunek plastiku uI11Jeśc1ł p0<d 
bakiem, wcisnął zapalnik i wysunął się spod auta ze zwoiem 
drutu. 

Marvin stał oparty o drzwi samochodu. Patrzył Pawłowi 
w oczy. 

- Nie chciałem ci o tym mówić, gdy miałeś broń w ręku. 
Wiem, że Danka jest twoją córką. Byliśmy w Ga&parus.ie w 
zeszłym roku. opowiadała o tobie jednemu z naszych e'!lłop
ców. Nie bój się. my się nie mścimy. Załatwiam tylko intere
-;y Ciężka praca i ryzykowna. Malo brakowało, a dzisiaj bym 
zginął. Nasza akcja jest bardzo dopracowana, w kd!Jru wa
riantach - na wypadek nie przewidzianvc'!l trudności. Chcia
łem ci tylko powiedzieć, że w razie wsypy. twoja rodzina jest 
naszym ostatndm ratunkiem. Jeszcze tego w Polsce nie było: 
oorwanie mieszkańców leśniczówki! Niewielki ~amolot w umó
v.-ion_vm miejscu i mamy przewidzianą trasę odwrotu. 

- Nie ma kraju, w którym moglibyście liczyć na bezkarność. 
- Wcale nie liczvmy Mamy za sobą ;;padorhrony. Przeleci-

my nad terenem. gdzie będą na nas czekali przyjaciele. W 
czasie lotu nie będzie łączności z ziemią. Pilota zastr7.elimy, 
zastąpi go na pewien czas pilot automatyczny. Potem mogą 
nas szukać po całei trasie! 
Paweł szarpnął się w więzach. Nie był w sta'llie powiedzie/. 

ani słowa Krtań miał zupełnie ściśniętą. Marvin ciągnął dalej 
spoko.inie: 

- Niepotrzebnie się denerwujesz. to nic nie pomoże. Najd-oz
~ądnie.i byłoby życzyć nam załatwi_enia intere~ów b~z żadnych 
komplikacji. Adolf. postaw czasomierz pod k1erowmcą. Z na
szym przyjacielem będziemy grać uczciwie, żadnycb nie>·po
dzianek. Eksplozja za pięć minut. Zegnamy. 
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Odeszli szybkim krokiem. Samochód Ich stal w odległ~cl 
niecałych trzystu metrów, a więc dojql\ do niego, wy§adą na 
szosę i będą jechaH wolno. Ruszą pełnym gazem, gdy UsłYSZll 
wybuch. - Paweł z przyLwyczajenia przewidywał posunięcia 
przeciwnd!ka. - I po co, skoro dał się wciągnąć w pułapkę? 
Nie patrzył na wskazówki zegarka Chciał, żeby wszydko 
skończyło się jak najszybciej. Męczył ro niepokój i beuilność. 
Marzył o przeniesieniu się w nicość. 

Na chwilę przymknął oczy. Gdy otworzył je, :eoba.czył roz
płaszczony, piegowaty nos na szybie i dwoje nie.bieskich oczu. 
Szarpnął się w więzach i przeruósł w.z.rok na zegarek. Zostało 
jeszcze dwie I pół minuty. 

- Uciekaj! - krzyknął do ehłopca. - Bom>ba pod unweho
dem! Uciekaj! 
Chłopiec nie wyglądał wcale na pr%e>!ltr-eco. otworzył, 

drzwi. · 
- Oni ju!!: poszli. - powiedział kon6piracyjnie. 
- Gównian:u, za chwilę zginiesz! Won stąd! Ile sił w no-

gach! 
- Chyba zdążę. Wszystko wldz.iałem. - Mały patrzył uw.ai

nie na wskazówki zegarka. - Przeciąć ten drut? - ChłO'Pak 
miał fi·nkę w ręku. 

- Nie. Wybuchnie. Tn!j sznury. Szybko. 
Fin.ka była ostra. Po krótlkiej chwili Paweł oswobodzonymi 

rękami manipulował - przy zegarze. Przesilnął wskaz6Wik41 
wstecz o kilka minu.t. Chłopak oswobodiził mu nogi. 

- Mieliśmy jesz.cze chwilę czasu - powiedziaJ:. 
- Teraz musimy się śpieszyć., Po~ powiem a dlaczeio. 
- Co mam robić? 
- Wsiadaj do wozu! 
Chłopa.k posłuchał. Paweł wetk-nął kluczyk do .taeyjki l uru

chomił silnik, a p<l'tem, pomimo rannej ręk!, bardzo sprawnie 
odczepił plasti'k spod baku. Podbiegł do kupy kamieni leŻj\cej · 
przy drodze, przykleił do nich plastik, spraw.dził jak są ł11czo... 
ne kable, nastawił - eksplozja 20 sekund - l wskoczył do 
samochod'll. Ruszył pełnym gazem przed siebie, a potem irkrę
cił w pierwszą leśną drogę, wiodącą w la,s. Gdy wybuch· 
wstrząsnął powietrzem, ranger rover znajdował 1i11 w 'be-z
piecznej odległości. 

- Po co to pan zrobił? 
- Chcę. żeby ci ludzie byli przekonani, ie zeinąłem. 
- Będzie ich pan ścigał? 
-Tak. 
- Dlaczego? Chce się pan zemścić? 
- Oni handlują narkotykami. Za.mord(>Walł wielu ludzi, 

a teraz obawiam się, że mogą zagrozić mojej rodZ>lnie. · 
- Po co? Jsk11 będą mieli korzyść? 
- Nie wiem czy zrobią to, ale ludzie niewygodni, kt6rzy 

stan11 na ich d'l'odze, mun11 zginąć. Ile ty muz lat? 
- W pażdzierni!ku będę miał c:lllerna.foie. 
- Skąd wziąłeś się w lesie? 
- :Z:bierąłem kurki. Taka suna, te inne grzyby nie ro111u,. 
- Co witJ..ziałeś? 
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llOBOTA, !I MAftC.( 

•ROGftAll I 

I.Ol TTR - bOdawts mwte~t. ł.M TTJt - Cl!llr•wa ~lla. łl .• 
Dla .llik6ł: procrun dla aaiJmłodayłlll., ld. ł. 12.00 Wychowani• 
plut:vcmne, )li, f-1. U.łll TTR RTSS - *J"k 1>0lSkł. sem. 2. 11.21 
TTlt RTsł - błolo&la, aem. I. lUł ltaddn.,. rolnikom fk<>l.). 
lł,'9 Oblelctyw, 11.00 Dzl.en!lll!c (kol.). 11.10 Jeden z wielu - film 
dek. 11.20 Radzimy roln!kcm (kol.), 11.30 Telewizja mlody..:h k09-
monłllt6w - „Orbita" (kol.). 18.00 Oblektyw, 18.20 Dziennik. U.IO 
Studio Telewizji Młodych (kol.). 16.łS Test. lT.00 Transmisja z me
llllll I lt8l p(łkt nołnej (kol.). li.SO Dobra.noc (kol.). lt.00 Z!.m• 
w :telazowej Woli. lt.30 Dziennik (kol.). 2uo „Mlłoł6 1>0trzebna 
ed u.raz" - IDm łeb. prod. franc. 22.00 Edward Grteg - koonce:ł 
fortepianowy a-moll - gra Londyńska Ork. Symf,; 80lista: Artur 
111.ubl~teln. 21.35 Dziennik (kol.). 22.50 MłStrzostwa łwlata w jetdzie 
ttcurow~ na Joctzi• tk<>l.). 

PROGRAM D'. 

lS:łMI Inform.tar ~r)'wtyczny. lUO Magazyn motornaeyjny, 14.31 
"Początek wieku" - film (kol.), U.ISO Szansa - program publ. 
15.40 Notatnik kulturalny (kolor). 18.20 „Pmed i PO" - rep, 16.31 
Zagadka literacka. lti.llO .,Vel Gioeonda" - film dok. JT.05 .• Bez-. 
ludna wy•pa" (kol).. 1'7.łO Pytania l odpowiedzi czyli - Jacek 
Fuklliewil;z ·kontra krytycy. 18.10 .. Noce 1 dnie" - odc. 11 ?Jł. 
„U schyłku dnia" - !ilm fab. TP (kolor). 19.00 Rozwh,zanle za
l.ad.Id Hterackd.ej. tt.11 Wiadomołet (L>. 11.30 Dziennik telewizyj. 
ny (kolor). ll0.10 „Mój · koncert'" - Olga Lipińska przedstawia 
swoje eullty i u])Odoba>nla muzyczne (kolc.r), 20.50 .• Klasycy dO
kumentu" - K. Karaba1112: (kolor). SUS •. Gościu. lllad~ l>Od mym 
liściem ... " - program poetycko-muzyczny (kolor). 22.05 „Tele
f~ HO" - odc. pt. „Drwa oblicza 'PfZ81ttn>cY" - fUm tab. n 
NRD (kolor). 

XIEDZIBLA, li MARCA 

PROGRAM I 

I 

I.li TTR, ·RTSS - język poJ.tllld. UO TTJt. :RTSS - błolQC!a. 
,.10 TT:R, :RTSS - nasze apoł!kanJ.a. 7.30 Nowoczesność w domu 
1 zacrod«ie (kolor). I.De Alarm przeolwpot.arowy trwa. t.10 Eme
rytury dla rol·niltów (kolor). 8.IO Telewizjada (kolor). 1.00 Telera
nek (kolor). 10.20 Antena (kolor). 10.45 .. Czas odnale<r.lony" -
„Ocal!~ dla pMomnoścl" - film dok. Tv Japońslklej. 11.45 D:rlen
nlk. 12.00 Rolnle>.:e rounowy. lz.30 TYLKO W NIEDZIELĘ, 12.4łl 
K5illźkl, n. które czekamy. 13.50 Memoriał Kornela Makuszyi\
sl(ięgo - rep. z zawodów narciarskich dzieci w Zakopanem. 13.05 
Nasza ekipa na Kon.kUI'S Chopinowski. 13,15 Komu się opłaca? 
13.35 Zimowy 'POI"adnik· TvN. 13.50 NaS'Zlll eklpa na Konkurs Cho
pinowski. 13.55 Prawdy l legendy - Jan Zamoyski. U.30 Konne 
zawody na śniegu. 14.50 Nasza ekipa na Konkurs Chopinowski. 
H.55 Losowanie Dutego Lotka. 15.10 Czy koniecznie „KasprowY". /I 
15.35 NHza ekipa na Konkurs Chopinowski. 15.45 „Sandakan" -
1 odc. fllmU fab. Tv Wło8kiej. 16.3& Swlat bH miłości. 17.00 Po
czet aktorÓW pol!lkllch - Leszek Herdegen, 17.45 Nasza ekipa na 
Konkurs Chopinowski. 17.55 „Decydujący front" film dok. Tv Radz. 
pt. „Soju~y". 18.45 Rsiążld, na które czekamy. 19.05 WieczoTYTI• 
ka. 19.30 Dziennik telewizyjny. 20.IS NaS?.a ~pa na Konkurs ChO-

M 
,Plnowsk1 .Z0.20 „w słońcu l w deszczu tum fab. TP ode. e!ltatnl 
.pt. „Narzeczeni". 21.25 Sportowa niedziela. 21.40 Nasza ekipa na 
Konkurs Chopinowski. 21.45 Pytania i odpowiedzi - Jan Paweł 
Gawlik. 22.25 „Smlerć Ofelii" - monodram St. Wyspiańskiego. 
22.55 Wieczór w 'Zakopanem. 

PROGRAM II 

13.40 TYLKO W NIEDZIELl;: 13.45 Gdzie przeszłość •piata się 
z przyszłością - program z okazji 30-lecla Instytutu Sztuki PAN 
cz. 1. 13.$5' „Talenty 1 wlelblciele" - radz. film tab. 15.20 In
stytut Sztuki oz. ~. 15.30 IgraSZki p41dzia - teleturn,tej. 15.55 In
stytut Sztuki cz. 3. 18.05 Teatr Tv - August Strinbenr; - . Kró
lowa Krystyna". 17.40 Gawęda Wilhelma Szewczyka 17.50 Exll
br.W. li.Hl .• Bezludna wyspa". 18.45 Sp0rtowa niedLiela - mi
strzostwa świata w jeźdJr;ie figurowej na lodzie. 11.ao Dziennik 
tel-lzyjny, 20.15 „Mój koncert'a - muzyczne fascynacje K. Za
nuuiego. ii.oo „Kupuję my, sprzedaje sny" - śpiewa Teresa 
Haremza. 21.20 Stop klatka - dyskusje po filmie - „W słońcu 

i w deezczu", 31.50 Happening u alóstr Wahl. 22.25 .Ona· tańczy
ła jedno .lato" - szwedzki film tab. 

PONil!:DZIAł.Elt, 17 MARCA 

PROGRAM I 

13.51 Obiektyw. Hl.li Dziennik (kolor). 16.30 Zw!erzyn!ec (ko
lor). 16.55 studio Telewizji Młodych. 17.10 Dzień d<>bry, w krt:
~ rodziny (kolor). 17.45 .,Ucieczka z krainy złota" - odc. 1 -
Ulm fab. TV CSRS (kolor). 18.50 Dobran<>c (kolor). 19.00 Ech.a sta• 
tl.ionów (kolor). 19.30 Dziennik telewizyjny (kolor). 20.10 Teatr 
Telewi2jl - Arthur Miller: ,Smlerć komlwo.Jatera" (kolor). 22.10 
„Horyzont" - program publlcystykl międzynaTodowej (kolor). 
22.40 Dziennik (kolor), 

PROGRAM li 

18.05 Nowoozesn~ć w domu i zagrodzie (J)OWt.). 16.35 Jezyk nie
miecki. 17.00 Taaka ryba - poradnik wędkarski. 17.30 Poradnia 
młodzieżowych organizatorów sportu (kolor). li.Oo Halo. tu 
orkiestra I balet· Tv CSRS (kolor). 19,10 Wiadomości (Ł). 19.30 
Dziennik telewizyjny (kolor), 20.10 WIECZ()R INDYJSKI W TP 
(kolor). 20.lil Indie współczesne, 20.25 Rozmowa z gościem. 20.35 
„Ladakh" - film. 20.55 „Od rolnictwa do przemysłu" - film 
dok.. tu10 Rorzmowa z gośoiem. 21.35 „Kallsh at ellara" - mm. 
21.50 Rozmowa z gościem. 22.00 .. Nadala Base" ;_ film. 22.15 Roz
mowa z góŚalem. 3:.2.5 • Rangoli" - film. 22.35 Ro:!Jlnowa z "°ściem. 
H.łl .• Nie tylko .. sarl" - mm. 

WTOREK, 11 MAKCA 

PROGRAM I 
111.:n Telewizyjny Klub Seniora. U.55 Obiektyw. 15.15 DZ!iennik 

• (kolor). 16.30 Interstudio - program o NRD (kolor). 18.55 Dzień 
dobry. w kręgu rodziny (kolor). 17.15 Sonda - •. Kryptonim C" 
(kolor). 17.t4 Studio Telewizji Młodych (kolor). 18.15 .. Jaskinlow
cy" - amerykańskd film anlmowa.ny (kolor). 18.40 Radzdm:v to!
nlkom. (kolor). 18.~0 Dobranoc (kolor). 19.00 Piosenka aktorska. 19.30 
Dl!iennik telewizyjny (kolor). 20.10 .. Szpital m!e.1skl" - odc, ot. 
„tycie za tycie" - film fab. Tv Angielskle1 (kolor). 21.15 .. Wszy
stko u wszYl!>tko" ze Stefanem Gołębiowskim (kolor). 22.15 Ca
merata (kolor). 22.40 Dziennik (kolo>r). 

PROGRAM II 

111.30 Zwierzyniec (powt.). 16.00 Język a.ng!elskd. 16.30 Język nle
mleOk.I. 16.Sii :reatr die Przedsz.k:olaków - .. Bajka o rybaku i zło
tej rybce" (ikolor). 17.~0 Poradnia .. Zaufanie". 18.00 Poradnik mo
toryucy.jny (kolor). 18.30 „Hongkong - między dżonkami i wie
t<?wcarn.I" - program mor&ki. 11.10 Wiadomości - wydani~ kle
leekle (L). 19.30 Dz4enn!k telewizy.Jny (kolor). 20.10 Wtorek me
loman• - wieczór muzyki Karola Szymanowskiego (kolor). 2.l.15 
U god.ztny (>kolor). 21.25 Film telewizyjny na świecie - „Łagodnie 
~cl k9lętyc" - film fab. Tv FhiSkle.1 (kolor). 

SRODA. 11 MARCA 

PROGRAM I 

14.30 W drodze do nowego. 15.25 NURT - matematyka. kl. I. 
lS.55 Obiektyw. 16.15 Dziennik (kolor). 16.30 Dla dzieci: .Skakan
ka"' (kolor), 16.55 Studlio Telewizji Młodych. 17.10 Losowanie Ma
łego Lotka I Express Lotka (kolor). 17.20 Dzień d<tbry. w kre~u 
rod>Zln:V (kolor). 17.45 Skarbiec - tygodnik historyczny (kolW)· 
li.SO D()branoc (kolor). 19.00 Przyrodnicze ooowieści Wł. Pucha1-
lldego (kolor). 19.30 Dziennik telewizyjny <kolor). 20.10 .Miłość 
t>Otrzebna od zaraz" - francuski film fab. 22.25 Losowanie zakła
dóiw ol'lmplj!t<lch, 2':.45 Dziennik (kolor). 

PROGRAM Il 

11.31 Wtorek melomana (powt.). 14.35 Sonda (oowt.). 15.00 Came
rata (J>Owt.). 15 30 Język rosyjski. 15.55 Język an~\elskl 16 30 TWP 
- „Nałóg - czy tylko moda". 17.00 Kino obletyświat - . 1ndia-
3le Ameryki Północnej" - film dok Tv Francuskle1 (kolor) 17 30 
Htstorta olimpiad - Tokio. ro.k 1964 (kolor), 18.30 Wleczorv histo
ryczne - Jak to było z •. ogniem i mleczem". l9.l0 Wiadomości 
(I.), lt.30 Dziennik telewizyjny (kolor). 20.10 Ekran reporleróJ.• -
„Tropem kosmicznej ba$ni" (kolor). 20.40 Wszystko jut było -
„Obra>Zki z wystaiwy" (kolor) . . 21.10 24 godziny <kolor) 21.20 o~•-
Ue f)d zapomnialula. 22.10 Puchar Europy w piłce nożnej. 23.00 Bez 
recept ~olor). 
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