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35 rocznica. 

"\\'yZ'\Volenia l{.orei 

Z . C'Ataizj1 3S rocmky w~wOiletnła 
!tor.ei, I aekretan KC PZPR 
Eclwarł Gierek, przew~nicZllCY 
Rady Pa'ństwa Henryk .Jabłoński i 
pr.... Rady Mi·nistr6w Edward 
':a.lllteb ekierowali do prezydenta 
KRL-D. sekretarza generaln~go 

·-JC.'.C Pariił Pracy Korei Kim Ir Se
na l 11remiera Rady Admi!llistra· 
cy.)nej KRL-D Li Dźonir Oka oko
lie21M1iclowa depesz~ gratulacyjną. 
~ stwierdza, .że · zwycię

et'WO Armil Rad:1lieckie:i na.4 mili
taryzmem ja,pońskim w 1945 r. i 
działmia koreańskich sił narodo
-nwoleńc-zych stworzyły wa
rimk,j do utworzenia Koreańskiej 
Reipubliiki Ludowo-Demokratycznej 
Za'W:iera teii wyrazv popar{'ia dla· 
imej&tyw partii i rządu KRL-n 
maj~yeh na celu pokojowe i :!e
:mol!:rat~ne r.jednoczenie Korei. 

Spotkanie 
na Krymie 

M bm. odibyfo się na Krymie 
1"fl!JYiae.i.e'liskie ·soot.kanie Leonida 
Breżniewa z sekretarrem ~ederal-
111~ KO Ludo.wo-Rewolucyinei 
Pairt!il Laoou. pre!'hforem Laosu 
ltaysone Phom vihanem. 

Obał oruw6dcr poinformowali 
at. o aktulnvch problemach «wo
~ na.rtii I krajów. a tam omó
wi.ilil wetloowe problemv zw aI'\·ne 
ir' WS'PÓłm-aca radz.i.ecko-laotańską. 

W.Dl, •l\łek - 15, aołteła H 
I llłeclńeta 1'I 8łerpnła 1111 a b 

-.,k XXXIT ar Uł (9ł4:ł) 

DZIENl\IIK . . 

POPULIRI! 

Miedzvnarodowe kontakty 
• e VII 

W koń_c_u ~ygodnfa prz?'jedzie na r4?zmowy ~ wa:r szaw,Y delegacja Komisji Spraw Zagranlcznrch parla
mentu f111sk 1ego. Pozwoli to ua koleJną. wymianę po głądow, ,iaką w toku swvch kontaktów m1ędzy11aro
dowych urowadzi Sejm Vlll ((,adencji ,w odniesieniu do ważnych, aktualnych problemów międzynarodo
wych. P rzyp-0mni.imv, ie .iu ż w tej kadencji gr1.1pa posłów na Sejm uezestniczyla w U J Sesji Forum 
PR.L .- łl.FN, a. ~- .Polsce_ pt71ebrwaly misja studyjna Komisji Spraw Zagra,nieznych parlamentu bOle11-
dei:sk1ego orai of1c1ałae delegaCJe parlamł".Uta.rne K-0lumbii i Senegalu. 

K ontakty międzvnarod_ owe 
naszego Sejmu iiktvw!l•e 
wsoięraia oo-Iska a<Hlt:vkę 
za1o~aniczna. Wvrażalac na-

~~ daienie do t)<)ftłębienia przy~ 

iai.'li o:aiz wsz.e<:llstro.n.nej 'illspół- spotkaniu pned:;ta,wicleli parla· 
pracv z kradami socjaEstvc3nym1 mentów państw-6tron Układu 
i razszerzenia stosunków z k1a.ia· Warsza\\"skie.l!o w "Mińsku - że w 
ni.i rozwiiaiacvmi się, maja d.ziś o.becnei svtuacii m!edzvnarodowe' 
.&Wła82cza na uwadze realizacje rośnie znaczenie kontaktów z oar
oolityki pelrojowCi!<> wsp6łist·nie- lamentami krajów kapitalistvcz-
ni-. z oaństwami o odmjiE!llln:vcb n"-ch. Stwarza t-0 lepsze moT.~!-
ustro.:lkh. Wvnika to i troski o wcści wszechstronne.I!<> przedsta-
umac.nianie wszvstk!ch orzesła111e.k wian:a naszych raci:. O!'Zl"czvnia 
bez.pieczeńsfiwa. $Uweren'n0ści i sic do bt1dowv wzai'emne.l!O zaufa-
rozwo·iu nasz,~.l!o kra}u. z (łębo- nia n1oże ułatwiać zbliżenie· i 
ki·e.l!o orzvwiąeania Po-Iski do wsoótdzi.ałanie z tv·tni ~i.łami ną 
sprawy ookoiti i idei wsiiółpi·acv Zachodzie które w w:elu '.stot
na.rodów. . n vch ktve~-tiadi ia imują rea list.vcz-

Dlatego działan~ na rzec.z be.z- ne ~tanow;sko ' 01Jow!ada.ia się '-" 
oieczeństwa · międZY'llarodowP.:ao odrreżeniem ; r<Ph~oieni-eru. 
odprężenia militarnego i stab'l· Tr!E>ba orzv t•·m oodkresJ:l!, ~e 
ności sytuacil na kontyne·nc:'e eu· Po!ssa ' oozostale oati...<,t\«a \VSPÓl· 
rooeiskim stanowlą dz'..ś charak-1 notv s<X'ialistvc'nei opol\riadaia >e 
tervstvcwa ce.che w oodeisc'u '~ dntensvfik<>waniem d'a;oe:u i 
Seim<>wei Komisji Spraw Zai:rrar,:-J w"mianv OOJ:!'ladów ni'ed~v ~-sizy
CZ!!VCh d? .wezłowvch oroblem6w stk'n:' oanstwam' - ~-·~nl'lt<lr'u-

:~d;:!·ns.-roo·l'1.>'"" ~1' c:;~ • .•• ::t..i est o>'Za!l'i. ."\l;..;., ;:~,.Ak.:;„-e ·> ·~BWE:. 
zdania - i i&J!:o reprezentanci da-
li temu \V';raz na niedawnvm (Dalszy ciąg na ,Ir 2) 

Rolnicy wykorzystUją 
kaid I 

ftet"Wl!Zy polski katamaran pasażer-ski mrs ,,Szmaragd" zbu.dowany 
w stoicenl „Wisła" pezekazaoy został do eksploaiacji żegludze 
Gdańeldej. Siatek ten przeznaczony jest do parogodzinnych rejsów tu-ry
..,.._:reb: .tatek zab'.era na pokład 430 pasa2erów 

CAF - Ja.null Uklejewskl 

W ODPOWIEDZI Nr_ .i 
J. \ NIEPRZEJEDNANE 

STAN0WISKO RZĄDU BEGINA , 

•• 
,& JS 

mu· e ,;iwi łlł wojn9' 
~!IW wobec oitłoszenia całej. 

a wi4c i arabskiej czeSc:i Jernzoli-

Apel Chomeiniego 
Wilma&& fię w świecie tslamu opór 

wobec aneksjonistycznc.j polityki 
Jzraei. 1 narasta potępienie dla p0o
J4tyki !lgtptu, zawherającego separa· 
tyatY'CZ!le układy pokoj<>we z Tel 
Awiwem. Wyraz dał temu również 
duchowy przywódca tranu, a.latollan 
Chomeinl. który na spotkaniu z am 
ba,sadoraml kra.jów islamskich wzy
wał mu1Zułmanów w różnych kI'a 
jach, aby przeciwstawi.al'- się polity
ce prezydenta Egiptu. Sadata. 

Irai1ska Agencja Prasowa „PARS' 
poinformowała, że odtąd nle będzi„ 
używała pojęcla geograflc:zino-póllty· 
cznego ,Jzr..el" a ty1'ko „okupowa· 
- Palestyna". Nie będzie teł pleać 
o ,,rz.ądzle !7;rael11k\m", ale o „re
elmte o1t'Upacy,nym z .Ter~lJlmy•'. 

my nieoodzoi·elną stolicą. Izraela, o-
11:a.rnia wszystkie · stolice arabskie. 
Naiwvmownieiszvm te~o wv·razem 
stalo sie or<>klamow anie orze.z 
Arabie Saudviska .. świętej woj
nv" iako iedvnej odp<>wiedZi na 
nieprzeiednane sta.nowisk<> riządu 
Be11:ina. Wicepremie1" Fahd Ibn 
Abd al-Aziz w apelu skierowa
nym do kraiów. a.rabs·kich i islam
ski<!h wzvwa . do całkowitej :z;mm
nv strateJ!'ii amb&kiej t d<> z.jed
noczenia W'ITsiłków w celu za.l!(wa
rantowania na.rodowi paJestvń&kie
mu l)rawa do niez.a.leżn~o pań
&·twa ze sto.lica we wsch<>d,niei 
c.ześci J&rozoli.mv. Wvnika to z 
orizek<>nainia, że I!z.rael. anektując 
fo.1'ma1nie a.rabs!ka część miasta 
~otuje sie do przedłużenia w nie· 
skońc:zonosć okUJPacii zacbodniel!(o 
brze1tu Jordanu i Gazy. Wobec ta
kie.i perspektywy .. ŚW\ięta wo.ina" 
ooz~taje zdaniem Fahda - jedy
ną alterna.tvwą. 

(Dalszy ciąg na str. 2' 

dlo zebraniu · zbóż 
P o no ~vu.c. 1mad y .któr-e ~vy-1 zaµe\\"11.e11ie do.staw części zamien

!lią. p1ł:v. \V ostat111cb iJl1lacb nvch. P<Jtrzeba ic1h oowi.em wię
\~ k r a Jn, 11oitorsi.vh • t.ak cei nie tvJko z uwagi na leps2e 

. n i ełatwe warl';n k1, .!V . . 1•· 1 wv·oosażenie w sol.'zęt lecz również 
k•_clt uriep~o~vadz~ .su: o~ozmone 1, te)!O wzl!le-du. że kosiarki i sno
tegoroczne zmwa 1 nrne 01lue ro- oowiazałki. a także eksploatowa
boty Po lowe. Wszędzie • jedo~~ ne w ~1e1u iuii rejo!Ilacb kom.baj· 
t<t;m._ itdzi_e aura .()raz w1l!totnose n:v. pI'acuia na llie zawsze dosta
pol 1 łanow na to p0zwalaJą, rol· tecznie przeschinię;t:voh polach, Sa 
nicy kosili 14 bm. i:yto l inne ga- prze.z to bairdzie.i · n„ażone na 
tunki dojrzałyeb 1bóź. a.wa.rie i ru;zlrocW.en:a. 

Pr-zv oanująeych w br'. wuun
kach ten uz:vsl>:me ezybszy PoBtęi> 
w żniwach. kto nie musi czekać 
do ezasu. ndm l)O<}a obesc·hna do 
stanu 007JWaJ.aj11,C~o wiecllać kom~ 
ba.i.na~ lecz mO!Że !-Przatnąć z 
mniJe.jszych i»wi«zchru o 1011 v 
ba1rdiz.iei pracochłonnymi ~oba
m.i. W e:osnodarstwacll ii;dlzie zbo
ta kosi sie łżeiszymi maszv.narm 
I kosami. iibi6r or:!::VS?Jiesza oomoc 
młodz·ieżv oraz br;tad żni,wnvch . 
które utwonono w wielu zakła
dach orzemvsłowvch. Duże zna..
czenle dla 9ora.wniejsz.e.i prac:v 
maszvn żniwnych ma tet w br.· 

a grody 

PEN- CLUBU 
14 bm. w s1ed@hie Pen-Cłu.hu w 

Warszawie wręoz01110 doa:oc~me na· 
.l!r<>dy teł(o stowa;rzysze111ia za wy
bitne osia2n!ęoia w dziedzinie 
twórc~i e.d:vto:rskiej. Nurody za 
198() r. otrzymali pro·f. Konrad 
Górski I prof. Karol E~reicher u 
całokl!rzltałt ich 0&ią,gll!ięć w te'j 
~iiIUe. 

9-kilogramowv 
samorodek złota 

PowódZ w Indiach 

.Zal.ine w-odą ulice miasta Jaunpur. 
:li tysięcy domów w mieście zostało 

A 
.W- RYTM I E PRACY 

W n1ektó1·ych za.kbd·ach i przedsiębiorstwach mają miejsce 
priel'wy w pracy, w cn;.Mie ·których wys1nvane są postulaty 
płacowe, a także dotyczące norm i organizacji pracy oriw zao
pal>rzenia. W tych dniach miały micj~ce częściowe nkłócenia 
komunikacji miejskiej w Warszawie. W środę l w czwartek 
11rzerwy w p.racy utrudniające normalny tok produkc,Ji mia~y 
miejsce w iakładach pr>iem:vslu Iekkieg-0 w Aleksandrowie 
Łódzkim, Teofilowie i na wydziałach Stoczni Gdańskiiej. (PAP) 

• • • 
P.r@et"Wy w pracy llaJPa'Wają tros- j a jeszcze i:nne, pomimo ich waż

ką, u.trUJdinia.ją bowdiem 1 tak już nooci. d~ś już, a znoo:re i jl.1tro -
nJe.tatwą svtuację tOSJXJdarcizą, niestety - nie będa mogły bye 
zmn.1ejszaja rozmia!t'y produkcji zała.twio-ne . tdY2: nall Po prostu na. 
tierwa.rów i usłui:t, kitóre sa nam to ieszcEe nie stać. 
wszystkim oo,tfz.ębne, których oo- Forum dysk-usid o usp.rawnie-
s:z;uku,jemv w sklepach. n·iach w e;<JSP<>darce, o slJ(lsobach 

W'iiele soośr6d oodejmowa,nych w poko.nywama różnych trudności i 
toczą.cych .&ie dyskusjach spraw klo.patów. warunkach pracy. pc
można z.ałaitiwić i zała.tw·a się w winnv stanowić i w wielu zakła
samvcb zakła.dach oracy. ·Niektbre dach stanowią. z.ebranta koleJ;;ty
słuszne oostuilat:v sa spełniane. in- wów pracoiwniczY'C'h, KSR-y, ze.IJ'!'a
ne wyma.l!a..ią dcklad,ne.i analizy, nia ori:ra.nizacji oar:tyj1nych. Dys-

kusje sa bOW!em pożyteczne wte
dy, gdy nie zakł&!ai11 pracy, tak 

TARN. o' w Pod;ttebnej ktrajo1wi, całemu spo-
łeczeństwu. 

Tarnów staje sle; , coraz wlęk.,;zym ośro{lklem przemysłowym. DLa za
bez p:ec2enla w wodę zakładów produkcyjnych 1 osiedli mieszkanio· 
1•.-yeh rozbude>\\•uje się ~ieć wod<:>clagów miejskich. Powstaie rn. in., 
zbi·o:n'.k wyrównawczy (wieża clśnleńl Nf'Z.: na tle wznoszo-
nego zbi.,ro \ka - kierownik budo_Wl' Ry3Zard Clerp!ch 1 monterzy Ry
<z«rd Czeczot l Tadeu~2 Wszole!< CAF ..:. Damazy Kwiatk<l'W6kl 

Jimmy tarter uzyskał 
o i · e y enta 

W nocy i: środy na .czwartek I ale żeby zdobyć sta.now:isko preZY* • . 
lrnnwencJa kra.1owa Partu Demo- denta oo raz drugi musi 4 listo
kratyczne.i wybrała Jimmy Car- oada wygrać wybory ze swoim 
tera ka.ndvdatem partili na stan&- republiU!:ańskim przedwni1ci.em 
\visko orezydenta Stanów Zjedno- Ronaldem Reaga.n&m. ' 
czonych. Wybór Cartera kandydatem 

Jimmy Carter będzie li~ wi~ pa.rtid nastą.·pil 'P<> wielogodzinnych 
ubiegać o drugą kade~eję w la- (Dalszy ciąg na str. 2) 
tach 1981-84, Jeśli zosta.nie wybra- ' 
ny, bedzie to za,razem jego ostał
nia kadencja. bowiem zgodnie z 
Konstytucj!l USA ~anow.is.ko pre
zydepta można za]'IIlować tylko 
przez O'kres dwóch 4-letnich ka· 
dencji. 

Warto dodać. że zajmowanie sta
no}viska prezvdenta przez okres 
dwóch kadencji wcale nie iest za
sadą. a racze.i · wyjątkiem. W 
okresie od rr wojny światowej peł
ne dwie kade.;icje odbyli iedyn.iie 
dwaj prezydend Truman i 
'Eisenhower Na drugą kadencję 
wybrano r6w.nież Nixona. ale jak 
wiadomo. ka<lencj! tej n.ie do>koń
czył rezygnując ze &tanowiska w 
wyniku a!erv Waitergate. 

J, Carter. 49 prezydent Stanów 
Zjednoczonvch. zaibiega o reelekcję, 

Projekt re~olucji 

w sp1rawie P.alestyny 
~ państw lsl.a.rnsk\ch formalnie 

przedłożyło w środę Radzte Bezpie
czeństwa ONZ proj.ekt rezoluej! w 
sprawie Jerozollmy. PrzewLduje o-n 
sankcje prectwko Tel Awlwo-wl, 
jeśli do 15 Ustopada nte anułuje 
ustawy parlamentu włączającej 
wsch<>dnil! część Jerozolimy do pań
stwa Izraelskiego. Głosowanłe 1 nad 
projektem rerolucJ1 ma &"tę odbyć w 
piątek. 

! ... -------------------------------

W 228 dniu roku słońce wze
szło o godz. 5,19, zajdi;ie zaś o 
godz. 20.01. 

Dziś: 1\laria. Napoleon 
Jutro: Joachim, Roch 
Pojutrze: Anita, Julianna, Ja-

cek, Miro.n 

w clnlu clzisieJszym dla Łodd 
prz~widuJe następując" p9godę: 
uchmurzenle duże z większymi 
przejaśnieniami. miejscami 'o.Pa· 
dy deszczu stopn;iowo zanika.ią
ce, W nocy i rano lokalne mgły. 
Temperatura minimaliia 10, ma· 
ksy)Ualna 18 st. C. Wiatr słaby 
i umiarkowany przcwazme z 
kierunków północnych i północ
no-zachodnich. 

Ciśnienie o godzinie 19 wyno-" 
aiło 992.0 hPa (744,1 mm). 

1e• l ,e r cznk, 
· 1900 - Ur. .J. Brzechwa, sa

tyryk - poeta 
1945 - Powołlllnie Ligi Kobiet 
1935 - Zm. St. Przybyszewska 

pisarka I malarka 
1940 - Pierwszy zbiorowy 

transport 16116 więzniów z War
szawy do Oświęcimia 

1945 .,... Wyzwolenie Ko.rei Pół· 
nooneJ 

Kto nikogo nie kocha, sam 
niczyjej nie za:z;na miłości 

m1ec 

. ~,: :::~:,· :„.; 
. ' . 

. ' 

Co mówiłaś, koehanieT 

I 

Jeden 1 dzienników rzymskich do· 
niósł ostatnio o obrabowaniu, a być 
może \ próbie porwania, znanej 
włoskl·ej gwiazdy filmowej Se>pbil 
Loren. 19 lipca br. aktotka wraz ze 
swą sl<>Strą. Marią Scicolone, udały 
się samochodem na weekend do nad
morskie:! will! położonej na północ 
od Rzymu. Po drodze samochód obu 
llióstr został zatrzymany przez kie
rowcę jadące!i!o przed nim.i „ Vo!k.l
'Wałel1a''. Rabuj zaibrM torebk.11 a 

pieniędzml 1 dokumentami aktorki i 
odjecbal w n,leznany,m kierunku. 
Oprócz niewlelktej sumy ptenlędzy 
w torebce znajdował się cenny dla 
aktorki notes z telefonami wielu 
zna.nych na świecl.e osobl.stoścl Pe>
licja włoska nie wyklucza, że mo.gła 
to być próba porwania Sophll Loren 
Dlatego też do tej pory utrzymywa
no wiadom<>ść o :rabun!ku w tajem
!Ucy. 

Na południowo-zachodnich w_Y
brzeżach Australii, w pobll0u mia
steczka Kalg-urli 2l!laleziiono gigan
tyczny 1MJ1orodek złota. Waży on 

" lr.f. 

zalanydl wodlł. CAi' - V·nU&x „,_ ____________ .: ___________ „ 



w SPRAWIE ZAKAZU. STOSOWANIA 

~~~~~~:~~~ w ziOOnocz• s~ ZlrojUJdl SZCZEGÓLNIE OKRUT:NYCH BHONI 

Swiatowa konferencja ONZ ~rt~~ c=i~I::!::!~ ~runi!w'aa .E::~'!:r~:t:~~;~! państw-stron Układu ·warszawskiego_ 
uezyn~ć wszy&tko d!la jego ko:n· •~ -~.--
sbrukitywne.go przebiegu i osiąg- Aikityiwl!lość Sej1rnowej Koimis1ii 
nięcda ll'OIZYit:VWnych wYllli'ków. Na Spraiw Za.1(1ranicwycb Jest wY,ra:zem 
ootir12:ebę talka ~w.ród~ uwa11:ę na dąiżenia Polski do W!Thie&1enia, w 
SJ>Ołika•ni'\1 mf,ńs!kfiim mairszałek Sei- rmmaclb wspólnej p0lityki krajów 
mu PRL wy-ra.żająo j·edmocześnie sioc_ia.1tstvci2)nych, jak największe

Zgodlnie :z: pla.n-em. w pieriwMej I bów. zwiĄ2kó:w taikit~yoh i od· 
W Genewie konrtynuowane aą 

przygotowamia do konferencji Na
rodów Zjednoczonych w sprawJe 
ograni.cz-eo~a i za.kBiZIU st.osowama 
w konflillttach 21bro]nych a:rezegól
niie okruitnych broni konwencjo
na1lnych. Przed.s~Wliciele 73 państw 
oraz reprezen.ta.n.ci ruchów narodo
wowyzwoleńczych podję.Li dysku
sję nad procedurą przyszłej kon
ferencji oraz nad określen.iem tych 
kaitegorii brónl konwencjon&lnych, 
które jaiko - szc.zególcie Oikrutne 

. Ponad 40 ofiar 
Fudżijamy 

W czwartek, na 2'Jbl)Cz.ach naj;wy>t
ezego sz-czytu ja1pońskiego Fudti,jamy 
roz:egrała się . traged~a. Z wysokich 
.partii górskich · OSUJ]l)ęł.a się lawina 
#kał Wulkanicznych. Srednica nie
których głazów dochodzila do ,dwóch 
metrów. Spad.ające O<iłamk1 •kał ra
ziły alpinistów ws,plnajac:rch się po 
zboczu. Według ostatnieh doni.E51eń, 
co na1jmnlej 12 osób zgtnęło, a 30 zo
atalo rannych. Należy się liczyć z 
tym, te J.lc:z:ba ofiar mote być jeszcze· 
więksu, Czwartkowy wypadek należy 
do na}tM.giczrue,szych w hist.orH 
wspinaczki na ten często ata3to.wany 
przez ahpinis:tów szczyt. 

„Passat" 
- . 

z samoczynnym 
wyłącznikiem 

silnika 
Dll\lgotrwały &pór na temat czy 

111ależy wygaszać czy nie wygaszać 
motoru podczas stania przed czer
wonyim św·i•a-tłem, rozstrzy,gnęła je
dno:z.naiczrnie zacbodnioniem!iec,ka 
firma samochodowa Vollmwagen. 

Firma ta wyp.uściła na ryinek 
pierwszy w RFN model samochodu 
z urządzeniem samoczyinnie wyłą
czaijącym si<lnik przed czerwonym.i 
światła:mi. Jedyną czyinnością, któ
rą mu.si wykonać kierowca. jest 
naciśnięcie sprzęgła i małego gu
ziczka koło kierownicy. Po zmia
nie świateł. samochód ru-.;za na
tychmiast z miejsca bez potrzeby 
ponownego przekręca.nia kluczyka 
w stacyjce. SamochiCldem wyposa
ronyrm w owo. u·rzą-dzenie jest po
pularny Passat. 

Zda·niean konstru.ktor6w & Vo.l.itl
wagenu wprowadzona obecme n<>
"'-ość powinna -przynieść -i;r:tY'SZbm 
użytkownikom Pass&tów poważne 
oszczędności w z.użyciu ben-zyny. -

winny być objęte całllrowHym za
ka.zem !to.sowalllia.. Pwtanowiono, 
że konferencja ONZ w tej spra
wlie odbędz.ie mę w Genewie we 
wrześniu br. 

Nia spotkaniu pra:sowym repre
zellltand licznych państw wyrazili 
peł·ne poparcie d:la celów konferE!fll.
cji, podk.refilając, źe porozumienia 

„świ~ta · wojna" 
dotyczące rówinieiż · ogrąniczeń i (Do!kończeniie ze .str. 1) 
zaikazów broni ikonwencjonamej, 
będą miały istotne 7Jnaczernie dla Ail>el Krol.estwa; Sa.ud.yjsikiego, 
umocnienia bezipieczeńiśtwa f poiko- będąpe~o s.tra.2lniikiem świę,tych 
ju świ&Wwego. Wy.rażono ~a.razem mie.jsc iisla.llllUJ, a wdęc Mekk.i, i 
przekOllJll<nie, te Powstrzymanie Me,dyrny, d0;tyc;zy trz.ecief(o co do 
w~·igiu z)>rojeń i przejście qo roz- ważnoś:ci .saikra,lneig-o miieisca, znaj
brojenia to najwa;żniejsze zadiainie dująceio się we wschodniej Jero
sto.iące obecnie przed lu<lzkośc:ą. ZO•Hmie. Zawważyć m<>żna jectność 

Poi!laidów państw grupy konserwa-
ZSRR. Po!sika 1 illlne kraje so- tywuej i 006ie.Po'1.Ve.i. I() czym 

cjalis.tyczne wy.ra:iiły gotowość peł- świa.dC1Zą Por01Z'UJmi1enla 'l.'awarte 
nego współdziałarn.\!a- - .na zasadzie międ!z.y prei_zyd~rutem Lrak,u Sad
równego bez.pieczeństwa - w wy- da.mem Huse!mem a kit6lem sau
prllJC()waniu międzynarodowych P<>- dyjS1kil!Il Ohia.Iidem w czasie -0.<;;tat
rozumień. któte skutecz·nie ogra.n~- nie~o s1>0tkain.1a obu pr.zyw6dców 
czylyb~ lub zia~zały s~sow~1a w '.R;lja,dlzie. Cal!kowita jedl!lornyśl
wszelllnch rodza.iow brom. a więc I ność p~ląidów oo do looów Jero
n;ie ~ylko tych, k~óre kwalif1i'kru.ie rolimy istniej~ ta.kż;e w Jorda1nii„ 
~ę ,1ak_o powodiuJące nadmi~rne SY'!'ii„ oibu pańs~iwwh jeme.ństkich, 
c1.erP'J~ma. lub . charaikteryzuJace państ,w,ach Zato1ki Persk1iej i w ca
s1ę me kontrolowanymi s<kuł!kanti. łym Ma,i('hirebie. 

lodzia·nin 
konkursu 

laureatem 
, , Venus-80'' 

W · Xl już z ko.lei Mię<l,zyna.i;odo
wym Konku'l'sie Fotografij Arty
stycznej „Venus-410" w Krakowie 
wzięło udział 993 autorów z 52 
krajów świaita. Jury zaik:walifi:ko
wało na tegoroc2)ną wystwwę łącz
.nie 418 prac. w tym szere.g cieka
wych cvk:lów alktu i portretu ko-
biety. · 

Równocześnie 8'1.1torom niajleip-
SZY'Ch praic przyznano szereg meda
li i wyróżnień. Wśród nich zna• 
lazł się równiei łodzianin Marek 
Wojciechowski, który otrzymał 
srebrny medal Kra.kowskiego To
warzystwa Fo-toeraficznego za cykl 
3 fotogramów czal"no-białych zaty
tułowanych .,Rzeźba". (jot) 

l!O wkiŁailu do umacniania 001k01ju. 
i otwa.rłia dró.I( ku roobrojelllill.I. 
Z na.jwaimJiejszym;i l)l'-O•blemami 
międlzy!llarodo•Wymi, wiarz,ała się 

pOł-OJW,i,e wir.ze&nla 1980 to.kil.I na dtzi•łów wojsk sojUsżn.i.c.zyeh. 
terytori1um NRD i pr:zyległJ'"m ak-
wen:ie Moir,za Bałltyokiiego Pod kie- W ćwic_ze:niu ~yć będia 
rownic11 em milnis,txa. obron;r nairo- WY'd:ziel()llle w skład Zjednóczo
dowej Niemiee-kiej Republi~! De- nych Sit Zbrojrnych D&ństw-ttłąm 
mok•ratyczne1i 2enerała a1rmid H. Układu Warl.Zll.W&kioe~ pta.by, 
Hoffmana planorwane jest przepro- z;wii.ąi21k.i ta.ktyc-zne i ód&i-1Y &uł
wadrrenie ćwicizenia Zjednoc.zonycb l!airskiie.j Armii LUdowej, Węg4ers
Sił Zbrojnycll państw-stirom Ukł~- kiej Armi\<i Ludowej, Nairoclowej 
dru Wairszaiw1S1kiiego pod kryll)to1zu- Armil Ludowej NRD, WojJka 
mem „Bralteirstiwo BrO!ni-łlO". Po.ls.kieto. Sił Zbrojnych ZSRR. 

d'2liałailno•ść naszyQh pm·edsitaIW,ide
li w ca;asie wiosE!fll.nej sesj.i Unii 
Mie®Y'Parlamentairniei.1 oraiz IV 
Międżyipa·rilamentairnej Kolllf&eatcji 
Be~piiecaeńs.tiwa i. Wsipó:bpracy w 
EuirolJ)fie, które mdafy mJ!~jsce już Celem 6wio:reni.a będzie z,gr-anie 
w toku obecnei kal(!ięncj$ Se,imu. ł doskonalenie W;ScpĆ>J;diz!i:ałainia .S•2)ta• 

CzechoBfulwac·kiej A1'JIIld~ .Ludowej, 
s;z..taby ~q zbrójn-yi:h Socja.Ii&tY'C!t
nej Re1publi1kii Riumunii Oita!Z część 
Mi amtllbiln~h LUidowej Mary
narkii Woj~nej NRD. Marynaii"kł 
WojeJ'la'lej PRL i Flo.ty Bałtyckiej 
ZSRR. 

li 

pociąg Zuchwały napad na 
Trzech włoSikich ba.indytów doko- tys. dolarów. w tym 70 iya. łoi. 

Zaild-ada się, u liczba. Ulll!lestnł• 
c.zacyoh w -ćwiezeni·U: wojsk wyno
sić będ'Zie około 40.000 rudzi( nało w środę zuehwałeg111 napadu w gotówce. · 

na pociąg w pobliżu }Klłożoinego _ _:_ ____ ~--------------------------
nad Adria.t:Yk·iem w południowej 
części kraju miasta Lecce. Prze
stępcy wraz z puaźerami wsiedli 
do pociągu na stacji, uja,wniając 
swe zamiary po kilku minutach z 
chwila d@t&reia składu do nie za
mieszkałego rejonu. Sterroryzowali 
oni 40 pasażerów i dwóch pracow· 
ników wagonu - ambula.nsu poez
towego, każąc wszystk;im położyć 
się na podłodze. Po zra.bowaniu 
si.edmiu wo11ków z pieniędzmi ł 
przekazami pocztowymi zbiegli za
pa.rkowamym w pobliżu torów sa
mochodem, w którym czekał 
czwa.rty ze wspólalików. Przed od
jazdem ostrzegH konduktora. aby 
nie wypuszczał pasa!erów przed 
upływem 10 'minut, ża.nim nie wy
buchnie pozostaw1o.na na wrach 
przed lokomotywą bomba. Kiedy 

Drugi most . nad ·Bosforem 
Bw:Iowa druigle,go wlisżącego mostu 

nad Bosforem stała s1ę faktem. Jak 
poin.formowalo Ministerstwo Robót 
Publicz.nych Turcji, realizacja pro• 
jektu pochłonie według w.stępnych 
szacunków 3 mld funtów tureckich". 
P race rozpoczną się w ma.ju 1981 ro
ku I potrwają 5 lat. Ponadto pod 
cieśniną, dzielącą Euro.pę Gd Azji, 
plamllje Ilię zbudowanie tU!lle'1u ko-

lejowego, Pterwszy wil!ząc~ most nad 
BM!ótem o długllt.ci ponad l,~ ·km, zo
stał oddany d,o utytku w 1&'73 r-oku. 
Ta unlka-Lna konstrukcja /nie ·jfft już 
'edn~dt w stanie_ ęr.ostać dZilsiej
azym wy-rnogoim r11elltt drogowego: 
w leci~ w ei~ dnia . ?ttez most 
przej~ d·O 5 tys. clęUir6wek 1 
samochodów osobowych na g.odzin" 

Płona lasv nę południo Francii 
eksplozja nie nastąpiła, obsługa P1rzes-zło tysi.ąc hekfa·rów las6w 
p<ićiągu z:bli:iyła się do rzekomej z..ostało z-nisiZJCzonycb p,rizez poża.ry 
bomby, która była !!'krzyn.ką peł- w ty1m tygodni1u na po:tnd•ni.u Fra.n
ną. d·rutów. Dopiero wówczas za-, ej.i i na K•6rsyce. Ogi.en zagro,z.;ł 
alarmowa.no policję. Łup ba.ndy- też ni.ektórym osiied•!om. . 
tów wyniósł równowartość ok. 270 Na ooczątku te.go ty2odma w 

D 
:dennik „Prawda" wezwał 
14 bm. do ja.k najs,zybszego 
rozpoczęcia rokowań w 
sprawi.e broni średniego za-

si~gu w Europie, równoie'gle i w 
organicznym powiązaniu ze sprawą 
amerykańskich środków nuklear
nych w wysuniętych ba.zach. 

rakiety średniego z.asięg,u są prze· I kroki i na pewno nie dopuszczą 
ciri jednym ze środków prowa- de) na.ruszenia nkszta.Uo-wa.nej już 
dzenia tej właśnie „ograniczonej" strategicznej równowagi sił, które 
czy też „lokalnej" wojny jądrowej, umożliwiałoby Pentagonowi p()dej-

stwierdza J. Żukow - moo;na i 
trzeba powstrzymać nowe, niebez
pieczne rozkręca.nie spirali zbro
jeń, prowokowa.ne przez Stany -Zje
dnoczOllle. Rozwiązanie palącego 
problemu ograniczenia zbrojeń nu
klearnych w Europie można zna
leźć wyłącznie w drodze rokowań, 
ll'rowadzonych na zasadach równoś
ci i jedna.kowego bezpieczeństwa. 
gdy *aden z krajów nie dąży do 
uzysk·an.ia przewa.g,i k<isztem inne
e-(). 

oołud:nfowyeh depa,rta.mentach 
FII'_a.ncjii w:vbu.ohły 42 poża.ry, szyb
ko się r<lt!.prizi?str-zenia-ja_c. I tak n·p. 
w depairtaimeru:i~ Bouches-du.
Rho.ne pas<tiwa p-0/tat•u nadłO ·ok. 
300 ha. Groźiny ~·r zainoto:wa~ó 
równi~ w .masYWie Ta.nner<>n. 
żywfoł, który wybuc.hł . na u6ł
wys,pie Sa.foi.t-'l\?'q>ez stra.'\Vił 100 
ha. i zmusił do ewadt;uaej.i ludzi z 
ni.e.k.tórych dGmów. IA.ez.n. poża,ry 
:z:anotowaM na KOC!'syce. 
Główna orzyczyna uożarow jest 

wysusżende lasów. · l!lksperci nie 
wyklucz.a~ fednak ewenwaJ.nOŚć«, 
że ni-ekU1rE' fl00a..r:v- &JJ<l'Wodowau. 
zo~tał:Y nru.z p0d!pa.laC12:;t. 

Go.towośc Związku Radzieckieg<i 
do takich rok<iwań spotkała się z 
aprobata. na całym śwłecic - pi
sze komentali&r }>(łlityczny dzienni
ka, Jurij Żukow. - i tylko Stany 
Zjed-noC'ione uchylały się od kon
kretnej odpowiedzi na lni,cjatywę 
ZSRR. W świetle ostahtich· donie
sień z Wa-szyngtonu o „nowej stra
tegi.i jądrowej" USA jasno rysuje 
sle rzeczywista przyczyna tego 
przeciągania sprawy: w Waszyng
tonie niewątpliwie chciano wygrali 
na czasie, aby postawić świat przed 
faktem dokonanym. Amerykańskie 

Dziennik „Prawda", 
o rokowaniach rozbrojeniowych. 
która prnewłdz;iana jest w „nowej 
strategii". 

Z wiązek Radźi.ecki f Jęgo so
jusznicy - lłtwierdza ko
mentator ddennika „Praw
da" - potrafią, poezylllić w 

odpowiedzt wszelk,ie niezbędne 

Rea.Iną podstawą ta.kich rokowań 

mowa.nie pr6b .szmta.żu. Jednakte Jest radziecka propo·zycja omówie
władze partyjne i państwowe ZSRR nia L rowiązania problemu rakiet 
wy~odzą 'Il ~alożenia, że wyścig· średin:iego zasięgu w Europie w 
zbr-o,Jeń nie słuty bezpieczeństwu org.ąnic-Lnym powiąza.niu ze apr•
krajów i zwiększia groźbę 'M>Jny. 

w.ą §rodk6w nuklear.nych w wy-
Dopóki nie Jest sa późno sunłętych bazaeh. 

„„ ... mll„„ISI„ ...... ..:„„„ ..... .........,.~ .... „„„„ ....... 

\V niedzielę w BydgoszcŻy: Zawisza - ŁKS Rekordowy bieg olimpijskiej 

(Dotkol'kzenie • w . 1) 

~arciach jalkie ti;wa.j, ~ forqm 
i w kuluarach konwencj.i nowojor
skiej między tra.keją Cartera u
zna wa:ną z.a konaerwatiwna i trak
cją senatora Kannedy'ego uznawa
ną. za Hberałną. Przedmiotem starć 
i &Porów była treść programu wy
borczego partii. Kennedy który 
dzień wczclniej wycofał się z kam
pa:nid wyborczej i o&wiadczyl że 
przestade być , kandydat!ml do 'pre
zyden.tu.ry, nadał pozostaje po.pu
larny. 

Przebieg norni>nacjl kandyda.t._a 

Mecz Widzew-Lech zainauguruje w ~odzi I~~ ..... ~~~~.~!~··'--~~~ 
lek'k.oa.tleci na mttyngu leikk.oatLe·tY-12,31, przed D. Moegenbur.giem (JW.N) 

do prez}'de,ntury dol:li.tnie śwłed
c:r.y o wewn.~1l!lYl'ft roz~iclu · ~ 
tii demQkra:tycznęj. e. Jl eaii\ ~;. 
nościit llie ułatwi Carter01JVi dti· 
Hej kaTl'llPa-ttli l decydudąceJ wa-lid 
:i\ Reaiganem. 

P. ,. , ka r s k ,· se z o n p •• e r ws z o 11· go wy :°~~iur;~ht. Nia~1:~, z;~c~~= - m21·:~j_ pobiela rekord'll świata był 
· zakieiwi-cz i J . Wszoła. W skokU Bryty•Jczyk S. Coe. Uzyskaił on w 

wziwyll: wicemi&triZ DH,mipijskJ., J. biegu na dystainsie lMO in WYnik 
' Ws:wla, podjął próbę atalkowaru.a re- 3.:!G!.2. to jest o O,l sek. gorz-ej od 

~eminęly jut emocje, jakich do1tarczyły moskiew5kłe Ignyska olim- cMrski, Czam.!.a:wBkL), a4e · zespół ten kordu świata na wYSOkośei 2,:W. Trzy• własnego rekordu św1ata. 
pljskie w tym n.te najwyźazej, Jtleltety, jakoś.cl tumieJ pilkanld. Ko:6- poprowad'211. do l:loju prze;ciw LKJS krotnie jednak strącił poiprzec7ikę. W konkursie -oku o tyczce, k.tó-
czy się teł jut 1erta ostatnich 1Pr&wdzłan6w J przymiarek formy, lnł niedawny jeszcr.e opl.ekun pterwno- rY stal pod znakiem rywalizacji re-
w sobqt4 na kilku bottlkach nastąpi inau1uraeja jelliennego . IMOlllU pl.I- ll,go1'NWw z ał. UnM - trmier J. w s· K R o c I E prezentantÓW Polski i Framcjt, Ko-
ka,reldgo w ek.trakla.słe. 8t111onw otsekiwaneso a DłeclerptlW'OŚOią p.ra;es Walczak. W med?J.eln.e popołiudnl.e za'k!.ewlcz pDkonał wysokolll. 1,6IO. 
amatorów futbolu. obok P~J' ataną na,pueciw sie- Dru,gle ml.ej,sce zajął z identyez.nym 

SaftCCZ7t lnattguT&e;fl plerwnollgo
wych rozgrywek w naszym mieście 
pvzypadł obrońcy wleemistrzowsklego 
tytułu, jedenastce RTS Widzew. BO• 
niek i jego koledzy podejmą w so
botę na wla-st}Ym stadionie zes·pół 
poznańskiego Lecha. Spotkanie to, 
na które wybiera się cała niemal 
piłkarska Łódż rozpoczniie się na wi
dzewski1n stadionie o godz, 17. 

Natomiast piłkarze ŁKS wyjechali 
do 'ydgoszczy, gdzie w niedzielę 
staną do walki o mistrzowskie 
punkty z; tamtejszym Zawiszą. 
Sądząc po ruchu przy kasach wi

drzewsk iego stadionu mecz sobotni 
Widzew - Lech odbędzie się z kom· 
pletem publcznoścl. Trudno się zre
sztą temu dziwić Pomijając ;tu:!: 
inauguracyjny clla rak1er pojedynku, 
spotkanie za"POwi·ada się nadet inte
resująco. Gwoli z.a,sipokojenia 'cle
ka•w.oścl kibiców a utoray przedllllA!-

SOBOTA 

PILKA NOŻNA. I liga: Widzew -
Lech Poznań, 9tadion przy uł. Armil 
Czerwonej 80, ~odz. 17 Kl~a C>krę
gowa: orzeł - Włókniarz Pab. uł. 
22 Lipca. CbKS - Tęcza Ł. uł Ko
synierów GdyńSkl.ch RKS - PTC. 
ul. ~udzika (wszyistk.ie mecze o godz. 
18) •. 

NIEDZIE·LA 
PIŁKA NOŻNA. KJ.asa Olk·rę.gawa: 

Zjednoczeni Stryków - Stal Głow 
no w Strykowie, godz 16, Widzew 

,n - Start jł,. u1. Jachowicza; Włók· 
niarz Ł. - Metalowiec, ul. 8 Mar
ca; B11ura - Energetyk Łódź w Ozor 
kowie; Włókniarz - ŁKS II w 
Zgierzu (wszystkie mecz.e o godz. 11). 

KOLARSTWO, Wyścigi szosowe se
niorów, juniorów i- młod2tków. Zbiór 
ka o godz. 9 w Gfownie przed Szko
łri. Pod'Sta '\\l'OWlj nr s. 

czowy..it lt-Olntentam:r am~·Jll 'UN"l
kłe trenerów, molestując ich o pod,a.
tl!i~ skład.u zespołu. Praktykowane 
j,est to z.r.esztą w wielu pH!k.a,rskich 
krajach. Zwy'k.le I my podawaliśmy 
składy drużyn, Tym razem jednak. 
postalłowlllśmy odejść od tej trady-
c.11. Tym ba rdzi<e:}, że kilka dni 
wcze6n.jej poqawaliśmy ws.zystkich 
kandyd'!!tów, z który.eh trenerzy Wi
dzewa i ŁKS (J. Machciński i M. 
Geszke) wytypują · pUl<;arzy na me
cze i-nawguracyjne w Lechem I Za
wtszą. 

Wyjątkowo lniteresująco z.a.powia
da i;lę sobotni pojE>dy·nek przy ul. 
Armii Czeriwonej. Obaj SZ!kolenl·owcy 
mają bowiem w swojej ta1!1 spo,ro 
a1tu.tów. Poczynając od bramkarzy 
(J. lVIłynarczyk w Wadzewie i P. 
MowHk w Lechu~ poprzez obron~ i 
cirugą Unię po formację O<fens,Ywną 
włącznie. Na dO'<:latek kibice łódzcy 
obejrzą Oeśli taka będzie decyzja 
szkoleniowca poznań>;k1e · di:.wżyny) 
dobreg,o znaj-omeg-o,- byłego piłkarza 

LKS - J. Kasałlka. Piłkarz ten po 
powrocie z zagrani-cy pon~v·n ie zgło
~ił aikces g.ry w poznańskim zespo
le. 
Poznańska drużyna· należy do tych 

pierwszoligowych zespołów, które 
mają wyjątkowo k-0rzystny bilans 
pojedynków z lódzik,imi d1ru<!:yinaml. 
Wystarczy przyipomnieć, że Lech 
postawił skuteczną tamę jedena.stce 
ŁKS w półfinałowym meczu o Pu
char Polski, by w kUGta dni p6:tn1ej 
na lódzkl:m gru.ncię Odebrać etka 
eslakom plerwszolLgowe punkty, Rów
n.!et I Widzew nie mote pcx;ł).wa
ldć się suikces:imi nad wieLko<polskim 
zespołem. Po raz osta~nl widzewi·a
cy zakoti.czyll zwycięS'k-o mecz w Lo
dzi naid poi<nańskim Lechem przE>d 
c:iterema Iaty. Późniejsz1" konfronta
cje kończyły się przegranymi i c-o 
najmniej remisami. (Najwyższy czas 
odwrócić korzystną kartt! poznań
skiego zespołu!) 

Tak się zł-ołyło, te i w Bydg-oszczy 
dojdzie dC> lintercsującej konfronta
cji. Nie ty.lko dlat~ oo w . druży
nie ZalWielly graj_ą lodzia.nlie ~l· 

I DZIENNIK POPULARNY nr lfł łHłł) 

ble dwa.j W$p6łipr.acujący do n.ieda'W'- • Nie d.ojdde do sapowi8ldanego rezult&tem F;rancu.z T. Vignercm, a 
na j-eS'ZCH nkruendowcy, Wl!lpomnla- pGjedy'11icu na mlędzynairodowYeh trzecie, M. KMmcz~, przechodząc 
ny ~ J. Wałcmk 1 jego były asy• m1strz.ostwach tenisowych Kanady poprzeczlkę nil wysokości 5,50. 
stent M. Geszk-t!. D:la obee.nego opie· Borg - Meen:roe. W 11 ru.nd2'ie Ame- Bieg na dystanste 5000 m wyigrał 
kuna pUka.rzy t..KS jest to próba sa- rjllkanin p!"łle.grywiająe 3:4 w pl-erw- T. Wessinbage (Rli'N) - 13.2-0,93. B. 
m.,octzlelnego pr<l'Wladz-enl.a drutyny szym secie z van DiillLenem zsżedł z l'.'!;alino.wski zajął ósme m!.e~ooe -
pLerwiszoligoweJ. podjęta w 13 r.IJ!ku kortu z powoo.u k,onturzji, Borg wygrał 13.29,75. 
trenerskiej- pr-of.esji. natomiast z T. Gul'1ii·k-sonem 7;6, 6:1. · Bieg na dyi;tains1e 100 m ppł. przy-

Uwa1ga sympatyd{ÓW fµ.tbolu nasze- • Na·sze młode koszYJtar·ki startu- niósł podwójny sukceS reprezenta111-
go województwa skiero.wa.na będzie jące w mLstrzostwach ~ropy kade- tkom Polski. Zwyciężyła L. La;nge~ 
przede wszystkim na- bois:ka w Lodzi tek, walcząc 0 miejsca 7_ 12 wygra- - 1.2.69 przed G. Rabsztyn 12.78 i 
i Zawi<izy Tymczasem inauguracyj- ly z Francją 52:4'7. ' Ame1ry<kanką S. Hightower - 13,28. 
na k-0lejka jesiennego sezonu pierw- • * • 
sz-0-!.igowego. niesie ze sobą wiele in- • W towarzy,;kim meczu pilka.r-
nycq futbolowych atrakcji, których ~kim w Befl.ini.e szczecińska Pogoń 
dosta.rczą pcnostałe mee"Ze. Oto kom- zremisowała z tamtej.szym Dyna-
pletne zesita.Wienie par I kolejki mem 2:2. · 
elk·strakla~y (W nawiasie wyniki spot • Najlep1ej z polskicll. osad wystę· 
kań z poprz,ednjch rozgryWelk): WI- pujących na MS juniorów w Belgii, 
DZEW - LECH (0:3, 1:3), ZAWI- spisała się w pierwszym dniu czwór
SZA - ŁKS (3:3, 0:3), BAŁTYK - ka. pOdwójna, kwaUfikU•jąc się z 
ODRA, SZO~IBIERKI - STAL (2:1, 6.ZOstym .cza.sem do półfinału. 
O:O), RUCH - WISŁA (2:1, 0:3), MO- • Na . etapi,e jazdy indyWidualnej 
TOR -- ZAGŁĘBIE. SLĄSK - GOR- na czas podcza·s wyścigu d·OOkoła 
NIK (3:2, 1:0), LEHIA ARKA (2:1, SłGW"acji triumfował koia•rz CSRS -

o:O). (w) J. Skoda. wyprzedzając na 13*kllome-

K. Bukszyński 

wicemistrzem VII OSM 
W Szczecinie roz.poczęly się za.wody 

w ko.!ar·stwie torowym roz.grywan.e w 
ramac'h VII Ogólnopolskiej Sparta
kiady Młodzieży, W lmiprezle 
uczestniczy 109 zaw-odni'ków wyło· 
nfonych ,.w eliminacjacll strefowych: 
reprezentu1jących 30 klU'bów z 14 wo
jewództw. 

W fińah'! wyścigu na ) k·m ze 
&tartu zatrzymanego zwyciętył G. 
Cieśla (Szczecin) - 1.13,104, wyprz.e
dzając K. Bukszyx~kie-g,o (Włókniarz 
Lódż) 7'" 1.13,299 i '.P. Zająca <Włók
niarz Kalisz) - L13 ,347 Dalsze miej
sca zajęli: 4. lt: Owczarek (żyrardo
wianka) - 1.13,3'1'4, s . G. DąJ>rowski 
(Włók·ni4rz Kalisz) - 1.13,64.1, 6. W 
Owczarek (Żytardow\lan'k:a) - 1.l4,7'75 
7. w. Rudowioz {Włókniars Kalisz) -
1,u„m. 

tr-0wej trasie S. S·uchoruczenk-owa. 
Naj!E>pszy z Polaków z. Kraśnia'k. 
by<I 13. ' ' 

Natomiast na popołudni owym 
lOO-klJometr-0wym etapie najlepszy 
okazał się M. JuJ'co (CSRS), wyprze
dzając na finiszu O. J en.tzscha (NRD) 
P{).lacy !>rzyjeclwH ze &tratą prze
szło 2 mm„ a TJ.a 36 pozycji finis:i~ 
wal A. Zagaj.ew.ski. 

• W druigim dniu mię<izyna~odo
wego t_u.ri;ieju piłkarskiego kluibów 
gward!J-Sk1ch w Poznantu uzy.skan-0 
wyn1k1: NRD - ZSRR 2:1, Po1'ska n 

Rumunia 1:2, Polska .I - Bułga
ria 0:1 CSRS - W«igry 0:1. 

• Międzyna-rodow-y turniej w Bruik
sell wygraU piłkarze Ander'lechtu, re
misując w f inale z FC Ba.rcelona 
2:2. W rzutach karnych lepszy oka
zał się AnderlE>CM zwyciężając 5:ł. 

• W towa.rzyskim meczu w Za
grzebiu tamtejsze Dinan'io przegra
ło z brazylijSką jepenast]\ą- v.a.sco da 
Gama 1:2. 

• W czwa-rt-ym mecz.u w turnieju 
„Wurmberg-Poka!" po:t.ący hokeiści 
zremisowali w Br·a-.unglade z f.ińlikian 
zespołem TPS Turku 3-;3, 

25 tys. widzów oglądało wspanlaly 
bieg mil5trzyn-i olimpijskiej T. Ka
~nkiny na dystansie 1500 .m. 29-let
nia radziecka biegaczka wygrała w 
czasie rekordu świata - 3.52,5 i~zas 
łl1.ierzony elektronicznie - 3.SZ,47). 
PQprzedni rekord należał od 6 lipca 
br-. ta.kże do Kazankiny i wynosił 
2.55,0. Drug.ie mie.fsce zajęła M. 
Decker (U.SA) - 3.59,4. 

Siatkarki Finlandii 
·powtórnie goszczą w lodzi 

Reprezentacja siatkarek Flnlan:dil 
powtórnie przybyła do naszego mia
sta. Przypomnijmy, że Finki po ro
zegra.niu ofkjalnego meczu :ie star
tem (wy.grały - o czym pisaliśmy -
wicemistrzynie Polski 3:0), przebyWa
ły w Sosnowcu, &potykając się dwu
krotnie z najle1pszym zespołem na 
szE>go krnju w ubłe-glor-ocznym sezo· 
_a,te plerwszoUg-o:wych roz,gryw-e'k:, 
tamtejszym. PłomLentem. Sosnowiczan
ki odnipsły dwa 71Wydęstwa nad 
„Suomi" po 3:1. 

Wczoraj Finki zmierzyły się w sali 
przy ul. Północnej z beniaminkiem 
IJ ligi, Społem, wygrywają<: 3;1 (10:15 . 
15:2, 15:8, 15:9). -
Dziś siatkarki z ,,.kraj'U tysiąca 

jezior" rozegra.ją w satli . p.rzy W-. 
T-eresy meaz rewanżowy ze Stllrtem 
Początek spotkania, na które za-
praszamy sympatyków lilia;tkówki 
2edskl,ej, o go.dz, 111„ (w~ 

Knllilto wypatlłów 
• Gm:is, a.a. -R-.n& 11:, pf98Chl>. 

dZllC, W JlUejlCU -alłid~ym ~ 
Dahl~ Rntlll11 'll'Pldfa 0 na bok 
„Wol1l'i". KobWit4 11· obrdet'Jol-am! 1>11ói
nyml 1 lllam·ainiem: n.QIP. pr.wiuto-
no do •zplita1a. . . 

• . God1. tł.li . Na llkuytOIWan1u ął!oa 
I'11i!Ukie.go - 'Iluwima doe!Uo do zde
rzenia ,,Stara" (kier~~ zy.gmoot 
]\{.) z „. samochodem, Ot1ob_c>'Nym, „Fiait 
129 p . Pojaetiy zata-rasowały - tory 
tramwajowe, wmrzymując ruch. na 
15 mtnut. ' 

• God2. H. w Ozork.acwl.e n.a Uilicy 
H. Sa.wdckiej H·ietnl Krzysztof s. 
wbiegł raptC>Wnie na jezdnię l wp.adł 
na bok „żuka". Chło-pl.ec dozrtał u-ra
row twarzy i pruł!yWa w szpitalu. 

• Godz. lł.'5. W Mlle81Jkach na w. 
N~wotikl 92 ni~trze~.:y- kierowca „tu
ka ' Adolf B. stracll pa.n.owa~ nad 
kierownicą. przewracajęc pojazd 
na l>Qk. -Kiero-wca oraz pasażerka 
Wan.da P. doznali - obrueń · ciała. 
Straty ponad 10 fy-9. l!ił. 

• Godz. 15.40, DzieWiJtcloletni Witołd 
B. gwałtowni.e p.r.zebiegając uUc(l Li
mainowsk_ięgo przed, . p_Mesją i:u s 
wpadł. ;>Od nadjeżs:lżający .motocykl. 
Chłopiec · doznal ogólnych obral!eii 
ciała. (eh) 

Z gł~boklm żalem zawiadamia
my, że w dniu 13 sierpnia '1910 f. 
zmarł w wieku 31 lat 

s. ł ' · -.\ 
GRZEGORZ 

f ROUKOWSKI 
mlstń: meC!ianikf pojazd~wej 

Ur-oczystości pogrzebowe odbę
dą się w dniu 16 sierpnia 1980 1 
o godz. 13 na Cmen*arzu Komu
na:~nym na Zarzewie, o ezym po
wiadamiają pogrąteni w 1łębo• 
kim ialu ł ro-tpaezy · · 

. RODZICE, SIOSTRA 
MU pozostała ROiłźINA 



• --
PERSPEKTYWY ENERGETYK.I 

W połowie sierpnia sieć ogólnopolską zasili prąd 
z t:ązeciej turbiny „Połańca". 600 MW - taką mo
cą dysponuje juz ta nadwiślańska elektrownia. 

. ; '' „Połaµ1ec.: 

Malownicze Pieniny są terenem otywloneJ turystyki. 8zozeg6Iną atrakcją 
Jest tu apływ Dunajcem, cz6łnaml wydrątonyml z jednego pnia i powią· 
zanyml po kilka w tratwy Kierują nim! za pomocą d._ługich terdzi górale· 
flisacy, Spływy mają swoją długą tradycję. Pierwsze\ tntwy płynęły po 
Dunajcu przed tiiO laty. Obecnie około 200 tysięcy os6b rocznie podziwia 

s łeb pokładu pienińskie krajobrazy 

W „Kozienicach" pracuje 2.600 megawatów, „Po
łaniec" osiągnie moc co najmniej 3.000 MW. W 
_„Bełchatowie", który do.starczać będ~ie energię od 
przyszłego roku, zainstaluje się 14 bloków po 360 
MW każdy, czyli razem 4.320 MW. Tak rośnie ska
la potrzeb naszej gospodarki, tak rosną wymagania 
stawiane energetyce i tak właśnie - choć nie bez 
zakłóceń i trudności - dynamicznie rozbudowuje 
się moc polskich elektrowni. wegla kamiennego 

O 
ja'kośd mówimy dziś tak wiele. że rniedużo 

brakuje, by pojęcł.e to uległo kompletnej dewa
luacji. Gdy za jakiś próblem odpowiadają wszy
icy, łatwo .może się okazać, że nie od.powłada 
:n.ikt. Tymcza.eem wlaśnie jakość 1tanowi jeden 
z najiistotniejszych problemów mieszczących się 
w podjętym przez całe apołeczeństwo iu.d.aniu 

:poprawy efektywności naszego gospodarowania~ 
Na problem jakości m~na pa.truć z wielu stron. Z ja

kiej by jedl[lak nie spojrzeć. musimy traktować ją przede 
wszystkJim w kategoriach ekonomiki. Wiadomo powszech
nie, źe zła jakość, to str!Lty - stracony surowiec, l'.!Ilar
nowana praca. To koszty surowców, reklam8.{:j!, na
praw, to płace personelu produkcyjnego, transportu, 
energii, wreszcie koszty moralne zwiiązane z obniżką 
prestiżu ludzi i zakładu wyt'wuzającego bubel. 

Niedaiwne błdania Instytutu Włókiennidwa w Łodzi 
wykazały, że 37 proc. braków w produkcji powoduje 
zła jakość pracy - niewłaścdwa jej organizacja, niedo
magania nadzoru technicznego. 33 proc. braków ma 
z kolei swe źródło w złym stanie technicznym maszyn 
i urządzeń produkcyjnych, m. In. na skutek niedostat
ku części zamiennych. Dopierro 11.a trzecim miejscu zna
lazła się ·zła jakość surowców i środków oomocniczych 
powodująca 22 proc.· powstających b.aków. 
Już tylko to zestawienie dowodzi, jak bardzo potrzeb

na stala się rzetefo.ł analiza kosztów jakości. Próbą ta
kiej analizy może być ptzygotowftlly przez Ośrodek 
Jakością Produkcji Przemysłu Lekkiego w l.odzi, program 
wdrożenia w praktyce przemysłowej rachunku kosztów 
iakości. W pierwszym okresie będzie to jakby ekspery
ment. Od 1 października br w każdej z branż przemy
słu lekkiego wytypowane dw~ zakłady przemysłowe 
prowadz:ć będą szczegółową analizę kosztów ponoszo
'1Ych na realizację zadań jakoś<"iowych. Chodzi o wyka
zan:e w praktyce, jakie nakłady w każdym przedsię
b '.orstwie pochłanh realizacja programu jakości oraz czy 
środki te kierowane są właściwie w poszczególnych 
dziedzinach działalności I czy odpow,iednie do potrzeb 
ich przegrupowanie nie dałoby lepszych efektów. 

D 
oświadczenia trzech uhieg-1 koszty t>rzewozu węgla na odie
łych lat. kiedy to tempo głość np. 200 km Ul bow!iem z.na
W2lrostu orod•ukcji prizemy- oz.n.ie ni,ższe ni2: k~ty strat w 
Bło.wej i z,a,pO!trzeboWania sieci, wyniatających z wydłużenia 

na l>rllid było wid!:sze niż przyrost o te same 200 km dJroei prądu do 
prodJ~jt energii elektrycznej, odbiOl!'oy. 
zmu.s'Zają nu znowu do UJZnania 
erier1tellytki za pl'lioryteto.wą gałąź 
g06'J>()da!l"ki.. Chodzi po p1rQG'tu o to, 
byśmy ju2: nie od:~uwałi ,,MX!fl.Y
tów", czy też o to, ż~by były one 
pnzyna-jmniej mniej ru:iąż,J.irwe 1 
nie zmuszały do wyłącz~. 

,,Połaniec", który ruszył w U.. 
stopadzie ubiegłego roku pierw
szym blokiem 200 MW, da w tym 
roku prąd z czterech „dlwusetek". 
Kolejna., czwarta, zosta0nie włączo
na. do sieci w li\SŁOJ>adz·ie br. Pier
wszy etap budowy elekrtrowni o
bejmiu.je 8 bloków Po 200 MW i 
ma zostać zakońc.wny w końcu 
roktu 1981. Drugi eta,p prac po-
większy moc „Połańca" o dwa 
bloki 200 MW, a tmeci o dalsu:e 
dwa o mocy 500 Lub 600 megawe.
tów. O wyborze „pięćsetek" lub 
„sześósetek" z.adecY'dJują doświad
czenia elektrowni w Kozien;cach, 
kltóra jako pierwsza w kraju za
instalowała turbiny !500 MW. W 
kazdym raa:ie „ZAMECH" jest go
tów do zbudowa.nia d'la .,Połańca" 
pierwszycll w Polsce „sześćsetek". 

L okali!za.cja każdej elektro
wni jest wypadkową takich 
czyn.ni.k6w. jak bliskość od
biorców ene,rltii (im więk

sza odległość przesyłu prądu. tym 
większe strdY w sieci). zasoby 
wody - na.jlepiej bieżącej (,,Poła
niec" po pieriwszym eta.pie budo
wy zuż:vwać będzie 240 tys. m 
sześc. wody na gOdel.nę). stad u
mi~scowienie elektrowni oa brze
gu Wisły oraz ni.ewielka stosun
kowo odległość od źródeł surow
ca przeznaczon~o do wytwarza
nia energi~. Ten trzeci czynnik 
odgrywa jednak mniejszą rolę: 

,;Poł1.<niee" będlz.ie więc zasilać 
przede wszy<Stkim pobliskie o.środ
ki orzemysłowe: Mielec, Ska.rżys
ko, Ostrowiec Swiętokrzyski, Rze
szów, K1'06no. Transpo.rt śląskiego 
węl!"la do ch'Wiłii uruchomienia że
i?lugi barkowej na Wiśle odbywać 
się będzie koleją. Na jeden blok 
elektrownia z.u.żywa 2.400 ton wę
gla dziennie. czyli ·średnio jeden 
pociąg składający się z 40 węgla
rek. .,Połalll'ieć" J)O za.kończeni.u 

W ,,:Kozienicach" re• 
monty blok6w •I\ juł 
na półmetku. ObeC· 
nie dobiega końca 
remont pierwszego 
turbozespołu o mocy 
500 MW. W tym ro· 
ku Jeszcze planuje 
się pnegląd drugie• 
go blokn 500 MW. a 
zakończenie wszy• 
stkich prac napraw· 
ezo • konserwacyJ· 
nycb prze-widywane 
jest na połowę pal':· 
dziernika. N/z: mon· 
ter z lubelskiego za
kładu Energetyki 
wykonuje centrowa· 
:tle wzbudnicy genP· 
:a tora pierwszego 

bloku 5CO MW 

prac pierwszego etę.pu spa.lać bę
dzi<e rocznie ok. 6,5 mln ton węgla. 

E 
lektrownie „Połaniec" i 

· ,,Opole" - o plllJ1l<>wanej 
mocy 2.160 MW - oo dwie 
ostatnie budowane w kra-

ju elektrownie cieplne pracujące 
na węglu krumiennym. Program 
roowoju enel'ol!etyki nie przewiduje 
bowiem. oprócz rozbudowy elek· 
kowni już pracujących, nowych 
in.westycj[ baz..u.jącycb na tym ro
dzaju paliwa. W kaidvm .·dzle do 
chw-ioli ruszenia pełną oarą Zagłę
bi.a Lu.bełskiego, a więc lat 1990-
-1995. 

Energltyka \\-ęgla kami~nnego 
prodiukuje już 75 or~. ńaszej 

energii i jest to górny pułap ak
tualnych możli:wośoi naszej !!OSp<>
dar<ki. Potrzeby innych branż i 
eksportu nie P<>ZWa·laill na zwi.
ks.za.n.ie tego u.dzńuu. 

T&Jk więc, z8Jll1m stanie się real
na p01ska energetyka jądrowa 
(elektrownia atomowa w Żarnow
eu wytworzy pierwsze k-il.owaity 
za 5 lat). podstawą rozbudowy na
sze.i enerl!etvlci będzie w~el 
brunatnv. Svmbolizować będzie to 
m . .in. przejęcie .,berla" najwięk
szej elekbrowni w ~raju przez 
diwa giganty: ,,Bełchatów I" i ,,Beł
chatów II". 

P. CEGI'.ELSKI 

Tego rod<;aju analiza kosztów jakości nie jest niczym 
nowym. Jest to po prostu jeden ze składników general
nej analizy wartości, zdobyw3jącej sobie rac.ię óytu w 
rodziennej praktvce naszej go>podarki. Analizę kosz
tów jakości z powodzeniem stosuje się zresztą w czo
łowych przedsiębiorstwach rozwiniętych krajów świata. 
:Nie tak dawno wprowadzona- została w knjowym prze
myśle maszynowym. Te doświadczenia wykazały, że 
z powodzęn'em można obniżyć o Połowę ko·zty zwiaza-

. ne z lakośc~. uzvskujac przy racjonalnym ich wykorzy
staniu roecydoo;vaną popnwę produkcji, zwłaszcza po
Pnez szybsze usuwaruie wad pojawiających się w proce
sie produkcyjnym. 

WlllllllllllllllUlllllJllllllllllllllllllllJIJllfllllJJJlllllJllllllllllllllllllllllJll lllUlll ID llllllJUIUllllllllJUIIlJJJllllJJJJUllllJIJIJlllll llJłlllJlllJillllJ 
W dążeniu ·do doskonalenia naszej produkcji problem 

kosztów staje się jednym z ważndejszych, ale nie jedy
nym. Wiążą się z nim ściśle diziałania organfaacyjl!le. Do
tvczy to każdego et3.pU produkcji, w każdej z brani:. 
Częstokroć bę<lą to problemy występujące na styku 
pom'ędzy branżami Tak jest właśnie w kolejnym przy
kładzie podejmowanych przez resort przemy łu lekkie
go dzi ałań na rzecz jakości. 

„. 

PLANOWANIE 

ROZWOJU NAUKI 

I TECHNIKI POLSKIEJ 
Od marca do końca września br. trwa w kilku przed

s i ęb iorstwach brrnż: wełnianej, jedwal>niczo-clekoracyj
nej i odzieżowej eksperyment polegający na zm:an.ie 
'.'"arunków dostaw tkanin i dzianin dla przemysłu odzie
~o,,.ego. Rzecz polega .na tym. że obowiązujące normy 
Jakościowe przewidują określoną ilość dopuszczalnych 
błędów w sztuce materiału. Gdy w dhlgiej sztuce tra
fia się ich więrej, można oociać ja na krótsze odi-inki. 
W\"l'iać błąd i w ten <;posób sztucznie podnieść hkość. 

- Odkryć w nauce nie można 
zaplanować. ale można zaplanować 
kierunki, na których skupione zo
staną wysiłki jej rozwoju. Jak 
wyglądają nasze zamierzenia w 
tym względzie na najbliższe lata'? 

(Rozmowa z mgr. inż. Wacła\vem Wasiakiem, dyr. 
Departamentu Ańaliz i Kontroli Badań Rozwoju 
i Wdrożeń, Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyż
szeg<? i Techniki). Krótsze sztuki kom plikuią jednak pracę krojowni. 

Trudniej iest rozmieśdć wykroje w ten ~posób, by wzy
skać najmniejszą ilość odpadów. Przy sztukach długich 
i ~tn.ieje możliwość takiego manipulowania wvkrojami, 
b:v wylrorzystanie tkaniny było maksymalne. Ewentual
ny błąd moina wtedy wyc.jąć 'wraz z m;ileńk'.m elemen
tem, lub w ramach odpadów krojowni. 

:'.llowy system zaopatrywania przewiduje dostawy tka
nin "i dzianin w sztukach dlugkh. 50-metrO'Wych, z 
uwzględnieniem odpowiedniej bonifikaty metrażowej za 
każdy błąd pog ;irszający pierwszą jakość materiału. Sy
~tem ten ułatwia prarę przemyslu tekstylnego. zmusza
Jąr jednak odzieżowców do większej uwagi przy rozkła
daniu tkanin do krojenia. Pierwsze rezultaty ekspery
mentu wYkazaly niezbic-ie jego wpływ na wvższy po
ziom iakośri produkcji w przemyśle odzieżowym .Można 
s~ e wię<' spodzievnć. ze po podsumowaniu doświadczeń 
~· końcu bieżącego kwartału. od przvszłego roku ;YStem 
ten· wnrowadzonv zostanie powszechn'.e 

.Jak widać z prz:vtoC'zon~·ch przykładów. probloem a
kości jest zagadnieniem znacznie sze-rszym niż w~·nika 
to z przytoczonego rozumienia sprawy. Nadal jednak. 
obok wszy~tkich systemów ! eksperymentów, problemem 
k luczowym dh poz:omu jakości produkcji będzie stosu
nek do pracy każdego robotnika przv jego wa,rsztacie. 
Naj\l.~ększe rezerwy w tej dziedzilllie 

0

kryją !lę bowiem 
w sfer:De organizacji pracy, 

L. RUDNICKI 

• 

- Jak w.iemy, w najbl.iźszej 
pięciola~e na c.zoło problemów go
spodarczych...! kraju wysuwa się 
zwiększenie efektywności produk
cji, a więc modernizacja potencja
łu wytwórczego, racjonalne zago
spodarowanie zasob6w naturalnych. 
ogólne umocnienie bazy surowco
wej i materiał.owej, wzmocnienie 
bazy energetycznej oraz komplek· 
sowe rozwiązanie problemu żyw. 
nł>ściowego i mieszkaniowego. Pro
bleniatyką tą interesują si.ę nasze 
placówki nauiko'\l\>o-badawcze. in
stytuty i poszczególni uczeni. 

wieloletnich programów rozwojo
wych. takich jaik np. plan prze
strzennego zagospOdarowania kraju 
sięgający lat 90 czy opracowań Ko
mitetu Polska 2000. Są to jednak 
m'aterialy orientacyjne. W prakty
ce planujemy w okresach 5-letnich. 
ponieważ w takim horyzonc:e ko
leine zja.zdy pa.rtii określają kie
runki rozwoju kraju. Nie trzeba 
jednak zapominać. że każda pięcio
latka ·jest fragmentem ogólnej 

· - Planowanie w nauce jest nie strategii, którą określił Vl Zjazd 
tylko pochodną, problemów gosp-o· partii i którą potwierdza • każdy 
darczych jest też pochodną kolejny zjazd. J tak. jeżeli w 1971 
strategicznego planowania rozwoju roku mówiliśmy. że· do 1990 roku 
gospodarczell'o kraju. Szczególnie należy zaspokoić potrzeby mieszka· 
ch?dzi mi o ~ada.nia _podstawowe. niowe ludności. to trudno m6wić 
ktore w;rmagaJ~ najwi_skszeg~ wy- o planowaniu pięcioletnim. Podob
przedzema. Jakiego olfresu sii:i:-ają nie jest z energet;rką; już dziś de
wasze Plany? cvduje sprawa nośni,k6w i źródeł 

- Przy ustailam~u ·strategii rozwo-1 energii na rok 2000. Niemniej jed· 
ju nauki i techniki korzystamy nak, planami operatywin;y:ml są 
głównie 21 opracowań Komisji Pla- plany pięcioletnie. 
nowania. Dotyczy to 2ivtłaszcza - Jednym s 1łównJ'dl kryteriów 

ZDRO,VIA 
Pacjenta. który iuo d wudziestv w kolej· 

ce do lekarza denerwu.ie się czy zostan;e 
p~zy;ęty, trudno jest uspokoić naJbardz.ei 
na wet optymistyczną statystyką na temat 
o·hronv zdrowia Załóżmy iednak, że to nie 
chorv będzie naszym czytelnik ·em i po
wiedzmy od raz.u. że statystyki także nie 
mamv wcale oa.jlepszej Mamv tylu leka· 
rzY. ilu mają Belgia i NRD. ale znaczo'e 
mniei n:ż Bułgaria i Czechosłowacja. W 
NRD jednak kQlejki do lekarza są krótsze. 
w 5zpitalach panuie mniejszy tłok i w wiei· 
skich ośrodkach zdrowia nie ma tylu wa· 
katów co u nas. 

naszej och~ony zdrowia .. Jest nJą brak ~ze-,łejki do _szpi~lne~o ł~a. lnny P!oble~, 
roko pojętej profilaktyki. Ogromnym osiąg· ~o rodzai.i pacJento~ zaJmując;vc~ w:ele ło
nięc:em naszego systemu ochrony zdrowia zek w naszych szpitalach. Dzręk1 ogromne
iest jego powszechność. bezpłatność i ·kom- mu rozwojowi słu:ibv zdTowia zmacznie wy
pleksowość. Zbyt woLno jednak zmienia się dłużył się przeciętny okres życia Polaka. 
charakter naszej opieki zdrowotne· którą mamy bardw ~;elu ludzi w wieku zaawan
ciągle cechuje usługowość i pasywnOść. sowanym. wielu ludzi samotnych. Brak wła

ściwej opieki nad nimi w środOW\isku, w 
miejscu zamieszkania. powoduje, że · z.byt 
często z powodu braku innych moli:liwości 
opiekuńczych trafiają o.ni \'łlaiśrue na łóŻiko 
szpitalne. Społeczne infojatywy mogłyby 
zmierzać do tego, aby pawHony dla ludzi 
przewlekle chorych budowane w sąsiedztwie 
szpitali odciążały szpiltalne łó:iika. 

W dyskusji na III Plenum KC PZPR. p<>
św i econym sprawom ochrony zdrowia. je
den z mówców powiedział, że zdrowie to ~oś 
wiece.i n:ż nieobecność choroby, to pełna 
sprawność fizyczna i psychic:ima. To poror
nie oczywiste !ltwierdzenie celuje przecież 
od razu w jedną z w.ażniejszych bolączek 

Wiele jest jeszcze do usprawnienia w za
kresie organizacji pracy lekarza. sposobu 
przyjmowania pacjentów; 0.:e potrafimy po· 
myśleć o tym, iaik zbyt długą kolejkę pod 
drzwiami gabinetu lekarskiego uszczu.plić o 
tych czekających. którzy przyszli tylko po 
to. aby przedłużyć zwolnienie. powtórzyć 
lekarstwo uzv kać skierowanie na dodatko
we badania itp. 

Milion zło.tych kosztuje każde d~tk<YWe 
łóż.ko szpiJtaJ;ne. t.oteż ciągle mamy tych 
łóżek za mało i ciągle b<>rytkamy się z 
ogromnie kosztowną budow• nowych llzpi
taH. I z·nowu wrócić trzeba do profilaktyki 
i pracy w przychodni. Dobra opieka profi
laktyczna. dobra opieka lekarza rejonowego 
w terenie, sprzyja -przecież tkraeaniu ~I• ilo-

,A. poza tym nie myślmy o zdrowiu tylko 
wtedy, kiedy czekamy w kolejce do lekarza. 
Myślę 0 Z<lrow:u także i - przede wszyst
kim - wtedy, kiedy lekceważymy kolej
ne wezwania na profUaktyczne prześwietle
!tla. kiedy bagatelfaujemy a,pele lekarz1, 
sz.kolnego o wiiytę z dziieokiem u dentysty. 
okulisty ezy loeetpedy. W<tedy będziemy 
idrowsi. .A. T. 

planowania rozwoju nauki jest ~
spokajanie potrzeb społecznych. 
Czy w plii.nM:h brane są pod uwa
gę inne kryteria., na przykład 
op łacalnośó? 

- Najważniejszym kryteri1,1m 
jest rzeczywiście zaspokaja.n.ie po· 
trzeb społecznych. Wybór konkret
nych sposobów dokonywany jest 
naitotniast przy spełnieniu kryte
riów opłacalności. Zawsze, gdy 
mniej u wa,gi przywiązywaliśmy do 
tego kryterium. mieliśmy do czy
nienia z obniżeniem efektywności 
eospodarowania. Chcemy gospoda
rować taniej. czyli zużywać mniej 
energii, materiałów i pracy ludz.. 
kiej. A więc zadan:a dla nauki to 
zmniejszenie energo- i. materiało
chłonności konkretnych procesów 
produkcyin:vch. 

- Czy wysłuchujemy opinii eks· 
pertów? 

- Oczywiście. Dwa lata temu o
pracowaliśmy listę 150 specjalizacji· 

gospodarczych. Lista była pomyśla
na jako kręgosłup konkretnych 
planów naukowych na najbliQ:sze 
lata. Obejmuje ona tzw. specjalno
ści nabyte. np. produkcje samolo
tów rolniczych. budowę kopalń 

. węgla kamiennego I produkcję 
statków oraz specjalności pote11-
cjalne - np. karbochemię. Listę 
tę traktujemy iako otwartą. Za
proponowaliśmy taki a nie inny 
zestaw pamiętai11c. ie musi on wy
trzymać konfrontacje z życiem i 
naszymi moeliwościami gospodar- , 
cz.vmi. Dlatego od dwóch lat trwa 
::iroces weryfikacji listy. 

W maim przei{.onaniu iest to dru
gi istotny krok w kierunku kon
centracji środków. sił l zaintereso
wań zaplecza naukowo-techn iczne
go na problemach, które uważamy 
za najważniejsze Pierwszym kro
kiem bvło wprowadzen ie w 1971 
roku systemu rządow:vch progra
mów naukowo-badawczych. proble
mów węzłowvch, problemów r"• 
sortowo-branżowych l tzw między
resortowych problemów badań 
podstawowych. 

Wracadąc do listy 150 specjaliza
cji i do opinii specjalistów - trzf'
ba pamiętać. że nie można wlec:r
nie dyskutować oa temat strategii;, 
a ekst>erci mają o niej różne opi„ 
nie. 

- Jak wybór . takich a nie in• 
nycb specjalizacji ma się do zaku
pionych licencji, podziału prac~ w 
ramach RWPG i szams eksporto
wych? 

- Podstawowym kryterium wita
lania specjalizacji był poziom ka· 
drY. tradycje zasoby su~owcowe i 
trendy rozwoju światowych tech~ 
no log ii. Lista polskich specjalności 
u w.r,glę<lnia oczy-wiście powiązatn:a 
mię<lzvnarodowe. Jeśli idzie o li
~encie, t.o kupowaliśmy ie przede 
wszystkim z n:i.rila o eksporcie 
wyrobów. W niektórych przypad
kach udało nam się na bazie tych 
licencji dopra.cować narodowej 
specjalizacji. Mam tu na myśli 
przede wszystkim rodzinę maszyn 
budowlanych zjednoczenia BUMAR. 

Szanse eksportowe?... Myślę. że 
w samym określeniu ,.specjaliza
cja" zaW!llrt& jest odpowiedź na 
pytanie. 
D9ięk11Ję • rosmow4. 

Rozmawi~ 
MIECZYftAW KOMUDA 
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Ż,YClE POD WODĄ„. Serce z silnikiem Stirlinga? 
K iedyli medycyna miała znosić b61 1 ulżyć w chorobie. Po

tem przyszła era medycy111y profila.ktycz.nej. Dziś lu.dz
lcość stoi u progu medycyny substytllltów, której motto 

brzmi: jeżeli nie moli:e~ wyleczyć organu, pozbądź się go i za-„WICl7.eśnied etr.Y p6źniej 1udik00ć osi edli się na cLnii& mona.~ 
w - ·nie podarwią s.iAl miasta, sz.pitale, teatry •.. " - mówł je
den .i twórców teorlil poclimo.rsk1ego życia., E'ra.ncum Coll$tea u·. 
W 11H12 r. Jacques Yves .eousteaiu - wynailaizca apaira.tiu do 
dtu«otrwałeto nurk01Wan!a. taiw. agu.a-looigu - zorganirz01Wał 
'Pierwny dł~ p0byt w labOratoiri.um na druloe oceanU>. W 1963 
~ w i>1Yitkdch wodach jedm.ej % raf Monza. OrerTWOlllefO za.,. 
łodioono 'DOdllno•t'łllde miastecz.kG. Siedirn5.u Fl"anemów ~no 
w nim !)(>nad m!esi.ą.c. ,,PO.crLąiblrowo clenpiellśmy & l)OIWOOU 

beaennotcl.. na.dimdernej wilgotności J)OIWiiietr211J ~ braku e.1Pety~ 
tu - 111Wien.aU stię - w'ka'6tce jedinak żyicle pod wodą wyrlalo 
nam •14 ca.yimś ~ normaillllyim". 

W jednym iz m itów grec1kich występuje .rybak. Glalllkos, Jdólry 
wJ'l)ił llO'k z %ie<la zasia.nef!<> o reez Saturna. zyslroł dzięki. temu 
nieśmiertelność I nauczył slę O·ddychać pod wodą. Ocean jest 
k!ol.eb'k4 życia., oraśrodowiskiem wszystkich form orgarucz
n~. J11.1ż w XIX w. zau.ważono z.dn.tmlewadący f.aatit, tie OBooM 
~ed l!C!'wl i>nYTPOnrlma. składem cllemioznym l cechami fJ,. 
nmnJm! wodę mo<rs.ką. Podicms roowojiu sarodlka. człoiwieka. 
VO!falwie.d• •• 'Pmedścfl()IWO łuki U.rzelow• - l)aitn1ątllk& pO 
l>HOdlkach żyijącyeh w lIIOl'DIU. Płooa. WS'PMic2eenYC'h aa4tów 
-tnęlły 1h: w procesie ewolucjd & . 1'ierwotnyeh •l!mJ.oeoll„ war
to • tym pamJ!ęte.~ teru, r;dy mdlt człow!.e'ka· iy.Jąceeo w &!~ 
uda jest ~ny na naM1ycb OCtU.ch. 

W 1982 r. n.a umweirsyteci. w ~le, w H~ zmlO 

wbwcze.• man:r ftzioiloe. ~. Johanmes Ky'ka.d&. ~wa

die ~ ktćn 1afuc:rn<l!Wał0 umionych. ~ 

~I m1e.nowdcl• 'l)lłyn., pr,zJTl)Olmi!naj~y llkładem cJ.. ~ 
~~ vęcbenlti l:lbucn„ clodał w~cj• łah'o Nał'U\1•
"- a ~emdem węffla oru nasydł ~6r tlenem. Nut@

n» whl!hył do 1le«O dawall'Wm kdilJk& m.YD1'· kcllowyiwal7 •• 
_. Wr. WdbY l)'lU!byrwdl!e DOd wod.4 było lieb 111.ubłml,m 

~ Podobne etmiperymenty ~o 1 JJNaD4. W ob1l 

}eldllak 'IJl'z:YIP&dktch 'DO wY'Ję:W. ~ 1 basenu l 111Wllli4cl• 
wad7 a 'IJlnm.. nebe. lm bytc> cut.o.oiwal! ~ odldyciwl!e. 
.Tlllr w!da4. w nas~ym uJda.dde oddechowym .feeit 1-- lrii!U 
n«adeik nie do kob w;rodnionych. "Uważam - m6wt prot. 
dr Marla Z~śnllk-iKobier&k&, wybitny IPl!CJa!ista ch«6b pl!li. 

- tł b~ mote W' ~e:I l)!'11~0Act odowl.eik bCldzie po-
11raN etel'OIWa~ procesami\ w swoim orgainilzmie. O'kałA Śllł włlw· 

_.., te zamiana. klI"wi 1 dlwu.tlerudem węgla na klreiw • '1„ 
Mm 114• j«!ł wcale zadaniem prizekiraczaj~ym \lllnliejętnośc{ 

~ XXI wlekiu". 

llła .Wll rolę Jako reklama za.kła.du napra.wozego 

lułalaol wodoclągowyoh w holenderskim młaste

Pk• A)J>hen.„ 

momnn11m11mmm11uum11umn111nmmnnm11001111110111um - = = = 
lf~ ~~I :i@~ I :ul 
= -= BAR.A.N {21.IU. - 20,IV.). ;Najbllłsza osoba oczekuje o4 Ctel>le !!;! = o:snak głębszego uczucia. „Barany" 1ą uparte I pnekorne, a • C&J' I: 5 to popłaca? W najbliższych dnlacb •POtkante w wlęknym 1T<>n1e. = 
- W miarę przyjemne. -= BYK {21.IV. - 21.V,). Sprawy h'Udne - jut poza TobJł. warto -~ = głębiej zastanowić się nad kolejnym etapem tycia. Od te10 zalety = powodzenie zamierzonych celów. Wiele spraw wymaga jeszcze = wyjaśnienia. Dopiero wtedy będziesz mógł być pewny sukcesu. -= BLIZNIĘTA 122.v. - u.viJ. Kolejna podróż l roo:stanle niczego ~-= nie zmienią w sprawłe' uczuć, Musisz podjąć ostatecmą decyzję. = Nie poddawaj się sugestiom osób spod znaku Bliźniąt l Koziorożca. 5 RAK {22.VI. - 22.VII.) Niepotrzebnie przejmujesz się błahymi '""' 

sprawami. Stwarzasz problemy, których nie ma. Przekonasz alę = 5 wkrótce, że naletało hardzi. ej ufać osobie, eo do której m!ałd § = ujemne zdanie. Krótka podróż wprawi C)ę w dobry humor I pn;e
~ kona, :te „świat nie jest taki zły". 
;;; LEW (23 VII - 23.VIII.). Stanowczo okazuJen zbyt a.podyktyes- ;:: 

E ~U:~~:~~~- ii:le P:!i~~!h si~5~yz~~~. ~ ~~j~~:::z;~~k~nf:::· P!~~~~~ § 

/ . 

~ Szczęśliwa -§miejscowość e §król.a -e 
= --
= = § -= = 5 --
= --a ---= ---= e; 

m..torla mówi, &e pierwszym, 
lct.óry czuł lll.ę nczęśllwy w Kar
loV)'(:h VollI'ach, był cze&k~ król od 
lMll r „ a p61lniej od 1351 ctsa rz 
Karol IV Luk•em'bur411ld. Od jego 
!mienie pochodm wł.aśni• nawta 
U2ld.rowl.&ka. 

hwnego &imo.wec'O dnia llllł r. 
podazaa polowama, w pogoni zoa 
jeleniem, król sabłądl'.il. Znala~ 
odpoczynek przy puJ.9\Ljącym g~ 
rącit Wodl\ tr6d1e. Gor11cych ir6-
deł było więcej u zbiegu rfflk 
Ohn:y i Teplej, a przy tym - o 
czym m6wl.ła miejscow.a ludność 
- zbawienne były wręcz przy 
liozn~ch clęMdch achonenlach 
kąpiele, bądź te1; piele wód z tych 
tródeł. 

Władca polecll wybudować tu 
myśliwski!. zamek, który często od
w!'~zał. Cz.as z.nliszczył zamek; po
została po nim tylko wJeża któ
ra góru0je nad perlą cziisklcb 
UZdrowisk. 

ltąip protezą. · 
Ale .aprotezowanie niektórych organów nie jest pros.te. Nad 

skonstruowaniem 1zbwc:=ego aerca pracuje od dawna 20 ośrod
ków medycz:nych na całym świecie. Chodzi o skonstruowanie 
precyzyjnej, n.iezawodmej, dwlllkomorowej a przy tym małej 
pompy, zdolnej do „rrze:pompowania li litrów krwi ludzkiej na 
minute. a 2,6 mln litrów krwi rocznie. bez przerwy, przez kll
ka.dzdesi11t lat. 

Ostatnio w sta.nach ~ednoczonych poinformowano o opraco
wainiu kolejnego urządzenia z tej serii. Pompa, a właści<wie le
wokomorowe u!'IZądzenie wspomagające o nazwie LV AD stoso
wane jest w przypadkach. gdy istnieje nadzieja. że po jakimś 
czasie odciążone włSiSne serce pacjenta znów zacznie pracować 
rytinicznie. P .ierwsze operacje z zastosowaniem LVAD mi ały 
miejsce przed trzema laty. Do dz ś żyje jedy.nie 14 proc. pa
cjentów leczonych tą metodą. 

Przypuszcza się. że za ł do li lat konstrukcja będzie na tyle 
dopracowama. iż zacmą się masowe tzw, protezowamia serca. 

Oddrzielnym za,ga.dnieniem jest źródło napędu pompy. Wśród 
wielu proponowanych rol:Wią7:ań brany jest pod uwagę naipęd 
za pomocą sia'llika Sti.rlinga. Żródłem de-pła dla tego silnika. 
byłby hot.qp promieniotwórczy :mu.ton 238, a czynnik.iem rob<r, 
azym bel. 

- C2y D4e uwataez, te chłopiec Jest najla4nleJ11ZJ' 
kdedy lłedzł w 1porte>wym aueie1 

+KLUB WJ\.$'ACZY po-tobłegł", kt6ryeh jedna a 
wstał w Sa!Onlkach (Gre- konlrnrencJi polegała na 
efa). Z odezwy naptsanej zdobyciu odcisku 1topy na· 
przez prezesa lclubu; „Wq- czetnika gminy oraz jego 
sy •q oznakq dobrocł''. autografu. Niech się mło· + W WISLE między Sle· dzlet wprawia. .Jak dO• 
kierkami l Augustówką rośnie, będzie .tawae na 
P. Leszek Piasecki złowił głowie, by znaleźć gtad 
wma watącego 11,5 kg, hydraulika albo szklana 
długości przeszło ! m. c · 
Walka • olbrzyml11 rybi\ • ABY ZDOBY SERCE 
trwała p6łtoreJ godziny 1 ukochanej, lecz nie lco
od strony brzegu brały ,,. chafqcej, 30-letnl Francuz 
niej udział łącŻnie trzy 0- podlotyl pod jej drzwta
soby. Musiał to bye okaz 71ll niewielki ładunek dy
ninwykle odporny, 1ub namltu t spowodowal wy. 
po prostu 1>rzysto1owany buch. Następni• jako 
do brudów pływających plerwazy zfawti stę na ra
w królowej naszych nek{ tunele. Niestety, wybranka 
sk9ro przetył tak wiele Jego serca - gdy ujawnto
przegral dopiero w walce no falc to ałę stało - ani 
nazywanej niekiedy 1zl•· my§leć nie chce o roman-
chetną l sportową, tycznym zalotntlcu, Ił ten 

+STULETNIA pani w dodatku będzie mustal 
Tohnnte Lee ze 8toekton polcryć ~traty wywoia-
w USA wystqpt&a. do 1qdu ne eksptozjq. 
o rozwód ze swym 103-let- + PAŁAC SLUBOW urzit· 
ntm mętem, jako powody dz.ono w Kętrzynie w odre· 
podając, te „nie aklada staurowanym zabytkowym 
jej holdów oraz ugania gmachu z XIX wieku, któ· 
się za dziewczynkami". ry daW1'Yml czasy był re· 
Cót za pamięć u tego zydencją loży masońskiej. 
dziadunia! Słowo , tak" wypowiada się + z „LATA z RADIEM" tam podobno z jeszcze 
dowiadujemy . &l.ę o zaba- większym przejęciem nit 
wach mlodzlef;y na oho· gdzie ind7liej. 
zach letnich. Na jednym z + w AMERYCE, która 
nich urządzano m. in. ,,żar· ma ambicje przodować w 

[dZtenntczek I 
lcałdej dlladzłnle, akOn· padt łrupem. Wt1.1Actcłe! 
ltruoUJC1no nowq a.trakcyj- oszacowat •traty na 1500 
nq :rabatolcę. Jest ntq mt- marelc. 
nłaturowe kr&&9ło •lelctry- • w SZPITALU DZIE
czne. Dzleclco stada na CIĘCYM przy ul. Litew
lcrzuatlcu ł po wtqczanłu sklej w Warsza.Wlle ktoś 
bateryjkt etelctryczne.1 od- zajrzał do szafki małego 
czuwa tekkł w1trzq1. Sama pacjenta, przywiezionego tu 
rozlcou/ niedawno prze'J: mamę wraz 

• NA BABBNIE K.ĄPIB· z ekwipunkiem skladają
LOWYM pny • ni. Namy· cym się z przedmiotów 
słowsk.lej w Warnawi~ stosownych do jego wieku. 
baraszkująca mlodzlef; płCJ Wśród rozmaitości zupełnłe 
mę1k.lej wprost przepada za nieszkOdllwych znalez!Dlllo 
rozbieraniem pływających w coś przerataJ11co groź
wodzie dzl.ewcząt. Przeczy· nego, mianowicie minę. 
tallśmy juz o tym p&r_łl re· • NAPAD w STYLU 
lacji w ~rasie lltolecznej. DZIKIEGO ZACHODU zor
PrzyglądaJą się tym zaba· gantzowano we Włoszech 
wom basenowi rat~wnl~y, na pociąg Palermo-Rzym. 
lecz zadowoleni a w1dowtS· Uzbrojony bandyta urucho
ka - nie interweniują. mit hamuiec bezpteczeń-+ WYPADEK PRZY KO· stwa, a gdy poctqg stanqt 
PANIU: na prowincjonat- na odtudzlu, ktiku równie 
nym boisku w Bawarii uzbrojońych lcompanów 
napa1tnlk klubu TSV walcoczylo do wagonu po. 
tale mocno lcopnqt p!!lcę, cztowego, sterroryzowalo 
ite wybiła ona okno w załogę· t zrabowa!o worlct 
pobliskiej oborz•. Potę.l:ny z pieniędzmi. Trwalo to za. 
byk zarodowy bardzo ledwie kilka minut. Strat 
przeatraszyc się tym hala- w· ludz!ach nie byto. 
aem, dostoi ataku &erca t 

Dlaczego 

- Tam stał 

pant mąt siedzi na uboczu wpatrzony 
w kąt? 

telewizor, zanim Oddaliśmy ~o do na
prawy .•• 

= StaraJ się opanować - co wyjdzie z korzyścią dla Ciebie I na..I· = 
5 blltszych. · = ,,-.... „.„„,„„.„ ... „„„-.l'l••„"'11•„•••„~•„••,_„„.-•• „ ...... „_ = PANNA {Ił.VIII. - Z3.IX.). Tydzle:ll raczeJ udany, ltłlka miłyeb = r ~ t· ~ ,~ , T ... ~ „.,, I r , I ~~ •rt~ J ~ " . § w~o:- 1~~~. !0~~k_t P~~~ł::~~ęa:,~~f:r:~cysJa. Prz&myłl wnY: ~- ~ J lfł/ „ L6[„-r,! {AJ t,! LJ ~ ~ I = .tke ras jesZC1:e abyś nie popełnił błędu. Osoba apod znaku B• ____________ -· _________ - I 182 
- rana czeka na .;..nadomośe od Ciebie. Nie zwlekaj z wyjaśnieniem a. · 5 sprawy która od !17;eregu tygodni zakłóca Ci spokój dueha. = = SKORPION (U.X. - 22.XI.). Podróż wyjaśni sytuację, w jakieJ = 
: się ostatnio znalazłeś. Musisz jednak wykazać 1ię pełną odpowie- = = dzlalnośctą za to, co robisz. Pod k-onlee tygodnia mUe 1potkanJ1 = = z osobą płci odm.lennej. = = STRZELEC (23.X - 21.xn.). Pora uregulować wreS'Zcle spraw]lll = = uczuciowe. Dłuf;ej nle należy zwlekać, gdył każdy dzień kompH- = = kuje tylko sytuację. List s bard'l:o daleka sprawi Cl sporo ra· = 
: doścl. t l ni :::: = KOZIOROZEC {22.XII. - 20.I.). Znów duło spraw do zała w e a. § 
- Nie mo:l:esz się zrażać przeciwnościami. stanowcza postawa zyska = Cl tylko przychylność. $ WODNIK 121.1. - 18.11.). Tydzień wypełniony prael\ l normalny- -= ml zajęciami domowymi. Pod jego koniec nadejdzie miła '!Vłado- 5 
- mość która - być mooe - będzie mieć ciąg dalszy. = $ RYBY (19.Il. - 20.III.). Uważaj w czasie podróży. Zwłaszcza, jdll = 
: wybierasz się własnym środkiem lokomocji. Ktoś spod znaku .,. 
: Strzelca pragnąłby nawiązać s Tobą blitszą znajomość. 5 
Tr1111111mnr11m11111111111111nmu11111111mnrllllllmmmnmlllllmii 

OPRACOWAŁ JERZY KAŁUŻKA 

KRZYŻÓWKA 
ł 2 . 3 

.•. 

~ .· 1· 

„. 

.. .. ,. 
·, .. 

,· 

8• 

. ' 

PO'l:iomot 1. Odmtana :obitego, matowego węgła ka
miennego o przełomie muszlowym, 5. u pań zrnlema' 
się zbyt częgto, 9. Lell'ka mgła unosząca atę nad zie
mią w miejscach wllgotnych. 10. Lasso, 11. Nosi.ciel 
malari·!., 13, Zona rooty, lł. Ma 8WOje źródła na Po
jezlenu Mazurskim, 15. Pogl.ąd, zdaniie, 17. Pas zie
mi uprawnej, 20 Metropolia Senegalu, 23. Krewin.cz
ka wierzby, 2ó. Sumac. ?11. ' Pra-Osetynlee, 23. Za.trzy • 
mllJD.l.e lię lodów płynących rzeką, 30. Jl!'Zloro w do
rzeczu Pasłęki, at. Dawka. 3'2. Wap!enny plask<>wyt 
w Górach Dynarsk!ch. 33. RośUna zwro1inlkowa o po
tyWnych, mączystych owocach. 

Płonowo: 1. Swtetny interes, 2. Poemat epicki, 3. 
Obowią:/Jkowa modlitwa w islamie. oomawiana i;»ęć 
razy dziennie, 4. Okres czasu, 5. Filmowej„. Vlady, 
6. P-0rt śródzi emnomorski w pn. Aigłerll 7. Jedna z 
potra~. podawainych na stół, 8. „ z Zleloneg•o Wzgo
rza, 12. Coś z pieczywa, · 16. Pozór znak, 18. Ukocha
ny Afrodyty,'19. Kanadyjska waluta, Zl Naczynie gre- · 
ckie w kształcie rogu, głowy ludzkiej lub zwie
rzęcej, 22. Jedna z 12 konstelacji zodiaku ailbo •• ko
lega" owcy, 23. Zbiornik, 24. Ulatn.iająca się woda, 26. 
Rzeka we Francji, BelgH 1 HolandU, 29. Sar!. 

Do rozlosowanlai 5 wartośclowych nagród kslą~o
wyoeh - termin nadsyłania rozwli.ą7.ań tygodniowy . 

Rozwiązanie „Rozkoszy łamania głowy" nr 180 
KRZYZOWKA 

Poz!omo1 Da!kka, ptak, Nr.or, largo, ltolaboraM, 
atom, Donat, meszt, galon, set.r, Msza, akwnulator, 

2:a.g1owdec •• Amer.i.go V aspucci" gościi w Amsterdamie z o'kaz.il 
aakońaenia regat ,.Operacja :iagiel 1980", w któryioh kolejne 
1wyd45'1rwo odniósł nasz „Dar Pomorza''• 

I 
Boras, kola, An.an, p irat. 

N0111owo1 Dakar, azot, koLoratura, kram. Paroa, 
tranzystor, agnat. Kott, loden, m<>rua, &ekon, Leni-an, 
ł4anN. Saba, maki. Zol-. 

Nagr-ody kslątkowe wyiosowali: la.n Wilczak -
Opoc?.no ul. Słowackiego 3/18, Stanisława Ulłowicz -
t.6dt, ul. Kilińskiego 75/31. Jerzy Polak - Łódź, ul. 
Gorkiego 'Sl/31. Genowefa Pawełczyk - Ł6dz. ul. Knta
ziewicza 16/,1, Walll.da Nowakowska - Łódł, ul. Chry
uintem 'bfl. 

Odbiór nagr6d w sekretariacie na-S r«lakcjl. 

I DZQN.NIK l'OPULABNY nr 171 (98") 

.,Jednośladowy" dostawca tjtwa
l'ÓW na ulloach miasta Melu ' 



Poz4rowlenla 

od zuchów 
Zielone witaminy 

od dziś tańsze 
Dzi~ Jutro i PoJU'lrze ·~Radio 

ltJ1c płnq -· _,.., • Jłufe« 
ZHP Łódl0.!rcldmidci., "41 J&oi:o
"łach 10 Por4błe Wł•Uck1 e1utq 
ał4 bardzo dobrze. Jedsenłe do
bre, apetyt11 dopt1u.1q. ZdObyU 
iul: Wł.el• 1prawno.śct, odbyioa/q 
łnteresujqce 1.011cteczkł. 

Dzłękujem11 14 pozdrOtDtenłs 

przek4Jl!u/em11 i• - tale jale • to 

buTaiki z liśćmi f ?ił, a fa-.;ola ~pl~ 
ragowa. 13 zł za 1 kg. Małooolne 
ogórki w I w:yjborze 26 zł, w dru
gim - 19 zł za 1 kg. 

Tianieją też ja,bbka, Gatu•Dtki 
.• Closs" i ,Melba" w I wyborze 
do zł 28 .w drugim - do 14 zł za 
1 kg, a „Oliwika" analogicznie 18 
I 9 zł za 1 kg. Sliwki wczesne w 
I wy,ll6rze - S5 zł w druginn -
21 'zi za 1 kg. ~) 

PIĄTEK, 11 lłIERIPM'IA 
PROOtt.UI I 

1.00 La'° • radiem. 14.• '!Ili radio 
klerow.ców. li.Oli z ltraju 1 " łwta· 
ta. 12.2!5 Mou.l'lta polllich melodii 
12 . łll Rolni~y kwadJrant U.OO K[)IJ!.U· 
n!kat &nergetyczny. li.Ol Przeboje na 
wakacje. 13.20 Komunikaty. 13.2ó Pa
rada jazzu t;adycyjnego. 13.40 K-
clk melomana. 14.00 Studio „Gama'' 
H.20 Studto Relaks, 14.25 Tu Jedy·n
ka. 17.30 RadloktJJrier. 18.00 Tu Je
d y.nka. 18.20 Komwnlkaty. 18.25 Nie 
tylko dla kierowców. Hl.311 8'01I1cert 
:l:yc'Leń. 19.00 Dzlennll!t wlec-Lorny. 
19.15 Wars·z.aw&ka orkiestra PRńlrV. 
19.łO Muzy<ka pięciu korutynent61w. 
20 ,()() Wladomoścl i in!ormacj~ dl.a 
kierowców. :ro.GS Reportat na umó
wienie. 20.20 Wirtuozi różny.eh Instru
mentów. 20 .30 Melodie, do których 
chębnie wracamy. 21.00 Wiad. Zl.00 
Komunlika1ty TOTO. 212.18 Muzyka Ka
rola Szymanowsklego. 22.0? Z . kra.ju 
' ze świ ata. 22.20 Tu rad·lC> ki.erow
ców. 22.23 Ma gazy n Kulturalny Pro· 
g ramu I. ~.OO Wita Was Polska -
maga1Zyn. 

PROGRAM Il 
u.w W iad. 11.35 Postęp w g-06?0· 

da•rstw.i e domowym. 11.45 Muzyika S spOd str~echy. 12.05 Muzyka dawnej 

~
~ Warszawy. 12.~ Wakacje mel-oman~. 

1" 55 Wyspa dzieci" - zespól ,,2 + 1 · 
~ 13:00 ·wokół spra<W naszego stołu. 
~ 13.1(1 F r agmenty z oper B. Smetany. 
~ 13.30 Wiad. 13.311 Ze wsi 1 o wsi. 
~ 13.51 H. Szeryng 1 H. Walcba grają 
~ Bacha. 14.10 Wię<:ej, leplej, nOiW~: S cześnlej. 14.26 Tu Radło MoSkwa. 14 ..... 
~ MU'Lyika Schuberta. 1(1.20 RadtOlferie. 
~ 16.00 Melodle filmowe. 16.10 Koncert S: tyczeń mllośnl.ków muzyki. 16.40 S: Arcydzieła llteratury światowej XX S: wieku - „Wilk r.tepowY" - fra,gln. 
~ pow. H. Hessego. 17.00 Spot~ania z 

Chirurgia ogólna - Bałuty - ~ plosenk- rad.,;leok-. 17.20 N:m l'lę 
Szpital im. Pasteura (Wigury 19), S '.k!sla>tka ukate - „POd skórą" -
codziennie Szpital im. Barllckie- ~S !ragm. prozy T. Łubieńskiego. lT.40 
go (Kopelńsklego 22) dla przy. ~ 1 został po nim sad" _ rep. H. Ma
chodni rejonowej nr 7; Szpi- ~§ ~che>W'Skiej. l8.00 xxn1 Ml~zynatal Im. Skłodowskiej-Curie ~ 

0 
_. 

(Zgierz, ul. Parzęczewska 35) - ~ rodowy Festiwal Mtnykl. rge.now~, 
dla przychodni rejonowYcb ur nr: S: - Oliwa 80. 18.211 Plebl.scyt Studla 
1, S I . 5; - Szpital Im. Marcblew· S „Ga.ma". 18.30 Echa dnia. 13.łO Lu
skiego (Zglerz. Dubo!.a 17); Zglerz, S~ d~-~:ll m4r6d ,_~tó1r9y~hPoetyzjjema Yi· m•~~·YOO 
Ozorków, Aleksandrów, Parzęczew ~ Cuw · a muzy""'. ·"" · ·- -
Górna - Szpital Im. Brudzińskie- ka - wtersze Ja·na Brzechwy. 19.30 
go (Kosynierów Gdyt\sklch 61), § Odtworzenie 40 Radiowego Wieczoru 
Polesie - SzpLtal Lm. Kopernika Muzycznego z Kaitowlc. 20.1~ Rozmo-
(Pablan!.cka 62), Sródmleścle S wy 0 klnie - w. Cbołod<llW'Skl. 20.33 
Szpital Im. _Pasteura (W\gury 19), ~ Lazar Bemla>n gra utwory LiSiZta. 
Widzew - Szpital Im. Sonenberga S :n.3() Wl.adomoścl i l'nfonnacje 11por
(Pienl.ny 30). ~ towe. 21.40 G. Dufay - wielki mu-

Ch!rurgta urazowa - Szpital im. S zyk burgundZ'kl z XV wieku. 22.00 
Skłodowskiej-Curie (Zgierz, Pa- S: Teatr PR _ Scena Pol.Ska - M1eczy-
rz~~~~~~3:~ta _ Szpital im. § sława Cwikllńska. 23.00 Granice jazzu . 

1 MA.JA - „Mistrz kierownicy Skłodowskiej-Curie (Zgierz, Pa· ~ 23 .30 Wiadomości. 23.35 Co słychać w 
ucieka" USA od Lat 15, godz. rzęczewska 35) ~ świecie. 23 .«I Muzyka na dobranoc. 
15.lli, 17.15 ,.Korek" wł. od lat Laryngologi.a sz.pita! im. ~ PROGRAM 1111 
18, god11. 19.15 Barllck>t.ego (Kopcińsk iego 22) S: 8.00 Ekspresem prze.z świat. 8.05 Za 

16.tl. - jak W)'tej Okulistyka - Sz.pLtal im. Sklodo- kierowni cą. 8.«l K iermasiz płyt. 9.00 
17.8. _ Ba}ka „Skrzydlate ma- wskiej-Curie (Zgierz. Parzęczew- S „Wielbłąd na stepie" - odc. pow 

nenia" god...:. 14A5, dalej jak ska 35) S 9.10 Mała poranna muzyka. 9.45 Dys-
wyt j Chirurl(ia I larvnl(oloi;:ia dzle· ~ koteka pod grumą. 10.30 Ekspresem 

POK()e.J - ,,Chlń.gkl syndrom" clęca - Instytut Ped!atrll (Spor- S przez śwfaot. 10.36 Dysk·oteka pod 
USA od lait l!I, godz. 15, 17.15, nac:f~~lg!a szczękowo-twarzowa S gruszą. 11.00 Wędrówki po Polsce. 
19.SO - Szpital im. Skłodowskiej-Curie S - aud. N. Lewickiej. 11.30 Powraca-

16.8, - jak wyżej tzgiei;z, Pa.rzęczewska 3S) S: jący t emat - .,Georgia w mej pa-
17.8. Bajka „Roztargni ony ta- Toksykologia _ 'szpital Kll· S§ mięci". 12.00 Eki;presem pr zez świat. 

tuś" godz. 14, dalej jak wy:l:ej 12.os w tonacji Trójki 13.00 Powtór-t.ODZKJ PARK KULTURY I WT• nlcznv W AM (.żeromsk1e20 113). ka z roz:ywk1. 13,50 „6r22 u.pa.dkl Bun-
POCZYNKU (na Zdrowiu) ROMA - „Terror Mechagodz!114" Weneroloda Przvchodnia ga " _ odc. pow. Jf.00 w tonacji 

LUNAPARK _ codziennie w Jap. b.o. godz. 10, 1~.15, 15, 17.15, Dermatologiczna !Zakatna 44) - T ró jki. 
15.

00 
Ekspresem przez świat. 

godz. od 10 do 11 (oprócz Po- ,,Poranny obchód" radz. od lat cala dobe, orócz niedziel 1 świat. 
15.

05 
Laito w tilharmon1i. 18.00 wa-

nlf!dzlałków) 16 godz. 19.30 k a cje ze swingiem. 15.40 „Chałtura" 
KJ\l>TEUSKO „FALA" (al, Unll 4) ia.8. - „Kl.ng Kong" USA od IS. VIII, b:r, - aud. T. Ceglelsk!ego 1 M. Maldisa nł ...a~le od "Odi! l&t ia, "<l<i2. 101 14.30, 1'1, 19,30; - - • •·t 17 05 - " d powsz....,.. "' ' "' la " l\."RD Chtrurgla ogólna - Bałuty - 17.00 "'" presem przez 8W«< • • ~ te do Ul: w dn1 wolne od ó"L"l• „Porwan1 przez Ind n Szpltal im Biegańskiego tKn la - Muzyczna poczta UKF. 1'7.40 Studi-o 

~ cy w Codr.. od I do tl 
0017.18~t .!_"· J'a~z.: 12·~K'llndelek" zlewlcza ljll); codziennie: Szp~tal Nagrań. 18.10 Pol.etyka d~a W5ZY-

ZOO - codzlennle od llOISL I ,,._ Im Barlickiego dla przych. rej stklch. 18.30 Czas relakSu. 19.00 Co-

§ do '41 god>:. lO, Il. „Porwany pr...:ez nr T; Szpital im. Sklodowsklej-Cu- d'Llennie powieść w wyda.nlu d'Lwdę-
PALMJARNlA - oad%iennl.e 6d Indian" godz. 12.30, ,,Ktnog rie dla przrch. rej. nr 1 2 3, 5 kowym - B. Prus: ,,Fara-0'!1.''. 19.30 ~ godz. 11 do tlf (oprócz pon!e• Kong" &<Xlz. l>ł.M, 17• 19

·3() (Zgierz u Parzęczewska 35); l!lkspresem przez ś'Włat. 19.311 Opera 

§ dz!ałków) STOKI - „Syrenka 1 kisią:l:e'' Szpital lm Marchlewskiego Zgierz tvgodnla - c. Debussy: „Pelleas l 
OGROD BOTANICZNY - eo• butg. b.o. godz. 16, 

1
,Godziny ul. Dubois 17 Zgierz Ozorków Meli.sa.nda''. 19.50 „Wielbłąd na ste-. 

~ dziennie od &odz. I do zmroku grozy" ang. od 15 l<i~ godz. Aleksandrów. Parzęczew; Górna pie" - od<?. pow. 20.00 Interradio. 
17,301 l0.3() - Szpital lm. Jonschera (M111ono- 20.4il Katalog nagrań - G. O'Sulll-

lil.8. _ jak wyżej wa 14); Polesie - Szpital im. van. 21.20 Audycja K. Ltpki. 22.00 ~ ltINA , 17•11• _ Bajka „Zaklęty za· Pirog2wa rWólczań.ska 195); Sró~- ~ Fakty dnia. 2:2.()8 Gv\,1l.azda siedmiu 

S~ mek" g<>dz. 15. dalej jak wYżej mieście - Sizplta
1 

I i:n/5·) ~fd'aen- ~ wieczorów - Peter Skellern. 22.15 ~ BAŁTY- _ ,,Wsz"'*tl<O jest mt- 11 ki" ' skiego (Kntaz ew cza ; z w ~ Trzy kwadranse }a·zzu . . 23.00 Drugie ~ ... ~- d SWIT - „Przyg()dy Ca !!lecz· , _ Szpital tm. Sonenberga (Pie- § narodziny wiersza. 23.05 w tona~j! 

~ 
łł'>śclą" - bułg. od Lat 18, go z. jap. b.o. godz. 15, „Szkarłatny nlny 30). ~ ó 

0 1 
d d i 

10. 12.1&, 15; Film przedpremie· pirat" USA od lat 15, godz, 17. Chirurgia u.razowa - Szp1tal im. ~ Tr jki. :W. O M ę zy n em a snem 
rowy - „Hair" U~A od lat 15„ 19 Radlińskiego (Drewnowska 75)_ S PROGRAM IV 
godz. 17.SO, 19.45 16.8. - jak wyżej Neurochirurgia - Szpital llIIl. ~ 12.00 Wlad. 12.05 Wiad. (Ł.). 12.08 ~ 16 1 17.8. - jak wY:l:e-j 17.8, - Bajka „Dwa ja·błu~- Kopernika (Pabianicka 62) ~ ,,Postawy i wzory" - al.td. A. Juś-

~ 
IWANOWO - ,,Dziedzictwo" ka" godz. 14, daleJ jak wy±e·j Laryngologia - St.pita! 1m„ S: klewicz (Ł.) 12.23 Chwila muzyki 

ang od lat li. godz !O, 12, 14, TATRY - „Lawina" USA od lat Plrngowa (Milionowa 14) .,, ~ (Ł.). 12.25 Giełda płyt (stereo). 13.00 
18; 18. Film przedpremierowy z 15, godz 10, 12, 14, 1'7.30, 19.30, Okulistyka - Szpttal im. Jon- S Mel<>die z musi<:ałl. 13.25 Nie tylko 
c>:ytanj\ Ustj\ dialogową .• 39 stop· „Historia żółtej ciżemki" pot. schera (Milionowa 141 ~ dla słuchaczy w mundurach. 13.50 S ni" ang od lat 18. godz. 

20 
b.o. godz. 16 Chlrurl(1a l larvngologla dz1e- ~ Tu stu<iio Stereo (stereo). 14.45 MU· 

~ 
Hl.8. - ,,Przypływ uczuć" fr. 16.8. - jak wyżej clęca - S7Jpital Im. Korcza'ka (Ar· S zyczny upo.mtne'k - Kongo. lS.00 

od lat 18, godz. 10, 12.lS, 1'5, 17.l5, 17.8. - Bajki „Trzy pingwiny" mil Czerwonej 15) ~ Wiad. 15.05 Por tret pisarza - Andrze-
19.W bk „ godz. 10, 11, „Htstorla t.6łtej ci- Chirurgia szczękowo-twarzowa S ja Kuśniewic;za. 15.36 Chwila mu-zy-1'7.8. - Ba11ta ,.Zł.ot& rY' a„ żemki" godz. 12. „Laiwtna" godz. _ Szpital lm. Barlickiego (ul. ~ kl. 15.4() Książki, do których wra-

~ 
godz. 10, lil, „Przy1płyW UC'l:Uć 13.30, 15.30, 17.30. 19.30 Kopcińskiego 22} ~ camy - „Nad Niemnem{' - fragm. god~. l:l.11, 15 lT.15, 19.30 OKA - „Przygody Robinsona ToksykG!ogla - Szpital Klin1· § . pow. EU-zy orzes'Lkowej. 18.00 Wiad. 

~§ POodLOINIAat 18-. „::~!.led1ozt.ctw1•.0"1•.an1!,· Kjo~oeęt:" r~'i-2N g~zia/3i~~· i~~: czwny WAlM l.a(żeromsPrzy~:!~nt1:3~er„ S ~·~ró~J' n~1!°:jj~wuł~~tab\~i~u: ~ 18 20 """"' • „ 
0 

15. 17.15, 19.30 mat~~~~fc~~a ~. Zakątna 44 (ca- ~ z:vkl. 16.40 Alctu~ln~cl dnia (?..). ~ 16 1 17.I. - jak 'fVYhj 16.8. - jak wYżej łą dobe prócz niedziel I świąt) ~ 16.55 Piose.nkl dla Mad! (Ł.). 17.15 ~ PRZEDWIOSNtE „Przyipływ - 17.8. - „Przygody Robinson~ ~ Proza M:. Kuźniaka (L..). 17.36 „w S uczuć" tr. od la•t Hl, godz. 10, Kruzoe" godz. 13, „Jaijo wę>ża 17. VW br. ~ słońcu l w deszczu." - koncert roz-
~ 12.15 l5, 17.15, 19.30 godz. 16 17.30, 20 S rywkowY przygotowany przez M. S 16 1' 17.8. _ jak wyżej POPULARNE - •• R~k świt:tY" fr Chirurgia ogóLna - Bałuty - S Hoffmann (Ł.). 18.00 „W pracowniach S od lat 15, godz. 16, „Solo dl~ S?Jpltal im. Biegańskiego (Knla- ~ naukowców" - aud. K . Turowskie-S WŁOKNIARZ - .. Nosferatu - starszej pani", czeski godz. 17.4> ziewicza 1/5). Codziennie: Szpital S go (Ł.). 18.15 Radlorekfama (Ł.} . 18.2S S wamptr'' RFN, od lat 18

- godz. 16 i 17.8. _ jak wyżej Barlickiego (Kopcińskiego 22) dla ~ Dziś pytani~ - dziś odpowietlź -S 10 12 tł 16, 18 20 ENERGETYK _ „Młynarczyk I przychodni rejon.owej llll' 7, S Bezpieczeństwo ruchu drogowe.go -s.~ 16 I 17.8. - Jak wyżej kotka" NRD b.o godz. 16,3() , Sz·pl.ital im. Skłodowskiej-Curie ~ aud. z telefonicznym Udt.lalem słu-
"' WOLNOSC - ,,Obcy - 8 pasater „Korek" wł. od lat 18, godz. Hl (Zgier z, ul. Parzęczewska 3.5) S chaczy, tel. 29-40-21. 19.15 Lekcja Je. ~ N-OStromo" ang. od lat 15

• , 16 1 l7.8. _ jak wy:l:ej dla przychodni rejonowych nr nr ~ zyka angielskiego. 19.30 Odtworzenr"e 

~ godz. 10, 12.W, 15, 17.15, 19
.30 

PIONIER _ ,.Ebi.rah - potwór z 11 2, 3, 5, Szpital im. Ma•rchlew- S koncertu publicznego Orkiestry FU· 
16 l 17.8. - jak wyżej g-łębln" jap. 00 lat 12, god-z. 15, 1tkiego (Zgierz, Dubois 17): Zgierz. ~ harmonii Flladel:Ujskiej pod dyrekcją ~ WISŁA - „Przybywa jeździec", 17, „Hallo St.picbródka" pol od ozorków, Aleksa.ndrów, Parzęczew, ~ R. Mutl .stereo). Zl. .15 W1e1k!e balety ~ USA od lat 15 godz. 10. 12.lS, lat 15, godz. 19 Górna - Szpital im. Brudzlń- S Strawłńsklego (stereo). 22.1'5 Myślicie-~ t5 1'1.15. 19.30 16.8. _ jalk wyżej skle1to (Kos. Gdyńsklch 61): Po- ~ le i ekonomla. 22.35 Kobiety rót-SS~ 16 i · 1'7.8. - jale wY!l:e.J 17.8. _ Bajka „Kiedy llścle Lesie - Szpital im. Koperni!k:a S nych epok - Stani.słaiwa Przy.by1;zew-

~ t opadają" godz. 10, dalej jale (Pablanicita 62); Sr6dmieścle - ~ ska. 22.50 Gra W. Wl.l'k-omiTSka. 22.55 ~ ZACHĘTA - 110bcy - 8 pasa et wyżej „ SzpLtal Im. Pasteura (Wigury 19) S Wlad. 

~ Nostromo" - aag od lat 15, Widzew - Szpital im. Sonenber- s SOBOTA, 16 SIERPNIA godz tO, 12.30 15. 17.15, 19.30 REKORD - ,Drogocenny braci- ga (Pieniny 30). S PROGRAM I 

~ 
16 l 17.8. - jak wyżej szek" czes. O<i lat 12, godz. 15, chirurgia urazowa - S2lpital im. ~SS 

STYLOWY-LETNIE - „omen" ,.Gwiezdne wojny" USA od lat Kopernika <Pabland<:ka 62) S 8.00 Sygnały dnl.a. 9.()0 Lato z ra-
ang od lat 18 godz. 20.30 (W 12, godz. 16.45, 19 NeurocMrurgia szplta.\ im. ~ diem. U.40 Tu radio k : erowców. 12.()5 ~ dni niepogodne k:lno nieczynne). 16.8. - jak wy-żej Barlickiego (Kopclńsklego 22) S Z kraju i ze świata, 12.25 Na polu-

§ 16 l l7.8. - jak wyżej • 17.8. Bajkl ,,Kitka" godz. 12, Laryngologi-a S2'lpital im. ~ dnie od Czantorii. 12.45 Rolni-czy 
13, 14, „GW1El1ldne wojny" USA Barlickiego (Kopcińskiego 22) S kwad~ans. 13 .00 Komunikat ener gety-S DKM - „Zbrodnla w klubie te· godz. 15, 17.15, „Hallo S 7Jpi c- Okulistyka szpital Im S czny. 13.01 Przeboje na wakacje. ~ nisowym" wł od lał. 18 godz. 18

• bródka" pol. od lat 15, godz. Barlickiego (Kopcińskiego 22) ~ 13.20 Komunikaty. 13.25 ·si>lewa Ta-

~ 18, 20 la 19.30 Chlrurgfti I laryngologia dzle- S n la Maria. 13.40 Kącik melom.a.na „Idealna para" USA od t SOJUSZ _ „Czarhy korsarz" wł. c ięca - Instytut Pedtatrl! AM § 14.00 Stud!o .• Gama". 14.20 Studio ~ 15; god'Z. 17, 19.15 od lat 15, godz. 17 (Sporna 36/50) S Rela.ks. 14.215 Studio „Gama". 15.00 

~ 1'7.8. - :lak wY:l:ieJ_,_ u-elek" 16.8. - „Zły dueh .ralll1!buja·• Chirurgia azczękowO../tyłanowa S Wiad. 15.05 Koresponden<?ja z ugra. 
STUDIO - „Gęs ar.... •~ - Szpital . !m. Barllckie~o (Kop- ~ n.lcy. 15.10 Studio „Gama". 16.00 Tu ~ węg . b.o. godz. 16, .,Nieme kl· cińsldeg-0 212) S Jedynka. 17.30 Radl.ollmrler. 18.00 Tu 

~ no" USA od lat l&, g<X!'I. 117.SO, Tok-aykOll,ogia - Szpital KM- S Jedynka. 18.20 Komunl•katy. 18.25 Nie 
111.30 · ' n!czny WAM (.żeramski1eg0 113). ~ tylko dla kierowców. 18.33 Koncert 

~ 16 i 117 .8. - jaik wytej Wenerologia - Przychodnia Der· ~ mll'Lyki popularnej. 19.00 Dziennik 
STYLOWY - „Niebieskle kolnie· matologiczna ul. Zakątna 44 (ca- ~ w ieczorny. t9.l5 Z \Wocławskiego stu-

rz:Y'kl" USA od lat 15, godz. 16. ła dobe lł!"Ócz n iedziel i świąt) S dla. 19.34l Podwieczorek przy mikroto-
17.15, 19.30 ~ nie . 21.00 W lad. ii.os GW1azdy jazzu. 

16 i 17.8. - jak wYtej WOJEWODZKA STACJA Zl.35 Przy muzyce o $porcie. 21.5'8 Ko-
GDYNIA - ,śnie>l:yczka 1 róty- POGOTOWIA RATUNKOWEGO munlkaity Totalizatora Sportowego_ ~a" NRD b .o. god'L. 15, Pote- S 22.00 Z kraju I ze świata. !l2.20 Tu 

gnanie a tytułem: „Niewierna t.ódt, ul • . Stenktewlcza 137 ~ r adto kiera<wc6w. ~2.~ Poznań na 
tona" fr. od lat !8 godz. 10, tel. 99 ~ muzycznej antenie. 23.00 Wita was 
12 15, 17.15, 19.30 ~ Polska. 

16.8. - jak wyżej . K A E W ooOLNOŁODZKJ S 
1 

PROGRAM n 
17.8. - Bajka „Gdy zapłonie PUNKT INFORMACY.JNY ~ 8.30 Wiad. 8.30 Dlal°'IP 1 :r;bhllżeni.a. 

cho!.nka" god2. 10, 11. „Snie:l:y- u z y c I E I S 9.3Q Teatr PR - „l'<latia Stua.rt" -Cllka i Rótyczka" g. 15; Pożegna- RAT J dotyczący oracy placówek słut- ~ słuch. wg dramatu J, Słowackiego. 
nie ;z tytułem: ,Niewier·na to- • by zdrowia rczvnny cala dobe ~ 10.40 Sprawy cod'Zienne. u.oo Juro-
na" godz. IGl.16, ·17.15, 19.30 • we wszystkie dn1 tygodnia) - S rzy x Kon'kUl"SU Chop!.noiwsk.lego w 

LKA - Znachor" - „Prote- tel. 815"19 ~ 1990 r. 11.30 W1ad. 11.35 Radioproble-~,~~~~'"'~~~~'"'&.~~~~'-.~ my. 11 .411 Muzyk& apod llłlrsechy. 1'1.011 

MLnlaWfT nmz:rccne. lł.:11 Wakacje 
melomana. U.15 „Gd~ti" - śpie
wa a. ŁobuzeWllka. li.OO Magazyn 
ł~edkrl.. li.li Arie 1 oper de Falli 
1 Granadosa śpiewa V. de Lod An
geles. 11.30 Wiad. 13.38 Ze W\'J! i o 
wsi. 13.Sl Spotkarue z folklorem. 14.10 
Więcej. lep!ej, nc>wocześnieJ. 14.25 
ChvtUa muzyki. 14.W Dla dz~l 
,,Przygody Sindbada .żegla rza " 
odc. pow. s. Leśmia·na. 14.50 „cza
ta" - rnauzyn wojskowy Studia 
Mlooy<?h. 1~.05 Muzyika Sch111berta. 
15.20 Radioterle 1980. 18.00 Grupa 
„Tender". 18.10 Przekrój muzyczny 
tY'godnla. 18.40 Czy znaS'Z tę kslątkę? 
17.00 Z archiwum jazw. 17.20 Lite
ratura na śwlecle - I „Troje" -
ua~. pow. A. Qutn. 17.40 Z archi
wum polskiego reportażu radiowego 
„RA 88 - Rad" - rep. J. Rybczyń
skliego. 18.00 Muzyczne archiwum PR 
18.25 Plebiscyt studia „Gama". 18.3ll 
Echa dnia. 18.40 Cz:as i ludzle. 19.00 

Matysiakowie" - odc. pow radio
:.:..-ej. 19.W Fragm. ope ry kCYill icznej 
Henri Rabanda - ,,Mo rouf" . 19.55 
Rozmowa z Tere ą Fer e.nc . 20.10 Mu
zyka. 20.54 W cad. spor towe. 20.59 
Transmisja z m\,ędzyna rodowego fes
tLwalu w Lucernie. 23.00 Mistrzow
skie l.n.terpretacje muzyk·l dawnej . 
23.30 Wia<I. 23.35 Co słychać w 
(rn,-iecle. 23.40 Mw:yika na dobranoc. 

PROGRAM Ul 

a.oo Między snem a dniem. 8.00 Eks
presem przez śwla·t. 8.05 Za kier ow
nic11. 8.40 K iermasz płyt . 9.00 „Wiel
błąd na stepie" - odc. pow. 9.10 
Recital planisty S. R1chltera . 9.+5 Dys
k-oteka pod iiruszą. 10.30 EkiiP'resem 
przez świat. 10.35 Dyskoteka. pod 
gruszą. 11.00 C-Odzlen.nie powieść ~ 
wyd. dtwlęk. - B. Pro" - „Farao.;i . 
11.30 Nowoorleańska parada. 1 •. 00 
Ekspresem prze.z śwfa.t. 12.05 W to
nacji Trójltl. 13.00 Powtórka z ,;OIZ
rywk,1. 13.50 ,,ll2ll 'Ulpad'kl Bunga. -
odc. pow. tł.OO W tonacji .T·1·o:fk1: 
15.00 Ekspresem przez śwlat. 15.0a 
Laito w filharmonLl. 16._(lO Zgryz 
mag. M Zembatego 1'7 .00 Ekspresem 
przez świat. 17.06 Muzyc:z.na poc7Jta 
UK.F. 17.4fl Frank Sinatra w Mad!· 
son Square Garden. 18.10 Polityka dla 
'.WZysllki<?h. 18.30 Koncert jakiego m; 
było. 19.00 P05łu<?hać warto. 19.lo 
Piosenki z l1w:j.onu. 19.30 Ekspresem 
przez śwlait:. 19.SS Opera tygodnia 
- c. Debussy: „Pelleas l Melisanda" 
19.50 .,Wielbłąd na stepie" - odc. 
pow. 20.00 Baw się razem >: nar:ii 
22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwia<Zda sie
dmiu wieczorów - Peter 'Skellern. 
22.15 Teatrzyk Zlel~e Oko - „Spa
del!t" - słuch. wg opow. H. Sles~ra 
22.45 „Małe tęsknoty" - K. Pronko 
2."l,00 Drugle narodziny wdersza. 23.05 
W tonacji Trójki. 

PROGRAM IV 
12.00 Wlad. 12.05 Wiad. (Ł) . 12.()8 Na 

polach Lawnowa. 12.23 Ch.wlla muzy 
k! (Ł). 12.~ Giełda płyt (ster eo). 13.00 
TU Studio Stereo (stereo) 14.45 Wiel
kopolscy dlldziarze. 15.00 Wiad. la.OS 
Teatr PR - Studio Kia~yczne 

Jan Kazimierz na łowach" - słuch 
wg komed!l K. Majeranowskiego 
16.00 Wiad. 16.05 K<Xleks 1 k ierowni
ca. 16.:ll! SOS dla b ios!ery. 16.40 

stra. 9.30 W ~r-onę k11litury. t.~ 
Jak za dawnych Lat - ara Ork. Pa· 
1adena Root Orchesłira. 10.00 eG mi.
nut na godrlnę. Ll.00 Dyskoteka pod 
gruszą. 12.GO Zbrodnia wobec mial!!ta 
- Ka•M.sz w I wojnle światowej. 12.21 
Orkiestry i dyrygenci 13.20 Prze·bo· 
je z nowych płyt. 14.00 Ek,sprmem 
p r zez świat . 14.05 Perysk<>p. 14.30 Z 
nagrań Programu III. 1s:oo Audycja 
społeczna. 15.20 Nowa płyta zespo
łu „Queen". 16.00 Pamiętni.kl. 15.13 
w duecie z Ellą FL~gerald. 17.00 Za· 
praszamy do Trójki. 19.00 W due<:ie 
~ Oska•rem Petersonem. 19.3'0 l!:lcspre
sem pi;,zez świat. 19.31'1 Opera tyga
dni a - c. Debussy - ,,Pelleaa i 
Mellsanda". 19.50 ,,Wielbłąd na llte· 
ple" - odc. pow. io.oo z klasyki for
tepi8J1'.lowego jazzu. 20.40 wszystko o 
poezji - aud. z Udziałem K. Gą
s iorowskiego. 21.00 Utwory na violę 
da gamba. 21.30 Gomó~kowe melo
dyje. 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwłaz
da siedm iu w ieczorów Peter 
Skellc rn. 22 .15 Wieczor·ne spotkania 
ź Nan! Bergwadze . ~.oo Drugie na
r odziny w iersza. 23 .05 Goście sopoc
k ich festiw al i. 23.4'i Chopin w nagra

niu Rubinsteina. 

PROGRA."11 IV 

7.00 W 1ad. 7.05 Kantaty Bacha (ste. 
reo), 8.00 Chwila muzyki , 8.115 Dzieli 
dobry, sluchaczu (Ł). 8.0'1 Tm kon· 
t r olny (L). 8.08 Stereo dla !onoama
torów - Elvis Presley - koncert w 
opr. M Nledźwiecitlego (L) 9 OO Nie
dzielny p r ogram literacki w opr. 
T. Glcgte ra (Ł). 10.00 Klub Młodych 
Miłośników Muzyki (stereo). 11.00 
Nu.rt ludowy w LLteraiturze. 11.20 F-0-
noteka fotkloru. 11.36 Zgadnij, 
sprawdź, odpowiedz. 12.00 Wlad 12.(}3 
Teatr Klasyki dla Młodzieży 8'2lk<>l
nej - „Marcin l Jędrek". - słuch. 
E. Hartwig. (stereo). 13.15 Letrue 
n iebo - „Pod znakiem ZOdl.a~u". 
13.30 Koncert z gwiazdą - M. Jad<
son. lUO Lowcy dźwięków - aud. 
z. Kor:reniows:kigo. 14.30 Gra Woj
ciech Karolak. 14.40 Muzyka • je
dnej płyty, 15.00 Teałr PR - studio 
Stereofoni czne - „a.ratyna" -
słuch. wg poematu A. Mick!eiwicza 
(litereo). 16.00 Wiad. 16.00 Koncert ty
czeń (L). 16.35 Test kontrolny (ł.), 
16.36 Henryk Debich zaprasza - kon
cert w opr. K. Pietranek fŁ). 17.00 
'l'u Studio 4 - Wars:iawska Dy.skote
ka. 17.30 Warszawski Tygodnik 
I>źwięk.owy. 18.00 Stereo 1 w k<ilo
rze - Recital skrzypcowy E. Zien
kowsk iego (stereo). 19.15 Kalejdoskop 
nauki - Agresja u roślin i zwierząt. 
19.45 Teatr zwierciadłem epoki -
Reduta Osterwy. 2:0.15 F. Cavalli -
„Eglsrto" - favola musicale dram
matica w 3 aktach (stereo). :ll'l.00 
W\ad . sportowe (Ł). 22.10 Międzyna
rodowa Trybuna Kompozytorów -
Paryż 1980 (stereo) . 2.2.40 A. Ci>rell! 
- Concerto grosso O-dur op. I nr 
l (stereo). 22.56 Wlad. . 

Aktaalnoścl dnia (Ł). 16.55 Recenzja W niedzielę. 17 bm. w godz, 
literacka M. Maja (Ł). 17.00 Te.~ 
kontroLny (!·,). 17.0J stereo-re1Wia w 10-16 otwarte będą sklepy dellika
opr. nony GrzesJ.ak (Ł). 18.05 T.rans- tesowe i spożywcze przy ul. ul.: 
misja ze spotkań piłkarskich o mis- zachodn:ej 25. Wo.is.ka Polskiego trZ>OStWO I Ugl. (Ł) 18 25 Zapomnda-
ne kultury - Odkrywcy świata - 136, pl. Niepo<lleglości 4, D%i.er
portugalscy teglarze. 18.SS Chwila żyńskiego 76, Piotrkowskiej 96, 
muzyiki. 19.00 Czy znasz swoje pra-
wo? 19.15 Le'kcja języka angielskie- Pusikina 6/10, Dliug<>sza 7/9; w 
go, 19.~ studio Stereo zaprasza godz. 11-18 sklepy cwlciernicza 
(stereo). 2!2.10 „Nlgtly tak nie pa- przy Ła,giewnickiej 35, Wojska Po<l-chnlaly kwiaty" - Renata Dane! . 
2!2.15 Radiowe portrety Poląków - skiego 20, Tybury 1, Plantowej lb, ' 
prof. s. Lorentz. 22.~5 Lekarze · pr zy: PaJbianickiej 126, Rzgow&kiej 39, 
rody. :12.SO Gra W. Wiłkom irska . 22.5.:J 
Wiad. C ieszkowskiego 4. Przybyszewskie-

NIEDZIELA. 17 SIERPNIA go 63, Marc hlewskiego 31, Kaa· 
PROGRAM I przaka 26, P iotrikowskiej 97, Na-

s.oo Wlad. 6.05 Kiermasz pod kogu-5 rutowicza 41, Now9miejslciej 1, fJkiem. 7.00 Wlad. 7.()5 Fala 80. 7.1 
Co niedziela gra kapela. 7.30 Moskwa Nowotki 86 i 152, Obrońców Sta
z melodią i piosenką. 8.00 Wiad. ora: hugradu 20, Głównej 59, Tuwima 7 dni w kraju 1 na świecie. 8.20 Mu 
sicon. 9.00 Informacje sportowe. 9.05 63. Armii Czerwonej 31 i 68i70; 
Radl.owy Magazyn Wojskowy. 10.00 w godz. 10-16 kwiaciarnie przy 
Wlad. i ipformacje dla k ierowców Zgierskiej 40, Dąbrows;kiego 91, 
10.05 Komunikaty, 10.JO Pól w ieku _,_, 1 • 80 
póllSkle,1 p iosenki. 10.30 Radiowy Rzgowskiej 77, K<J<>C11.liiZK\ • 
Teatr dla D'lleci - „Tabakierka" _ PiotrkowSkiej 85, Nawrot 2, No
słuch. i. Kwi·ntowej. 10.55 Chwila wotki 24, Obrońców Sta,limgrad.u 
muzyki. tt.00 Rót.ne ba rwy piosen 31 Armii Czerwonej 105 oraz kio.ik 
kL 12.05 W samo południe. 12.45 kwiaciarski przy zbiegu ulic Huto-
PG!ska muzyka popularna. 12.58 !nfo1 ra i Zielonej . (lk) 
macje dla klernwców 13.00 Studio 
0 Garna". 14.30 „W. Jeziorana.ch" -
odc. pow. radiowej. 15.00 Koncert ty
czeft. 16.00 Wlad. i Informacje dla 
kierowców. t6.05 Teatr PR - „Diabeł 
z Małego Sma1kosza" - słuch. J 
Krzysztonia. 16.SO Radiowe orkiest ry 
przed mikrofonem. 17.15 Studir: "1!0-
dych. 18.00 Komunikaty Totalizatora 
Sportowego. 18.05 Informac je dla k ie 
rowców. 18.0'7 Komunikaty, 18.ló 
Przeboje wczoraj l dziś. 19.00 Dzlen 
nik wieczorny. 19.15 P rzy )lluzy ce o 
sporcie. 211.00 Koncert tyczeń. 21.00 
W lad. 21.0S Z dzlejów kabaretu. 22.00 
Telegramy mu.zyczne ze świo ta 0~. ~n 
Moja audycja muzyoezna. 23.00 Wiad 
23.05 !Tl/formacje sportowe. 2'3.15 Re 
wia piosenek. 23.45 B ig B a nd D 
Ellingtona. 

PROGRAM U 
7.30 Wla.d . 7.35 Koncert pora1u1y 

8.00 .• Nledzlelne 9potkania" - prn
gram Jitera·cko-muzyczny. 12.05 Nie
dzielny poranek muzyczny. ra.oo 
Teartr PR - „Ską.piec" - słuch . wg 
komedU Moliera. 14.30 Wiadomości. 
14.35 Echa Festiwalu Folkloru 
Górali PolSkich w .żywcu. 15 .00 Ra
d iowy Tea.tr dla 'Młodzieży - ,Ta
jemnicza wyspa" - cz lJ słuch. A 
Li-sow·s'kiej-N!epokólczycklej. 15.45 G 
Faure - 5 pleśni. 16.00 Koncer t aho
pi nowS'ki z nagrań M. Sosińskiej. 
16.30 „Trzecia strona medalu" 
Radiowy serial eestradowy - odc 
lll (Ł), 17.35 A. G!nastra - Kon cer t 
na harfę i orklestrę. 18.00 Panorama 
polskiej wokaUstykl. 18.30 Wiad 
18.35 Felieton publLcy~ykl mlędzy
na.rooowej. 18.45 M. Spisak - Sere 
nada na orkiestrę. 19.00 Recital zes
połu „Ca'Piltaln And Tenille" , 19.2ll 
Rozgłośnia Harceraka. :i.o.oo Wielcy 
artyści estrady i kabaret u. 21.00 Woj. 
sko. strategia. obronn'l§ć 21.15 Plo
senki tołni ersk ie. 21.3ll K-onk'llrsy Cho 
p l.nowsk ie we wspomnieniach J. Żu
rawlewa. 22.30 „Mężczyzna dowcip· 
ny" - aud. S. Staniszewskiej. 23.00 
Nowe nagrania radiO<We. 23.30 W lad 
23 .3.'i Publicystyl!ta mtędzyna rodowa. 
23.40 Muzyka na dobranoc. 

PROGRAM Hl 
li'.00 W:l.ad. 7.05 Za k i erownicą. 7,50 

Na poboczu wielkiej polityikl. 8.00 Na 
sze t;,py - przegląd aud. tygodnia . 
1.30 Ekspresem przez śvr!art. 8.35 Ko
r.tu piosenkę„. 9.00 „ Wiel•biąd na ste
pie" - od.c. poiw. 9.10 Jak za dBJW
nych i..t - &ra Enoch IAght Orohe-

Dnia li sierpnia 1988 r<>kU 
zmarła, po kr6tkleJ i elężk.Jej 
chorobie 

EUGENIA 
W OD I CZ.KA 

Pogrzeb odbędzie się dnia 1S 
sierpnia 1980 roku o godz. 15.30 
na cmentarzu św. Franciszka 
przy ul. Rzgowskiej. Pozostają_ w 
smutku: 

MĄŻ, SIOSTRY, SZWAGIER, 
1 POZOSTAŁA RODZINA 

Dnia 13 sierpnia 
zmarła w Łodzi 

S. t P. 

1980 

WANDA 
MARUSZEWS11GA 

z domu Hirszel 

roku 

Nabożeństwo żałobne odbędzłe 
się dnia 16 sierpnia 1980 roku o 
godz. 10 w k<>śclele św. Karola 
Boromeusza w WarS'Zawle, po 
którym nastąpi wyprowadzenie 
zwłok na cmentarz na Powązkach 
do rodzinnego grobu, o czym za
wiadamia 

RODZINA 

W dniu 13 alerpnla 1980 roku 
zmarł nasz ukochany Brat i wu· 
Jek 

9. t P. 

mgr ANDRZEJ 
PALMĄKA 

długoletni pedagog XXIJI 
Łodzi. 

LO w 

Pogrzeb 
sierpnia 
cmentar7.u 
weJ. 

odbęd:oie się dnia li 
br. o godz. 15 na 
kat. p:rzy ul. ogrodo-

SIOSTRY 
ł POZOSTALA RODZINA 

DZIENNIK POPULARNY nr 176 (9844) 



Iowa Jlobry tinrił& nłervebolmo Md 
dem-. Prud cłnri1- łl:'ll40lh. li• U.
ml.Gna DłJ!t&. Dod kit6r, kobra., swi
~ w cluny kłębek, pławik tię w 
chłodzi• I cieni.u. Na jeJ umesione 
tera.z, wv.l{ięte fak znak z,a;pytania, 
bru.nartllo-żółte cielsko padały piekące 

promienie tro.pikalnego !łońca, Ro.zszerzone gd'oź
nie zal!:łowie przybrało kształt owalnej ta.rczy. 
Slepia. talk bystre w ciemnościach, bvł:v w tej 
ohwili porażone światłem. Ukryite za ślepiami 
l!:l'Uczoły pęczniały od śmiercionośnego ja<l.'11. Miał 
spłynąć po ostrych jak gzpi·lk.i kłach, kiedy tylko 
wbiją tcię w ciało wroga.. który zakłócił błogi spo
kój. l-eb kobry dTgnął do tyłu. J~zcze mome-nt 
l uderzy ja.k błyi;ka.wiozny tann. 

Nie udenył, P.I"Ucilwllli•k ddałał •rt>ciej. A 1'111-
czej bardrtJie<:I p~ebi~le. Nałeeal do gat\lJI!ku ob
darzonego najiw}'Uzą lai'teligencją wśród w.uyst
kich Istot. Był człowiekiem. Jego ręk.a. chwyciła 
kark kob.-y. Zacisnęły sie palce. Nie za mocno .i 
nie za słabo. Tak, fak t.rzeba. Z precyzją eksper
ta. Z kłów kobrv soł.v·nął ia.c!. Był tak sam:o za../ 
bóiczv. iak zawsze. Ale zabić mógł tylko istotę 
żywą. A śmi·ercionośny zastr·zyk trafił do por'.!ela
nowej misecz.ki. Na wpół sparaliwwana \rob!'a, 
rzucona do betonowegó basenu. znikła w ~a1i ei~
nionej od glonów V.'OĆl!zie. M:seczkę i jadem za
n ieE.:ono do laboratorium. 

W „WĘŻOWEJ P ARllIE" 

Setki takli.eh o.peirac,l:i p.rrze<l)rowa<diza sie codz:en
nie w „węrżowe-j farmiie" przy naukowym instytu-

KORESPONDENCJA Z ZSRH 

eł• Im. lar6lowed 8abftbh& "' llaqkoku. W1nlW 
pozorom. lite „ to „•po.tlwnia • imie'.rci'"· Wy
i>a.diki ~· kO«oł 1 oersoneliU „fumy" -
m6wi l•J ki«O/Wnik - •• niezwJ!kle Mt.dilde. Lu
dz!iie. którriy „wydska1ą" Jad z kobr (Na.ja N.aja), 
kobr k.rólews·kich (Na.da Hannah) i wielu Innych 
l!atunków wężów, sa misbrzami. Jeśli jedJ!lak 
(„pr-zez nieu.wa~11" - pod!kJreśla kiero.wni•k) ktoś 
zosta111ie ukąszony. dostaje na.tychmiast neutrali
zujący truci.zne zastreyk. 

P.rodukc.i!i takich zastl'zyik6w służy właśnie 

KORESPONDENCJA 

Z TAJLANDII 
d.ma~liność ,.wężowego wy.d~ałru" lnstyt.Uitill, !6t
niejące(o i·uri oo ponad pół wieku. Nie bez isto.t
nych pqwodów założono go właśnie w TaJla,ndii. 
W t.ropikalnym klimacie tego kraju żyje ot:rom
na :rość różnych gatwnków jado."''lty.ch węży. Jest 
te.ż - w konsekwencji - wiele wy.padoków uką
szeń. Gdyby nie dosta.rczane pt'Z1!'L insty.tut w 
Bangkoku szczepionki, byłyby to naaozęścięj wy
padki śm~.erteln.e. Produkcja szczepionek, które 
eksporrowane są stą.d do \v'i.elu ~aj6w, poJega na 
:-as:tmzyk.iwaniu koniom drobnych dawek . jad~. 
Ortainizim zwierzęcia \IJOdiparnii.a się na diZńałame 
t!'ucizny, wytwalI'!l.aQąc w krwi antytoksyny. Są 
&ne nas~nie odcia.t(a.ne, odipo.wied!ni.~ preparowa-
ne i -pa.Jrowane w• sa:klaine ti()Ikd. 

I 

P!"Zebywajac w Uzbekista'llie, czy 
Tadżykista.nie. na pewno ugoszcze
ni zo.sta.n·iecie ll!romatycz.na i cierp
ka w smaku zieloną herbatą. 
:'<azywa s i ę ona tam kok·c~aj. 
Podaje się ią w piali - porcela
nowej bądż fajansowej fiłiżance 
bez ucha - szerokiej u góa:y i 
waskiej na, dole. 

i·nnyeh uz·nawany jest kolor cy
trynowy, bądź z brunatnym od
cien.iem. 

kich· :zboczach. Wysokość krnewu 
dochodzi do 5 metrów. Ma on liś
cie krótkoogo.n!kicllwe, owalne, d·ro
bne {długość 2-11 cm), ostro u
kończone, głai~e ! spe.dem jaś· 
niejStZe. 

Zieloną her-ba.tę pije się o każ
dej oorze d·nia. przy ka.żdej pog<>
dzie i koniecflmie pl'IZed i po po
~:ł:ku. Jeś1i posiłek ;est suty i 
Hus.ty {np, przygotowal!ly według 
wszelkich zasad sz.twki kulinarnej 
pilaw). kok-czaj pije się również 
p<>dozas jedzenia: herbata elimi
nuje bowiem odczucie ociężałości 
„W iej plomie·niu spa!aia się 
tłuszcze" - !(łosi iedno z tamte1-
szych powiedzeń. Dawno i:tż 
stwierdzono też inne właściwości 
kok-czaju. Pomaga on w ' regul~ 
wa.ni~ ci-śnienia krwi. iest i,all'dzo 
pomocny przv schorzeniach nerek. 
ułatwia znoszenie upałów. Prze
konałem się o tvm sa,m, podróżu· 
jąc do Uzbekistanu i Ta.dżykista
n u. Rzeczvwiście. l!oraca zielona 
herbata doskonale iasi pragnienie. 

Herba.te tę pije sie równie! w 
.Japonii. USA. Chinach, Maro
ko. Sene~aJu, Al!(ieri.i. Indlach. 
Afganistanie. W każdvni z tych 
kraJów i~t własna ka-dvcja picia 
zielonej herbaty. Jakkolwiek 
wszędz~e nazywa sle ona zielona. 
ie.i kolor bynajmniei nie wszędz.:e 
jest właśnie taki. W niektóryeb 
~ejonach za.pana się ia do uzvs· 
lratn:a ciemnożółtego koloru. w 

Rzecz jasna. pożąda.ny ko.lor 
kok-czaju uzyskuje się przy po
mocy specjalnej o<bróoki. W ten 
sam sposób zapewnia ~ię t.ikże 

w.sz}·.stkie !nne jego wfaściwolkl, 
tak różniace z.ieloną h&batę od 
zna~nie populairniejszej - ciZar
nei. Zarówno jedna, iak l druią 
otrzymuje sie z liści tej samej 
rośli.ny. którą. botarnicy dżwdęcznie 
naz:vwa.ją „Ca.mellia &inensis" I 
która malowniczo wyrasta w po
staci okrągłych krzewów na górs-

Herbacia1le mewy upra.w[a się 

z 
I 

w w~elu kra.ie.eh, jednakże zielo
na herbatę u.zyskuje się głównie 
w ZSRR, Chinach. Indiach i Ja~ii. 

D:acaego lud.Zie ii:aczęli u,zygki
wać z iednej rośli-ny pr<>dukt, 
kltórv konsumuje się iednako\vo, 
:led•nak ma. on róź:ne właśei.wości? 
H:storia tej „t.ajemnJcy" z.wiąza
na jest .z samą historią picia her-

KOBJl.A IUlOLEWSKA -
NAJBARDZIEJ J°.ADOWITA 

k!r6tlkim orriu.!e nastęJ)u·1• utrata _p.r~ytomn.Ollct. 
Smier~ Jest rez.ulłia.tem zakłócenj.& pracy serca. 
' 

!til'k„ słłlw e w4'ach. Z n.aiW4'y - m6wt kie
~'>OWni·k „fal!'my'' - nie " one atiresywne 1 nwgą 
zaatakować człow4ekia tJ>l!ko feśli zo.stainą !'Prowo
kowadle. Widza lepiej w nocy. tote-ż rzadko mo.żns 
Da nie natrafić w pełni dziennego świ.atla. Sa głu
che na fa.le dżwięko·we, w potooonym tego słowa 
znaczeniu. Wvcz.u.wają natomiast najmniejsze J.d:P
nie otoczeni.a. Organem węchu jest u nich jęz,· k. 
Pre-ferują pożyw·ienie, h-1óI'e same zdobędą: owa-

Pierwsz.a pomoc w wypadk.u uk!ąs:ze.nie. prze« 
ja.dow1tego węża polega na Pl'IZYhaanlJ'Wanlu ~yr
kulacji krwi z miejsca w które dostał się iad: 

•A więc dość ~llne orzewiazanie nol!i . czy rękt 
powyżei rany (trzeba ie iednak co k•lkanaści e 
minut rozluźniać, aby nie spawodować ~ałkowi
tel!o niedokr-wienia kończVllly). Dails2vm ' iedy
n,·m ratunkiem jest już tylko z.robiony w po_rę 
zast.rzYk z oU.powiednie.i surowicy. Nad1zwyczaj is-

NAJA HANNAH 
dy, płazy, gady i d>robne ss~~· Ponl~wa! .na 
farmie" nie sposób dostarczac 1.m takiego pozy

~i:enia w żywej postaci, trzeba ie karmić „przy
n1>usowo". Kawałki mięsa wpycha im się do gar
dła srpecjalnymi szczy;pcaimi, 

totine jest jej dobra.nie do rodzaju jactu. Jeśli nie 
jest wiadome, jaki wąż spowodował zatrucie, trze
ba to rozpoznać na padstawi•e 'Ql.•ystępują<:ych ob~ 
ja·wów. 

Objawy cl:z.iałalllia .iadu wy tę;pują już w kilka 
mfamt m> uką.szeniu. Jad działa różnie, w zależ:· 
ności od l!atunku węża. Uką.szenie przez kobrę 
wywo~u.je uczucie nagłego osłabienia, opadanie 
p0wiek i za1kłócenia mQIWy o.raz trudności w ?d
dychaniu. Póimiej ąastępuje plld'alili wszystkich 
mięśni i śmie.rć przez ud~e. 

Jarl innyoh gatunków węży p<>woduje ~.rwa;w!e
nie x nosa I dziąseł Oll'az we wnętrenośc1aeh. W 

Przeci11vjadowe szczepionki - mó~· ia specjaliści 
z :nstvtutu w Bangkoku - rozprowadzane są na 
całym obszarze kraju. W wypadku ukąszen i a 
orle-z najbarda:iej iado·witego z węży - Na.ia 
Ha.nnab - śmierć może nastąpić i-uż po dwóch 
god•zinach. Jeśli zdrurzy się. że z iakichś powodów 
nie ma m<l·żliwości dolrona.nia w porę zastrzyku, 
pozostaje tradycyjna {niestety nile za/Wsze skutecz-

• na) metoda chiirurl!ic1Zna - wycięcie Lub WJ"Pale-
me ukąs.zonego miejsca. 1 

baty. N;egdyś św.ież.e liście po 
prostu żu.to. Następnie p.róbowano 
je iotować. ~u~ycza.iiwszy się 
i ))Ollubiwszy herbatę, zaczęto two
r.zyć jej zapasy, zaś dla unlkndę
cia osuda się, podobnie jl!'jt ja.rzy
ny i owoce. liście' s.uszomo. Wtedy 
'11.'łaśn.l.e oka.zal<> się, iiż w z.aJ.eż
ności od wa.rUlllków suSllenia i in
nych roctza.jów obróbki (skll'ęca
nia, i:mz;es.iewan5.a, fermenta.c}i iitp.), 
herbaciany listek nabierał róż
nycll ~ości tłizycznych i che
mic.znych, odmieinnych kolorów i 
,smaiku. Różnie te-ż wpływał na sa
mop<>cz,ucie człowieka. Nadważ
niieiszą cech'!\, odiróimdającą hel.'ba
tę ziela.na od , cza!l'nej jest to, że 
pierwsza jest nie termentowana, 
zas druga tak. Warto tu dodać, iż 
uzyskuje sie herbatę częściowo 
fermentowaną. która ma kolor 
czerwony. badŻ żółty. Pod narzwa 
U!unl! wytwa.<rzana jest ona tylko 
w Chinach. 

Wiadomo jest, że świeży li~ek 
herbaty iest niezwykle bogaty w 
witaminę „C" Przy uz.vskiwani·u 
>.·iel01~ej herbaty wiitam:ny tej 
orarw:e wcale nie niszczy się. Za
oh<>wuje sie też wszvstltie witami
ny irupy .,B". Zawarte w kok· 
czaj.u ta·ni'l1Y 2:Większają aktyw
ność witaminy „P". która umac
nia ścianka naczyń krwionośnych. 

Ponadto t>a.ninv pa.magaja przy 
zwiększonej ez:vinnoooi i?ruczołu 
tarczvcowe!(o. Mocny wyciąg zie
lonej berbatv charakteryZuje s:ę 
tei: \llJ'LICZll.ll ai· ~ nośe'Ą orzeciw
bakteryjn11. ,Test więc kok-e-z:aj nie 
tylko krzepiacvm napojem, aJe też 
niemal lekarstwem. Wado byłoby 
1?0 cb.-ba spooula.rV'ZIC>wać również 
w naszym kraju. . · 

WŁADYSŁAW KNYCPEL 

JANUSZ GOŁĘBIOWSKI 

Ai:cheolodzy 1 Instytutu Historii Akademii Nauk Tadżyckiej 

SRR znaleźli pod ruinami osiedla Sa.razm liczne wyroby z ka

mienia l brązu ora.z resztki ceramiki. Istnienie staroiytnych 

osiedli na terenie dzisiejszego Tadżykistanu stwierdzono jui 

znacznie wcześniej, ale dopiero obecnie udało 11lę odnaleźć 

resztki jednego s nich. Znaleaisko świadczy o tym, ze miesz

kańcy S&Tazmu nie tylko uprawiali ziemię i hodowali bydło, 

ale takłe wytapiali br~ i miedź oraz byli doskonałymi rzeź

biarzamł I trudnili się zdobnictwem. 
• • • 

lUołdawscy specjaliści opracowali nową, niezwykle prostą 

metodę uprawy winorośli. Doszli 'oni do wniosku, łe tradycyj

ny sposób obrabiania riemi - w poprzek stoku góry, naleźY 

zastąpić uprawa. pod pewnym kątem, dziek! czemu ziemia 11ie 

będzie naraźona na zbyt duż~ erozje. Dzięki ząstoffwaniu 

nowego systemu uprawy, każda bruzda będzie pełnić takie ro· 

lę kanału. odprow~dzającego nadmiar wody. Gleba na takiej 

pliuitacji będz.ie mogła oprzeli się nawet największej ulewie. 

* * * 
Po kilkudziesięciu latach ,,drzemki" znów zaczął działaó 

wulkan Goriełyj na Kamczatce, połoźony w odleg-łośc; 60 km 

od Pietrozawodska. 'arJ stożkiem wulkanu ukazał się wielki 

obłok 1>4>11iołu I ir;azów wulkanicznych. które °\\"Zniosły się na 

wYSOkość I km. Pnestało I tnieó jezioro, znajdujące się w 

kraterze wulkanu. Przyczynę pnebudrenia wulkanu badają 

obecnie naukowcy, 

Upalne lato przed „gorącą j es i en i ą'~ 
Traidycyjine „Ferragosto", jak 

nazvwają Włos.i wakacyjny pół
metek datowan.v 15 sierpnia. 
:za.PoWiada r6wniei w tym „.,.. 
ku masowv odpływ mieszkań
ców mia.st Półwyspu Apenifi· 
skiel!o na. śródziemnomorskie 
lub adriaitvckle wvbneża. Let
nia kanikuła. wprost n,ie do 
wvtrzyma'!l!a na ro:zorażO?lych 
od l(orace,;o słońca ttl\cach i 
placach miejskich, n!e ~a.ww.e 
>est łatwa do miesienia także 
nad morzem. COd'aiz tµ b<>'l1riem 
tł0C1Jnie-j. 

korzystania ~ turystów, 
choć linia br~egowa Italii wy
n~i kilka tysięcy kilometrów ••• 
Zdaniem czasop!s.ma „Panora
ma" z kolea na l m kw. czys
tej. pa.z,bawianej zanleczygzczeń 
plażv wlooldei przrnada dwu
krotnie więcej Niemców z 
RFN. Franc11Jl!:6w I lillnycb za
chod11foh Ewropejczvków niż 
Włochów. Włoiski omemvsł tu
rvstrcz.nv bowiem la.kbv n2ń 
nie narrzeka.no, stainowl nadal 
na ogół sPrawme fu.n.kc:!onują
ce źródło stałego dopływ'.! de· 
wiiz. 

. KORESPONDENCJA 

zacja wywrotowa n.le ~łasiła 
we Włoszech .,wojny plażowt:!<j", 
oo nastapiło w braitnie.i His:z
pa ni~ w remiltacie działań te!:."
rorvstów 1. ET A, to orzeciei 
r.amomi miesZJkańcy apeniń
skiel!o .buta" żyją w ciąl!łvm 
na.pięciu i obawie przed oory
waczami. Ol ostatni. iak wy
ka.zuJa m..i.n. oolicyj.ne staty
styki. obrali sobie okree waka· 
cii za S?Jezei?6ln·ie go;-zyjainc:v 
czas do rozwi'lliecfa działalnoś
ci równie tukratVW!l.PI co nie
berzpiecznej: uprowa.clzania 
członków zamoei:nych rodizin i 
wvmuszia,nta od ich najbliż
szych se-witego okupu. 

Tygodnik „Esnresso" nai:iisał 
ostatnio. że olaże rtalii z ka~
dvm rokiem ku.rczą s:ę p<:>d 
naparem Ol'OCesów u·rbainizacyj
nvch tak ie oozo&tało iuż ~zi~ 
łacz.nie niewiele oOnad 500 km 
wybrzeżv mo?.liw~·cb do wy-

W tel!orocznym włoskim ka
le.idoskopie turvstyka miesu. 
się ie.dinak za.rów·no z tl'kOno
miką. iak I z teTrorvz.mem 0-
ra.z. politvką.. Chor.ia.ż na szczę
ście, iak dotąd, iad·na oroni- Jak l(t'<>Żne bywaj- nastęi>-

KORESPONDEI\CJA 

Z USA 

Ulicą idzie obdarty stary ezłowiek. Wvglą<ia na 
stai'ego imigranta ,Silnv wiatr przygina jego po
stać Trzyma w ręk.u torbe, w której jest brudna 
koszula i Peto kietbasv 

Oparty o drzw• sklepa. młody, może 17-letni 
chłopak Pilnie obserwu ie stare!'(o. 

Przy ulicy na rozwalonvm nasypie kolejowym, 
ukryty za krzakami marznie n!e ogolony mężczyzna. 
z wielkim pi~toletem czeka. 

Stary przemierz.a ulicę, a obserwujący fo chło
pak rusza w ślad za nim. 

N:e ogolony orzebiega torv i nas:n, - przys:adł 
przv wviściu z tunelu jest gotowy do skoku. 

Starv wszedł do tunelu, młody dopadł go jednym 
susęm i usiłował wvrwa~ mu trobę; slychać było 
potężne trzaśniecie i przekleństwo. w tej chwili 
~tary wyprostował się i młodv złodziej u.irzał naj
bardziej znanego w mieście policjrunta. Ponieważ 
za.iście bvło błahe - stary imigrant - czyli w cy
w)lu Bob Hurst, nie musiał wzywać pomocy „nie 
ogolonel!o" z pistoletem. współpracujaeel(o z nim 
policjanta. Pracują ZWV'kle w grupie. Naraża-ją 
wła!t.1e zdrow\e I i:ycie. aby zapewnić bez;pieczeń· 
~two mieszkańeóm swojego miasta. Philadelphia 
'est vcf('1k im miastem z ogromrnym łrodowiskiem 

I DZmNNIK POPULARNY nr U'I (~ 

przestępczym. Roboty mają pełne ~ęce. Od 10 lat 
Bob Hurst krąży r ciemnych ulicach· (na jczęścieJ 
na przedmieściach trzymając się zawsze zacie
n:onej strony ulic. Uźywa r6żnych przebrań; w 
historii op:Sanej powyżej był stai'vm imigrantem, 
kiedy indrziej wygląda na bezbroona babcię. s.po
ko.jnego urzędnika, agenta ube1:pieezeniowego, kie
rowcę taksó .. i czy źeglarza. T:vm ra.zem nic nie 
zostało zrabowane i nikt nie poniósł szwainku. Ale 
zawsze Bob Hurst Jest ubezpieczony pNez zamas
kowanego policjanta z bronią i walkie - talkies 
- ruszadacego w ostatniej chwili. żeb:v aresztowa,O 
rzezim'.eszka. a czasami żeby u.ratować Hurstowi 
życ:e. B. Hurst w czasie swojej pełnej po~vię
cenia prac~· był 38 razy pacięty nożem, osiem ra
zy na tyle ~rożnie, źe szyto go w szpiLalu Strze
lano do niego 10 razy, trafiono czterv l raz miał 
lufę rewolwerową włOŻO'llą do ucha. Na szczęście 
pomoc przvchodziła :cawsze w porę. Pa.rę razy 
był mocno pobity ,do utraty przytomności włącz
n;e, ata.k<>wany maczetą. nożyczkami, ta.sakiem, 
nogą od krzesła. kijem 1<1-lfowym, a nawet mro
ronii, flCllll -WołOWf!. Uwmięłą 'li' laZet •• 

.~Wś lftlWlł to l'Obił_ ~ muf!li »9111.etrOWd ~ 

7. WŁOCH 

stwa włoskiego „kid'llaperstwa", 
świa.dcz:v następujący orzvli:tad. 
W li'DCU br. porvwacze Matn
kowali ~am.ochócl. w którym 
znajdowała sie córka iednego z 
rzvmsldcb kUJ>Ców. w towa
rzvst:wie na.rzeczonego, Pragnęli 
ią up.rowadz.ić. by wyłud2~ć od 
ojca okup. Jednak dziielna 
cłtiewczV'!la nie daiwała się: do 
końca broniła się przed tne
ma uzbro}onymj po zebv ui
maskowanvmi meżczvzr.aroi. 
W końcu padł śmiertel·ny 
strzał. Porywacze zbie~li b:>2. 
ślad.u-. 

danei Powszechnie go.rącej oo
litycznie jesienL Jakie sza.n:.>e 
przetrwania ma rząd premiera 
Cossi!(·i oczvsz.czonego n.iedaw
n<> orzez oarla.tnent od zarzu
tu .. chronienfa terrorysty" w 
!<'łośnei aferze Donait Catt.ina? 
Czy oodziel<>na we-wnetnnie 
pa,rtia chadecka zdolna będzie 
utrzymać ster rządów? W jakim 
ki.el'UJ!1ku rozwina się kampa
nie socialne klasy robotn.iczej? 
Pvtan!a teeo rodzaju wvsu.wa
ia włoskie dzienniki. A w oo
rze wakacvj.neio szczytu nie 

ne fa.ktv. Z przeprowad·zonego 
metoda reorezentatv1111n:ł sou
da.żu wvnlka. ie w bież. roku 
opuści miasta w tó~runku plaż 
i gór o 25 proc mnJej miesz
kańców Włoch niż w r<Joku l1-
bi e!(łvm. Powód? Oddajmy 
.do.s iednemu z uczesir1·ków ar,
kietv „Doxv": .• W budżecie 
przeciętnej rodzinv ora.eującej 
koszt wrukac.li oowleksz'l-ł ~:e 
w ciąl!U ostatnich dwórh lat 
niemal dwukrotnie. Zarabiam 
wora·wdz.ie Wiecej niż w :-oku 
1978. jednak l(dybym z żoną i 
dwojl!iem dmeci wviechał tego 
lata na.cl morze. musiałbym 
skreślić z rocznego t>udżetu 
wiele j,nnych ważni.f'iszvch wv
datków. SpęcLzę 'Q\rięc u:·loo w 
Rzvmie, opalając sie nad Ty
brem, .. " 

one znaJd<nia się w centr11m 
p0wso:echnych zadnteresow!lń. 

U schyłku la.ta wi-ele we 
Włoszech mówi się o zapowia-

Znaczn.ie w~ększe znaczenie ak
bu.alne ma m.in. problem k<•~z
tów „Ferrag<isto" i w ogóle 
urlopów. Znanv l'llst:'ltut baria
nia ooinii publicznej . Doxa" 
o!'(rosił na ten temat wymow- I. KRASICKl 

a 
dowiska 'Pn:estępcze" - mówi Hur-st. W' ęc choóz!, 
spaceruje. on, Bob Burst, cza.sem robi z siebie 
~.vrkowego głupka lub inna naiwną po.stać. wab:ąc 
mety miejskie coraz to p.ową mistyfikacją. 

W wieku lat 41 osiąg•nał mistrzostwo w swo:m 
zawodzie. Pewnej nocy zootał zatrzymany prze7 
oatrolującel!o ulicę policjanta, który w „pijaD\·m" 
włóczędze nie rozpaznał swojego kolegi. Zupełnie 
niedawno 2 mężcz.vzn wcią!(nęło go qo rozwalo
nej!o domu i próbowało !!O zgwałcić!!! 
„W;'Stepowałem wtedy w damsokim przeb:raniu 

- młodzieńcy ściągnęli ze mnie rrujstoJlY. po czym 
zaklęli - „ale k .•. " · 

Hurst był nagradzany ~O razy, w tym S razy za 
odwagę. Cztery lata temu otrzymał najwvższe od
inaczenie stanu Pensylwania za waleczność. 

Ma s\·mpatyczną, łag<>Pną twarz. iasnoniebieskie 
oczy l mię.kki głos. „Zastrzeliłem chyba z dziesie
ciu bandytów„. Ch,•ba, bo nie pro-Wadze dokład
nych rachunków". Hurst rozróżnia dwa rodzaje 
złodziei: rierwsi to niez.byt groini kie.szonkowcv. 
którzv nie uprawiaj• przemocy, drudzy to tzw 
rekin:v - gotoW'! na wszystko bandyei zdolni do 
rozboju. gwałtu i mordentwa. 
o.tałmio Hunt (były komandos :r.lelonyclt 'Bere-

t6w) podsumował SWOJe przygody- raniono go 274 
raz'" przebvwał w ;;zpitalach 36 razy. Hurst 
twierdzi. i:e 90 proc zatrzymanych. przyznaje się 
do IVinv w trąkc:e l'<>Zprawv sądowej, 3 proc. zo
sta ie zwolnionych. a oozostali odsiadują wyroki 
;:irzec:etnie od 2 do 8 lat. 
Wesoło wspamina i·ncvdent. kiedy złodziej zaszedł 

~o z tyłu i utkwił ?górek między jego łopatkami. 
„Czułem wted:v coś czego nie ootrafiłem zidentyfi
kować - fakby h1fę. ałe bvła za miekka, dziwna 
?ro!l. n:iy.ślałem Złodziei · zażądał pieniedzy, więc 
111-'' zwvkle w takich razach w:viałem klucz,·ki 
(•akby samochodowe. w których mam ukrvty m '
krofon) i powiedziałem ....:. he.i. orzviacieiu: nie 
ootr~ebuiesz użvwać sw<>iei bronl - Dawaj forse. 
bo e:ę rozwale na miejscu - uslvszałem od na
pastnika. Dałem więc źadaine pieniadze. a on roz
kazał mi odejść bez Ol!ladania sie. Wtedy przvbvła 
:i10ia o<'hrona.i a kiedy .złopzieja uieto. okazało ~ : ą. 
z~ zostałem zaatakowanv świeżvm z:elonym ogór
kiem. W sumie staram się nie dać zasti:aszvć -
jakkolwiek przestep.c:v. z l..'iórvmi mam do Ćzvn.ie
nia ootrafią b:vć brutalni i bezwzględni. Nie mogę 
b~ r ofermą wśród rekmów - inaczej nie pTze· 
żyłbym". AP 



ZAKŁAD URZĄD~EA ELEKTirłCZNVCH 

w lodzi, ul. Elektronowa nr 6 

N F O R M U J E; 
łe posiÓda do sprzelały - u..ołyn1n1ieniio 

MATERIAŁY zęĘDNE PEŁNEJ WARTOSCI 
UŻYTKOWEJ 

• 06 

• 07 ... 

• 08 

• 09 

• 11 

po obniżonych cenach z gał~i: 

wyr. przemysłu metolowego, 

maszyny ł urząd~enia cz. I, 
maszyny i urządzenia a. li, 
wyr. przemysfo precyzyjnego, 

wyr. elektrotechniane. 

W.w. materiały -: zapasy zbędne może rów, 
nież nabywać przemysł drobny, grupujący jedno
stki przemysłu terenowego, spółdz·ielczości pracy 

inwaHdzkiej oraz rzemiosło. 

Wszelkich dodatkowych i·nformacj'i udziela 
dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, 
tel, 460-42. 2357-k 

Hif u 'fa u n n111 n u n ss n u :n u n•n n '!f 5Sfff7f "'fZ 'f'ts u 'Is u u 

Zakłady Mechanizmów 

/ Precyzyjnych 

MERA - POL TIK" 
Łódź, ul. Wigury nr 21, tel. 637-33, 

wew. 125 lub 278, tel. bezpośredni 686-30 

(dział osobowy) 

wspólnle z 

Łódzką Komendą Ochotniczych 
Hufców Pracy FSZMP 

lódi, ul. Piotrkowska nr 69 

ORGANIZUJĄ 

OD DNIA 1 WRZESNIA 1980 ROKU 

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY 
dla młodzieży od 16 do 18 lat. 

Jeżeli chcesz zdobyć atrakcyjny zawód: 

T OPER1AT01RA automatów tokarskich, 

~ MONTERA urządzeń pomiarowych, 

T MONTERA u~ądzeń zegarowych, 

T WIERTACZA, 
/ 

T FREZERA, 

T TOKARZA rewolwerowego, 
to pros•imy zgłosić się do działu osobowego 
i szkiolenia ZMP „Mera - Poltik" ze świade
ctwem sz~olnym i 2 fotografiami. 

Nauka w hufcu trwa 1 rok. 
I 

Po za.kończen·i u hufca gwaraotuje !ię pracę w 
zakładzie oraz możliwość kon.tynuowania nould 
na terenie m. lodzi. 

SPRZEDAM pawilon hand
lowy na Retkini. Sukien
nicza S m 104. 24373 g 

DOM sprzedam. Ke>ba.I-
towa 5. (Osiedle Rogi). 

243:W g 

2242,k 

POMPĘ wodn• elektry~
ną produkcji ZSRR -
sprzedam. Tel. 239-91. 

*814 g 

SPRZEDAM dom sad, łą
kę. . Ul. Aleksandrowska 
180. 23889 g DOM k·<>mfortowy, pute-

rowY na Jullanowle 110 

DRZWI harmonl:tk<lwe to 
1 m dodatkowej powierzch
ni mieszkaniowej, żaluzje 
przeciwsłoneczne alumi
niowe. Outy wybór wóz
ków. składaków I m..id
nych wyrobów z drewna 
- st<1llkl., lustra. tyrand<>
le kinkiety, komody, lam-

DOMEK z ogródkiem, 6-
pokojowy wszystkie wyg-0-
dy - sprzedam Zglerz. ul 
Czerwińskiego 40. 23901 g 

20 arów - budowlane -
sprzedam. Ksawerów k/Ło
dzl Wspólna 8. 23659 g 

SPRZEDAM fermę kur 
(nlo~ek) wraz z zabudowa
niami w okol!cy Łodzi. 
Oferty Prasa „23384„ 
P iotrkowska 96. 

NAD morzem w Miel.nie 
dZlałkę budowlaną sprze
dam. Tel. 845-70, 23411 g 

DOM z dużym ogrO<iem w 
okolicach Zduńskiej Woli 
- Łod2!l - kupię. Oferty 
,.M253„ Prasa, Plotrk()W· 
ska 98. 

KUPIĘ domek w stanie 
wrowym, dzielnica naj· 
chętnle1 Radogos-z<'z - J\l· 
lianów cwentudln e w ro
zliczeniu mle~zl!:an•e wł;,~
n<>śclowe blt'lk\ z teleft'l· 
nem. Oferty Prasa „24388„ 
P iotrkowska 98 

PILNIE ponukule budyn
ku na dzlalaJ,ność rzem!e
g1niczą i:cwyżej 70 m kw„ 
stla. światł-o, woda. Tel. 
'"....... 24329 g 

m duży ogród - spr2e
<Wim. Oferty „24'413'', Pra
sa Plotr'kowska 96. 

KUPIĘ zgrzewa•rkę, puff. 
materace (dmuchane). Tel. 
270-1 o. 23822 I! 

KUPIĘ wtrys.karke do 250 
g, Tel. 52~8-70. 235S6 g 

WIOLONCZELĘ ke>ncerto
Wll kupię, Tel. 53-11-88. 

23389 g 

KUPIĘ overlock 5- lub 3-
nitkowy w dobrym sta.nLe. 
Tuwima 47, sklep. 23970 g 

PILNIE kuple toka,rke po
ciągową, typ średn! 
może być do remontu. 
Tel. 476-12. 23448 g 

SPRZEDAM klatki I skó·• 
ry z !)Utrl.L Paszkowski, 
ul. Marzanny I. 23844 g 

py - sprzed.d: ł,ódt, 
WschO<inla 56. 22432 g 

MEBLE polecam duży WY· 
bór. Główna 37. Abram
czUk. (soboty n!eczy.nny). 

23S.4 g 

RYGLOWKĘ. &tebnówlt,, 
dwuigłówki, łancus.zkową 
I płaską sprzedam. Gro
dezieńska 13, po lT. 23565 1 

BIAŁĄ .tylow~ 1yp!aln1• 
sprzedam. Tel, Ha-M. 

Wl& g 

PENTACON ll:it TL 
sprzedam. Tel. 188-53. 

23Uł g 

PODKŁADKI pod czerd
nie i wiśnie 1 siewki c.i:e
reśni ptasiej - przyjmuję 
:aa.mówienia. SJ>rzedam 
„żuka„ irkrzynlowca. Kru-
szów 23 k/ŁOd:r.1. 97-311. 
W6Jclk. 13598 g 

SPRZEDAM Jtl"1mego, 
BŁAMY kaorakułowe (brą- młodego psa owcr.a.rka nle
zowy. czarny) - sprzedam. m!eckiego i rodowodem. 
Tel. 53-32-97, po 11. 23824 I Tel. 1141.... 1&621 I 

ZAPISY 
'łlRZĄDZl!lHI• ]ł.J'M do 
1trutl• dyWainn. "kła· I 
dzl.n. tutrsak6w. inne i 
~ynn<>łc! - zdecyd«>WB 
nie 91>nedam. Tel. 52-Tó-4 I 
-· 29 godz. T-lł. tł!!6 1• 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w lodzi 

OGŁASZA DODATKOWE ZAPISY 
„BRANDT" - wzmacnlac; 
:lx.a W, .,GDN 30/60" -
sprzedam. Tel. 216-88. 

do ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ przy MPK 
24260 i ' na kierunki: 

SZCZZNil;TA łl..tygodn!o · 
we owcza-rk.I l>Odhalań.•ll:« 

•Pl'Zedam. Beskid7l>:c 
Sill (dawna R.ad11:lecka). 

24115 ~ 

e MECHANłK-KIEROWCA pojazdów sa.mochlDdowych 
e ELEKTROMECHANIK samcx:hodowy, 
e ELEKTROMECHAN·IK,· 

RO:ZNB meble sprzedam e śLUSARZ-MECHAN~K. 
Warunki przyjęcia: 

tanio. T•I. 893·'15. godz 
18-17. :13969 !!. 

BRANS~LETJI; złot• (il,5 
10 i !ygnet (12 Il 1przedarn 
tG~ł. t.Odt 4, sk·rytka 81 

2«00 ~ I 

KIT Jlft(ldll. Tel. 888-53 I 
W76 g 

ukońaony 15 rok życia, ukońaone 8 klas srkoły podstawo
wej, dobry stan zdrowia pozwalający' na wykonywa,nie zawo· 
du • 

I 
SPRZEDAM piec c.o.-14 m I 
cebule frezji wie<1kokwia· 
towel. „Wa-rszaiwę„ doln;i 
w całości lub na ez~ścl 
Kowaillskl Zbigniew. Na.to
Un M A. 95-003 Nowos<>l· 
na. 24298 g 

Uczniowie przyjęci do szkoły otrzymują uprawnienia stałych pra
cowników MPK. 

Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji o potrzebnych doku
mentach i terminie załatwienia spraw związanych z przyjęciem 
udriela: Ośrodek Szkolenia Kadr, ul. Narutowicza 77, pokój 4 w go· · 
dzinach 7 - 15, w soboty 7 - 13, tełefon 841-20, wew. 7. 2264-k 

VW 0 bu1 oru czt;ści pil
nie sprzedam. t.ódt, uł. 
Skrajna 59 •· 

„SYRENlll - Beeto" ku2 

pi.ę. Tal. ...T() .... 
ZAMIZNilll •. ~oneza" na 
'Plac budowlany w dzielni· 
cy Bałuty. Tel. grzecznoś
ch>wy 3110-ft (1~18) O))rócz 
niedziel. 24381 a 

„WOŁO"" •p~. 
Armii Czerwone3 ll9 A,, po llPRZll:DAM ,,Fta.ta t:llp" 

. 18. 23591 c li! takzometrem, Ul. Retkiń· 
ska 73 m a 1odl:. 18-20. 

24.1315 ' „'VOLKSWAGENA 18(10-TL" 
- aprzedam. Tel. 56-:t7-37. 

231163 • SPRZEDAM kompletne 
---------- nadwozie „!'lata 125p" 
BPRZEDAM pilnie „vw. (blacha do remontu). Tel. 
1200" (1969) ka.roserla 1300. 408-74, god.z. &-li. 24334 g 
Thaelm&nna ł-61. !3875 g 

SPRZEDAM „Syrene--185". „FIATA l:Mp" (l!stopad lS'i'B) przebieg l!<l.000 
r-ok 19741, ~. aaE!-31. sprzedam, Tel. 848-82, 

--------~--' 24408 g 
SPRZEDAM „Wa.rsa;a.wę" 
rok 19'12. T.t., 53·58-39. „FIATA 12llp" •pn:e-
--------ł35'10-__;I dam. Tel. 663:11'7. 2'323 g 

„llYREN~ 10ł" w d<>°bl'l'm 
ltanle - sprzedam. Mara
tońska n m 10. 23607 1 

"SYllENlll 105„ montat 
1980 - sprzedam. Oferty 
•• 23547''. Prasa. Płotrltow
&ka 98. 

SPRZEDAM „Mjrdlorl su 
(1979). dwudrzwiowy, wer
sja amerykailska, T-el. 
878-:11. 23425 g 

„PIATA 1300" 1prsedam, 
lub zamieni• na .,126p''. 
Cza?lnecldeg„ TA m zt. 

M324 g 

„WARTBURGA 1000" 
sprzedam. Tel. 53-72-72, po 
18. 24307 lit 

,,WARSZAWĘ 223n (1971) 
górnozaworov.·• - sprze
dam. Szymczak, Bablckle-

8PRZEDAM „!''.ata 125p" lit<> 8 m 122, bl. 138. 
(2-letnlego). Finansowa 8, 2ł211 I 
J1 1 ta •ierpnla. ,godz. 17 
'"""11. 2:874 g 

WARB.'l'URGA 1113•• (l872) 
S!miedam. Tel.. ł17-a. 

. M079 I 

SPRZEDAM tanto „War
nawe Combl" (197t). Eko
nomiczna lit. 23374 g 

SPRZEDAM „P'!ata-l2Sp 
- 1500" rok 1978. Tel. 
51-59-82. 24178 g 

„FIATA-123p - 1500" rok 
1974, spl"Zeda.m. Wschodnia 
70 m 91, godz. 16-19. 

!4169 Il 

„PIATA2 1!Sp" listopad 
19'78, sprzedam. Telefon 
198-tO, godz. 18-11. 2418'7 g 

.,FtA.TA0 12'1'' a))rzedam. 
Plotrkowllka !Oł/210 m 278 
od sobot! po 1T. :?~lit g 

SPRZEDAM „Zal!orotca" 
(1978). Tel. S2·M-38. 24223 g 

KUPIĘ now• lub w bar
dzo d-obrym stanie przy-

llAMOCROD dost•wc1:r 
ład. l,S t. Hanoma-1 Ku
rier" - !lllnte sprzedam. 
Konstantynów ul. Dolna 
tT. Tel. 11-14-11 po 18. 

2ł29G ' 

DO wynaj'!(?la 1arat. 
Łódt, Rzgawska 904. 

2łl'l'J g 

ŁODZ: pokój, kuchnia, 
wygOdy. 40 m kw kwate
runkowe :i:amlenlę na 
mnlejaze, bloki. Palfte.r wy
kluczony, (Mote być tn.na 
miejscowość). Oferty Pra
sa .• :187&1„. Plołrk>owska 
116. 

ItUPill mlenkani. - M-Z 
lub llllne propozycja. Ofer
ty PrHa., „93805". Plotrko
wska 96. 

czepę eampi123ow•· Tel. M-2 lub Podobne ))05zuku
łll...ft. 2m 7 g .lt: na 1 rok.· Tel, 888-Cl3. 
„l.ADI; !sot r• (lm) - 23582 g 
rpnedam. ul. Piołunowa P08ZUS:U.rJJ mieakan!a z 1 ~i. te-.tl. MUi 1 Hmodzlelinym ~jściem. 
,1Hp" tlł'lll epr11edam. Oferty, Pra5a, .,22'1'79„. 

Wotn!alt. Kall*& 15. . Piotl'kl)WSka !M, 
MlGI I 

PILNIE lf)n:ed11m „Za.lita· 
wę 1100p" Tel. 81-01-'1'4. 

24281 I 

DWUPOKO.JOWE, kwate
runkowe, r02!kładOl\\1e, bal
kon, J piętro, telefon. za
mlenle na Większe z tele
f-onem. Tel. 53·41-64, po 19 

23444 !! .,WARTBURGA 1000" ~tan 
bardzo dobry - l!Pl'Zed•nń. 
Tel. 1164-78. 2ru1 g POSZUKUl' M-3 lub wię-

kszego, Na1ehętniej Łód:i:
G6rna (płatne Zll roki Tel 
53-29-52. 22019 g 

NOWEQO .,l!'.Alp" - 11pr2e
dam. Wróblewskie.go 6317, 
PO 19. 34241 g 

SPRZEDA.111 p!lnl• „syre
nę 1115„ PO kapLtalnym re
moncie tel. 3l!~l8-ł5. 24195 llC 

ARTYSTA łote>~ratik wy
najmie pomle.aztzenl.a o 
ł•cznef oowlerzchnl mini
mum 30 m na pracownię. 
Tel. 648·08. 24004 g 

SPRZEDAM .,Fiata 125p•• 
- 1500 (~rudzień 1977). MAŁżJ!:lQ'STWO poszukuje 
Warneńczy(kl a m 4. po mieszkamla. Tel. 389-73. po 
K ™"g a ffiMg 

•• VOLKSWAGENA ~lf•· POSZUX.Ul~ mieszkania na 
L" (1977) - 11pmedam. Tel. Polesiu. Oferty Prasa. 
15-38-57 po lfl. U188 g ,,24223" Piotrkowska 95. 

.,SYRENl'j 10!-V' (fabry
cznie nowa) - 111>rzedam. 
Oferty „2łl3S", Prasa, 
Pi<>trkowska 98. 

.,FIATA m&p - SSO" (li
stopad 11178) spl'ffdam. Tel. 
53-87...24. M2AJ7 g 

•• FIATA esG" - tanło 
sprzedam. Wier!bowa a m 
lt. WIO I 

„WARSZAW)I 
•prndaml 

11M. 

„„ (lift) 
:Rqowska 

2412! g 

TANIO l!l))t'!edam „Plata 
t~p„ (197S) BronleW5kiego 
99 m I. !łttfl g 

FIATA l:!Jllp combi" (l!M!O) 
sprzedam lub umlen!ę na 
.,Fiata U&!>". T•l. 1!1-6112 18. 

t«m g 

„FIATA 1"1>" od'b16r na• 
tyc'hmlast - sprzedam. o
feTty „Mln'', P.ra... P1oh'2 

llowa!I• ... 

ZAMIENIJI; trzy pokoje. 
b!ok!. R~klnla, telefon. I 
p1etro. na budown!ctwo 
międzyWojenne z telefo
nem (Wła-snotciowe. seg
ment). Tel. wieczorem: 
56-32-218, s1-20:1111. ·24141 g 

POGOTOWIE 
·ustUGOWE 

WPHW 
TEL. 638-80. 

NAPRAWY 
llK.SPRllSOWI: 

e tel-taor6w -
róW11łet łeL łlt-l!l l 73'-tt 

• lod6wek 

• Dftllek a;rtomat..esnyell 
ZOl.OSZEN'IA 
CAi..\ DOBI; 

htfermae'9 e 1111t11eaelt 

• n n n 

DWA ))okole. kuchnia wła- ..S.UCHARZ. kuchań:a 
sn-ośc!owe (Zubardi) potrzebna. - Jadłoda.jnia. 

FREZARKI; un1werMln•. 
nowa zamienlf:- na toka•r
nlę !pełny Norto.n) lub tn
ne propozycje. Tel. 228-21 
wieczorem. 24063 g 

sprzedam. Oferty „24020„ Ul. zachodni.a 65. 
Prasa, Piotrkowska 96. 237:i11. g 

STUDENT eudzoo!em.lec MURARZY wykwaliflkowa-
!)08'ZukUje samadzlelmego nych na de>brych wa:un- TECHNIK · mechanik pe, 

&ladając}l' samochód, gbtóW· 
kę przystąpi do spółki. 
Oferty, Prasa, „23328„. 
Piotrkowska 96. 

~-pokojowego mie•zka· ka.eh zatrudnię żerc>m
ma z wygodami. Tel 645-77 skieg<> 77'-"'li. 
godz. 7-14. Łód~. Armil 
Czerwonej 31 m 38. Pa.ter
nak. 2.1967 g 

OBCOKRAJOWIEC poszu
kuje mieszkania. na lchet· 
niej M-2. Oferty „24379" 
Prasa. Piotrk<>wsl!:a 96. 

SPRZEDAM M-3 (38 m kw) 
- Tatrzańska, kuplę M-5. 
Oferty z ceną ,,24279„ 
Piotrk<>wska 96. Prasa. 

M-1 w P<>ddęblcaeh zamie
nię na M-2 w Łodzi. Pod· 
dęb!ce tel. 140. 24273 g 

KUPII; własnościowa ka· 
walerkę lub pokój z kuch· 
nla. Tel. 51-42-54. 24288 11. 

23327 g 

PRZYJMĘ ch.ałuqmlctwo 
ta·kże szycie (kołnierze, In
ne). Limanowskiego 122, 
Kryśclńsk2 

OPIEKUNKA do 2-Jetnie
go dziecka potrzebna. Tel 
366-61 do 9,3".I 1 po 15 (Ret· 
k.inla). 

SIOSTRA poszukuje zagl2 

n!onego brata Edwarda 
Krejmera syna Karola i 
Emilii z Kamieńca Podol
skiego lub jego dzieci. 
Ktokolwiek by wiedział o 
Ich losach proszony jest 
napisać pod ad.resem: 
02-"95 Warszawa. ul. Ko
nińska 4 m 10. LudwLka 
KreJmer. 23609 g 

WYKWALIFIKOWANĄ 
blel~nlarkę do szycia ko- WYCISZANIE dl"Zwi, Bo-

1 ' nif.!kata 20 proc. Tel. s-zu przy ,mę natychmiast 52_61.~. 882•74. Kamecki. 
tel. 489-6-1. ~2909 g 

24600 g 

KLEJENIE. naprawa. «ra
werowanle szkła I parcela· 
ny. Zg!er~ka 11 Ramskl 

22873 g 

ŻŁOBEK prywatny - zgło
szenia, tel. 782-72, Sobczak. 

231185 g 

POSZUKUJ~ • v.;spólnika, 
be?: współpracy, 20 prt.1c. 
rocznie od wkładu. Ofe1 ty 
„23979", Prasa. Piotrkow
ska 95. 

MATEMATYKA, 
mgr Piusko~!. 

OZDOBNE wyciszanie drz- POSIADAM samochód, wol.-
51-74-10, wł. Wysoka Jakość wyko· ny czas. oczektlję propozy

nanla. Zamysłowski, tel. cjl. Tel. 219-05. 
~230 I 53-29-35, 53-10-97. 22265 g 24114 I 

~~~~~~~~~~ 

POPRAWKI - matematy
ka, chemia. 11-57-47, A~
ch.itekt. iiseo g . 
MATEMATYKA. fizyka, 
chemia, 3'74-62, M.allnowscy 

2252.1 g 

POPRAWKI, matematyka 
~4-56, Piotre>wska. 

20324 g 

ZATRUDNIĘ od 1 wrześ· 
nla: szefa kuchni, kucha
rzy, pomoce kuchenne, kel 
neróW{ki). Al Kośclus'lłd 
33 - p<>trierni• w bramie 
god%, 18--18. 

FRYZIBRKA dam.ita 1 
uczennica - p.otrub:ne. Na 
wrot 90. 2'297 g 

POTRZEBNY 'Uczciwy pra: 
cownlk z samoch<ldem do 
kiosku brap.ty •• wa.rzywa, 
Owoce 1 Kwiaty". Telefon 
6'1"1'-511 po 20. 

~g 

' 

ZATRUDNII'; renolstkę 
przy produkcjt 07ld.6b 
choinkowych. t.6dt, ul. 
Gtewont 7'1 a, lodz. 11-12 

24380 I 

OPIEKUNKA do 1,2-rocz
nej dziewczynki potrzebna. 
Pl. Kolll/Uny Paryskiej l 
m. 2 po 18. 

SZWACZKĘ spodnie. 
kurtki - zatrudnię, 499-50. 

24121! g 

BUKIECIARKA 
pracę. 841.l-3'7. 

przyjmie 

24'1:1l0 ' . 

POSZUKUJĘ opl~unkl do 
póltoraroeznego dziecka (8 
godzin dziennie) Maryslń
ska oo m. 82 bł. 126. 

24215 IE 

STOLARZ polerownik 
przyjmie prac•. Tel 375-29 

24157 g 

SPRZĄTANIE 234-43 
:14.178 g 

OPIEKUNKA d-0 dziecka 
potrzebna. MarchlewSklego 
44 m. 35 - Ret,kinla. 

23007 g 

ZATRUDNIĘ chal.upnimo 
spodn'łana (rkę). Oferty -
„2ł000„ Pr86a, Piotrkowska 
98. 

UCZNIA praeowinika 
pnyjmt; zaraz. Zakład Che 
m1cznego Czy.szczen!a, 
Zg<lerska M. 

POTRZEBNA pomoc do 
driec;ka zaraz K<>mandor· 
idea 3f10 (Retklnia). 

2l3ta1 I 

POTRZEBNA pomoc do
mowa; dwa, trzy dnt ty
l'Odnl.owo. Tel, 358-25. 

a:t53ll .I 

ZAKŁADY PRZEMYSŁU 

ODZIEŻOWEGO 

im. dr Próchnika 

w lodzi, ul. Promińskiego 20 

OGŁASZAJĄ ZAPISY 
ucZJll'iÓW do klas pierwszych 

ZASADNICZEJ ~OlV 

ODZl'EżOWEJ 

no rok szkolny 1980 1981 
do praktycznej nauki zawodu 

w zawodzie -

KRAWCA 
SZWACZA 

Nauka trwa 2 lato. 

Warun'kti przyjęola· : 

+ ukończonych 8 klas s'!koły 

podstawowej, 

+ ukończony 15 rok iyeia, 

+ dobry stan zdrowia, 

pozwalający na wykonywa
nie zawodu. 

Podania o przyjęcie prryJ

mowone są do 31 sierpnia br. 

w Bztiale spraw osobowych 

i szkolenia zawodowego ZPO 

im. dr Próchn1fko w Łod~I. ul. 

Promiiń~lc!iego 20. 2367-k 

DZIENNIK POPULAllXY IM 171 (11644t f 



BJI rok 1940. W okupowanej 
Wanzaiwie narutała fala hl
tlerowskieto *l'r<lll'U. Tr ały 
epelwcj„ aa.-esmowa.nia.. l:alpan
ld. 
Zamk>ndęto ))(i.Is.kie Pkoły, 

wJ'f;sze uczelnie, Instytucje 
Jcult;uralne. Okupant zabr0onil' 
ta.kże Polakom u<pra.wiania 

f aportiu. 

I WŁASNIE WTEDY •.• 

J6ze! Cisz.eiwsdd, przedwojen-
' ay t>iłka.n Legii l PolonU, od

wiedl?ił kiedyś Poda Mokotow-
1kie. Kfilkiu chllopców -crało w 
piłkę •• ,Zaproponowałem im -
wa00ll1li111a d!Ziś J. Ciszewski -
wa.widzdwy ~ z.e mn1t w r<>li 
•~ie«<>. Za kilk.aid!zii.esiąt mi~ 
nut na boisk<> stawiło s~ ki4-
ka Ull!cznych d1'1IIŻY·n •. 

W6wozas z.rod~ła słę myśl 
.,r~adzenia pił'kuskich 
mi.strzQS,tw stolicy. Wraz z ko
legami - piłka.rz.a.mi ~ę
liśmy Pl"ZY1!MOWa·nia do tych 
?~emn:vcb rozgd"ywek". Al
~ Nowak<>wski, Grzegoirz 
Alelksa.ndlrowicz, . Aleksander 
luainek i ki<Hru l.nnych miłoś· 

niGc6w futbolu, JJMS!an!zowało 
pierwsze mist.rzostwa, naj-

, pierw Pól MO'kotowskich. a po
tem stolicy. Z każdym tygod· 
n.iiem rosła liczba druiyn. Pow
stawały n01We, reaktywowały 
d0i-ał-alność da.'W!le ze5'P(l!ty, 

•• Placówka". „Sic~bl.ec", 
„ "V'arso·v!a", ,,żagiew", ,,Błyfl'k" 
- nazwy .,!clubów" mówiły, 
CJ:Y'M ctla tycb mło.dycb ludzi 
jest l!'t'a w plillkę pod nosem 
o~UipaJlltóW. Była świadectwem 
niezłomnel!O oPóI"l1 wobec wro
ga". 

Mistmzem Wanzawy w roku 
1940 rostał Grochl'.Yw, kierowa
ny przez Ta.deuua Szulca. D<>b· 
rze spluwało lię „Okęcie" Ale
ksandra Zaira.nka, najbardziej 
aktywny z~ okupowanej 
stolicy. W tych ku.d!nych la-
tach dr.uiyn& „Okęcia" ~e-
irrała w sumie 102 mee7.e, co 
było w:rczy;nem wręcz ni~a
wdopodobnym! 

W miftU<a.nłlll M.keda No
wakowski.ego odbyło się w 1940 
roku pierwsze zebranie reakty
wowanego Wa.rszaiWskliego 
Zwdąizku P.!Md N~nej, 

GDZIE GRANO? 

Pcez4tkowo .na Polach Molto-

SYLWETKA AKTORA 
Laureat licznych nagród, w tym atwowej Wyżo;zej S:zikoł:r Teaitra.t

m i I stopnia miinistil'a kultury 11 nej. 
Cistatniel najcenniejszej - Nagd"ody Debiutował w Tea.trze Młodej 
Państwowej I stopnia, którą otrzy- Wars1Ja1Wy, który pgź.niej zamienił 
mal H osiągnięcia aiktorskie w te· na Teatr Współczesny . Pierwsze 
atrze, TV I filmie, Zbigniew Za.pa- lata pobytu Zapasiewicza na 1teenie 
siewicz nie marzył początkowo o nie należały do najlepszych w je
scenicmej kar·ierze. Mimo iż wy- !!O karierze. Dzliś mówi się, że grał 
chowamy był w rod2iiin!ie aktorskiej. wówczas poprawnie. Każdy rok 
zaiin.teresowrunia skłaniały go ra· pracy, kafr.da nowa sola wzbogaca· 
czej ku naukom śc!Słym. Nic więc ły jego aktorski warsztat. Precyzja 
dziwnego. ze decydująe sie na roz- i Ioglik:ą właściwe mu zawsu. 
pocz~ie studiów, wybrał Wydział wzbogacone o dużll wyobraźnię I 
~hemiii Politechndlki Warszawskiej umiejętność improwizacji zaczęły 
Niedługo jednak studiował che· ow<>eować coraz to eieikawszymi 

~ę. już · p0 rok.u zdawał do Pań· rolami w tea~rze, telf!Wizjd, wreSl!:• 

Nfz: Zbigni~w Zapasiewicz l Halina Dobrowolska w „operetce" 
Gombrowicza 

' / // 

Druh.ny wyglądały podobnie, były przeclet wlejeldmi d'Ziew
czynami. Panna młoda przypominała 1Woj4 matkę. Jej długi• 
wl'Osy były ciemne, rude. grube, błyHCZlłC& i Wlp&nfałe, 
a ogromne burs%1tynowe oczy, ueroko Madzone w owalne) twJt.
rzy. Kiedy spojrzaba na pastora •W?m Jasnym, ~tym ~i· 
rzentem I mocnym, zdecydowanym głosem powłedUala: -
„Chcę" - za.skocmny pastor pomyślał: .,Na Boga, ona napraw
dę t11;k myśli" - co było dość niespodalłewan\ rea.kej\, jak Ila 
dueh<>wnego, kt6ry właśnie ud7lelia ślubu. 

Ro<Wina J>ana młodego. kt6ra stała po druel•f tttronłe na.wy, 
zwracała na si.ebie uwagę swym równiet charakterystyc:rinym 
wyglądem. Ojciec Davida byt prawnikiem. Stała zmar.ze!lka 
między brwiami nadawała mu -pozory surowości. pod ~órYJ!!ł 
kryła snę Jedna•k jego pogodna natura. (Podczas ostatnfeJ WOJ
l'lY był majorem piec-boty ł uważał. że cały RAF I wojna po
wietrzna to moda, która niedługo minie). Nik~ nie był do nie
go podobny. n:awet własny syn. który stał właśnie przy ołta
rzu. składa.i11c 'Pl'ZYsięgę dochowania młłoścl swej Wn!e d do 
śmierci, kt6ra może n~e była aż tak ba.rdzo od.legła. Nie, ro
d:cina pt'zypominała raczej matkę Davida. która siedziała <>bok 
m~. Była to szcZUJpła kdbłeta o prl!Wle ezarrty.oh wło!a.ch 
i ciemnej karnacji. 

David górował nad wszYBtkimł 1wym "'Y'SOk·im W'Z!'ostem. 
W czasie zawodów na uniweNytecie w Cambridge uib!egłego 
roku. pobił rekord w skoku wzwyt. Jak na mężezyznę był 
zbyt ładny, jego twarz była.by całkiem kobieca. gdyby nie 
cieml!ly. niełatwo d.aj11cy !dę usun11ć. bujny za.r<Mt brody. Gol-ił 
się dwa razv dziennie. lVfilał długie t"Zęsy i wygł!\~ał ns: lnte-· 
ligentnego (ktarym rzeczywiście byt) i wrażliwego (kłórym 
wcale n·ie był). 

Prawd2'Jiwa idylla: dwoje s~ęś'l.iwycb., przystojnych ludzi, 
dzieci solidnych, porządnych angiels:kicb rodzin o twardych 
charakterach. którzy biorą ślu'b w wiejski·m kośeiół~u w aaj
piekn1ejszym d.niu lata. jaikl Anglia może l!:aofia.rować. 

Kiedy ogłoszono, ze zostali mę;em l toną, oble matki miały 
suc'he tXozy a obai okowie płakali. 
„Całowanie panny młodej, to barbuzy6.skł zwyesa.r - ~ 

myślała Lucy, kiedy czyjeś mokre od qampana l.let& musnęły 
jej poli~ek. Zwyczaj ten pochodził pt'awdoipodo'bnł• z za
Jlltl•rzchł~ ezu6w, kiedy kddemu ezło1*.owi uczepu ._lM 

-1'1'-

towskfoh, D04'9lm takŃ w !in
nych dJzielnicach Warszawy. na 
Woli. Groobowie, Ochocie -
mówi red. Grzegorz Aleklan
dro~. Z cu11em d<> l'OZ%!"Y
Wttk włączyły Ilię drużyny pad
stołeczne. ·m.illl. z Wa~ki. G6ry 
~aJwari.i, ~~na. Grało tię 
na ka2idy>m wolnym olacu. naj
lepiej l!dY był on w pob1~iu 
lasu. l!:al!•Jniika. Nieraiz mecz 
orrer:nvano i zawodmky kryli 
się pNed oaitrolami. 

„U mnie w mi.e511.1kanfa 
. wsPomlina Zofia Błażejewska 
była szatnia. Mecze rOZll(.rywa
no w p0bli1i>kim Ol!ródku jorda
nowskim Dt"ZY Opa.czeowsklej'. 
Cł.lłopc:v piv.eobieirali się więc u 
nu, a m.wsze znalazło się też 
co.5 do iecl!Unia". 

MECZE WARSZAWA -
KRAK(>W! 

~ mllcy w 1941 r. 
!(!Słało „OSlied:le". a J)r:zez d·wa 

nast«:me Im ~· tiroreu.m 
zdobywała rea&it:rwowa.na ,;Po

lonia". Ro74r}'Wki I'GrJ&Z6rzał:r 

ac. a w ~nym m<>me<ncie 

brało w nich tldllliflł u 117 diru

tym. Była na.wet JI li11a..-

!fa stołeezinyeh f 'l'Od'W.uua
wskich boiskach cra1i byll re
p~ntanei ~a,ju, świetni Dil
ka.rze stn'Zed woj111y, a także 
bardzo mło dlz.I i es7JC%• chłopcy, 
którzy potem kontynuowali oił
karska kudere po w~oleniu. 
Odbył sie na.wet mecz repreten
tadi Wairszawy i Krak.owa 
w Pia~nie. Grał w nim Wła
d:Y'sław Giiergiel. którv ws~ 
mina: •• Pooir6rowało się całą 
noc, wciaż l('l'<>ziła ła.painka lu·b 
wpa,dJka. Do Piaseezina dotarli
śmy z Kra·kowa w kilku tru
pach. Padł chyba remis 1:1, ale 
był to najll)iękniejszy m6j drlień 
w tych mrocznych la.tach, wspa
niiiłe 9P<)tkianie pr7.rjaciól. Po
tem. kiedy byłem ranny. kole-
dzy z<>rtanitZowali meett„ do-
chód prze2!llaeza.jitC na kont 
moje,l!o leeieonda.. Tydko di?lięki 
*mu motłtmt po woj1114t wy
stęp.ować w Wiśle i &dobywać 
x nla ty.t,uły mistrz. Po.leki, a 
także nać jesz,cu w re.wezen
tacji Polski ... " 

Po.nad 1500 pi&amy brało 
ezynnv wiz.ial w rozg.rywkach 
mistn<J1Wskich w okupowanej 
stolic:v. które rozPOCZęły lię 
równo 40 lat temu, a zakońezy
ły tuż prz.ed PoW&tandem war
szaiwskim, Po piierwned nm<b:i.• 
prowa&.ił Grochów ••• 

TOMASZ TllZCIBSKJ 

ZBIGNIEW· ZAPASIEWICZ 
e~ filmie. Występował w ntukach 
Szenpira, Brechta. Diirrenmaitta, 
Giraiudoux, Becketta. Kruczkow
skiego, Ró:!:ewiem., Gombrowicze .•• 

B.yć moq na tym wlaśnie pole
gia Wlielikość jego aktorstwa. 

Niemal dwadzieścia pięć lat na 
scenie. w tym 13 W w Teatrze 
Drama.tycznym. ponad sto ról. w 
tym w!ele kreacjii, kt6re ~~tały 
w pamięci widzów. które zapisały 
się na trwałe do hhtorii najnow
nej "POiskiej 1eeny. Nigdy nie u
aklepia,ł się w jednym giatu.nku 
drama-tycznym. am w jednej kon· ' 
wencjd. Roz'l)i,toee możl:i-weścl 
ntoraldch Zbil'niewa ~tnricza 
sprey-jała ow•l różnorodności. Jego 
~a.cle, bez względu na. t.o ~Y 
nona 1>iętno tragiZlftlu czy komiz
mu, 14 zawsze ałębcdde wewn~rz
nie. ł·nterGujące, i'lllne, choć praw
dzhve. W~lka to zapewne z faiktu. 
że Za;puiewlcz należy do nlelicz· 
nych a.ktorów, którzy n~e grają 
siebie, nie próbują dopasować psy~ 
cniki J>O&taci do swojej psychiki, 
lecz przywłaszczają sobie ~h p.sy
chiiikę. 

•• ~wód. który uprawiam - po
wiedzial kiedyś aktor - dał mi 
bardzo 4użo. zlikwidował wii!le 
koml)leksów roznerzył moje oory· 
Z<>nty umysłowe. nauczył myślenia 
humand5iycmego. dał mi v.'iedzę o 
człowieku. Potra:taę go ~rozumieć. 
jego reakcje, 1>rzyczynę dla której 
zachowuje się tak a nie !inaczej. 

Co więcej. Zbigniew ZapasiewiC% 
1'0trafi to przekazać wid'ZOlll i to 
przekazać nie byle ·jak. lecz w spo
s6b sugestywny i w pełni J>rzeko
nywaiacy. 

Opr&CQWa.nie - CAJ! 

b,,.._., ._ w lużd,-m rui• jut najwył.szy C%.M, tebytmr •• 
ucywłlimwali i za.rzucili t.ak przestarzałe obycza.je. 
Wiedziała, te ten moment ,,,..ela nie będzie należał do naj

przyjemmejnych. Lu.biła 1umpana., de nie ~adał.a za nóż~ 
~ pl~ej kury, ani wiellkimł J)Oreiaini kawioru na pro
stokątach zimttyeh grzanek, a co do przem6w:ień, zdjęć ł ka
wałów robionych nowożeńcom. hm... Ale mo-gło byc jes!>Cze 
gorzej. Gdyby nie wojna. ojciec wynaiąłb'."' pew.nie Albert Hall. 

D2'Jiewię'ć osób jut im tyczył<>: •• Wsz:vstkłego na.ile:pszego", 
a jedna si~c się na troehę większą orygtnalnb<Śfr powietW!ała: 
•• Cbclałaibym, żebyście się zajmowali nie tY1Jko ,,o.mnażan~em 
roślin. w waszym ogrodizie". Lucy iciskaiła nie'Z1ierone ilości rąk 
i udawała, z.e nie 9łymy uwag w rodza:fu: bairdm bym chciał 
!naleźć Mfl di:lś w noe:r w piżamie Davlid1a. David wygłosił 
długą mowę, w kt6reJ ~lękowa? rodzicom Lucy, h oddali 
mu l'Wlł e6t'kę. M6wił o niej. jak gd,-by 'hyła nartwym przed· 
miotem owi>nięołym białym J~wabiem ł o:fiarowanym kandyda
towi, kt6ry ndbardziei na~ zasługiwał. Ojeiec Lucy lrle ~U 
się na nfe · orygi,nalnłejsz~ ponad stwierdzenie, ~ nie traci 
e6rkl, ale ayelr:uje syna. Wszywtko raz~ było bard.z& buialne, 
ale C'MfO mę n~e robi dła rod'Zoic6w. 

Da:1tlkł kuz3'n wyłO'ftił slę z okoli.c ba·ru, 1\l!kko lri• sa:tacuJ11e 
! kiedy zl)liżył wł• do 'ftłeh, poczuła drMT.CZ obMydzenia, który 
starała się ukrye 

- Davidzie. to . 'est W!llj Nomia.:a -'J)nedsta'Włła go mętowi. 
Wuj Norman, pot!'~ał kośclstlł rę>klł 1'avida. 

- No cM chł<>'!lCf.e, kiedy 1'(1dejmujeez służbę? 
- .Jul: jutro, ~ze pana. • 
- A co z miod.ow:vm mies!11eem? 
- B~e trwał dwadzie6cia <?ftel.'y gadiZl.ny. 
- Wydawało mł się, k nłed.aW'no skończyłeś sl!lkole.nie. 
- Tak, ale mogę wylecle~ wcześniej, rozumie -pan. Uczyłem 

się 1ata.nla w CambrMire. Poia tym. w obe.enej sytu'acji wy
nlnłe edczuwa się brak pilot/iw. Myślę, że jut jutro zna'jdę 
ai• w po'Wietrzu.. 

- Och, nie - szepnęła Luey, a:le David nie irwr6ełt !la ttil! 
UW8"1. 

- Na czym będzies;i: laW! - ca.pytał wu1 Norman. pod.nie- . 
cajllc się Jak uczeń. 

- Na samolocie Snitfirea. Wid.ziałem go wczoraj. Pierwszo
rzędne Iatadło. - David świadomie przyswajał ta.rgon RAF, 
wszystkie te latadła, grucbot:v i t'!;m oodobne wvrazenia 
Ma Miem ka1'abin6w maszynowycb. wycła~a sześć.~et oiefodzi"'
~iat kilometrów i mote zrobić 'J>8t1e nawet w pudel'.rn od 
but6w. 

- To .!lię nazywa dzisiejsi:& młodzi eż .. Wypru jeei e tla :<i 
z Luftwaffe. -prawda clili>l)Cy? 

- Z&Mezy[iśmy wczoraj ..Ulitbiuiąt, za nuzyob jedenaście 
- powied2iał Dawid z tak4 dUll\ll, jak!by je osobiście ·wszystkie 
str~t - Poprzedniego dnia, kiedy ruszyły na Yorkshire, od
prawiliśmy puszywych boj6wkarzy do Norwegii, aż się kurzyło 
I IUe .WeiMimy doslow.nłe ani jedmej maszyny. -·-

....... „ lllllll!l'tftA 

l'llG•RAM l 

t.• ·Kłnoe teleferłl iteJl!lłodm)'ell. 11.• Obiektyw - program wo
~: l6cl*i.co. P1•kowtlkl„o, •i•radzkiego (ł.), 18.16 Dzien
nik. i•.• .. Wńae:te w ~IU rod.ziny", 11.06 „czaaami..." - tmpre
•:ll bał•to:!lf•· l'1M .,Dale!r,o od uoay" odc· :a. Il.SO Dobranoc. li.OO 
Magazyn · ~plect:•fl•iwa ruchu drogowego, tł.SO Dztennlk telewi· 
zyjny, lll9.10· „Bariera rzeezywl.&t*I" fUm fab. ' i>rod. ani. Zl.58 
W112;y.t.ko juł . było „Spotkanle z ballad~". 12.20 Dziennik. .7UI 
W1-ór · ~--r~ -teoria ! ?>rakcyka. 

l'ltOGlłAM R 

M.• ,,Dale.ko e4 ••>'" - odc. t. 11„ &wlał 1lA małym ekn· 
nie „:R.Zeika warn(łw" - !f!U>-o-kl reportad: krajoznawc!:y. 14.50 
tiztennlk: 11.20 J'1!yk franc:uekl. 19.50 „Gwiazdozbiór" - spencer 
Tracy. 17.40 $wat na małym uranie. 18.10 Poradn.!k wędkarski -
„Tuka · ryba". 141.łO E.strada folkloru" - .. Lato na Podlasiu". 
lt.18 Wia4innołet (ł.). 11.30 Dziennik telewtzyjn)'. 20.10 LATO W 
DWOJ'CE .;... zapo"71~t programu: 20.1& Biblioteka. 20.ł5 „Tw1ggy". 
21.11 24 aodelny. at.3ó „Sledztwo zostało wznow.ione''. l:!.05 .,Zycie 
Q>bok ringu", 

SOBOTA - 11 BISRPNIA 

PROGRAM I 

fS.31 •• Artyści w mun'1uraeh" - reporta• wojskowy. 15.55 Obie
ktyw. 16.lS D:ziennlk. te.SO „Czary ma.ry" - program estradowy. 
17.50 studio Telew.lzjl Młodych. 18.2l0 I liga piłki nożnej. 18.50 Do
branoc. ·19.00 „Sw!at, kt6ry nie może uginąć" - ang. film przy:r. 
Jt.30 Dz!enrUk telewizyjny. %0.10 ~Po&oda dla bo1aezy" - cz. ll, 
odc. 20 - .film tv. 21.05 „Nie W!lerzę piosence". - Spotk-nie z 
kom.poz~rem. lll!.00 .,l!:dcłle w sierpniu" 22.U Dzl-1'.lk. Iz.tł _Pop
sy Pop''..:. UanAI. film tabul. (cenaacyj117). 

PBOOftAM U 

1'7.oe .. ·;hrtfeł°'' - 119!*t 1ilm tv •• 1'1.• Telełd:no' 1pned lat' -
„Wojna -cł0mowa" - odc. I · ~Dwójka z azymutu". l&.05 Sladamd. 
M?rco Pol~" - . ~. 1· wł. film. dok. 11.11 Program filmowy (Ł). 
l9~0. ' Dzten111k telow~jny. :łll.10 ·;~ój kon.cert" .- Zygmunt K";; 
ł\l'ZYnlRL ll!..oS „Opow.teść 'kaukaska C7. 1. 24.215 ,.Napra!Wdę &aquel 
- rec'lta·t· gwiaZdy filmowej 1 i>losenkarkl Raquel Welc'h. 

NIEDZIELA - 1' SlllRPNIA. 

PROGRAM I 

'Ul Nc:mocrzeaność ·w· domu I sa-crodźle. I.li Emerytury dla rdl
ników. 1.25 „Telewl2.jada". I.OO Ktno Teleranka - .,Fred I Inni" -
film ang, lłl.15 A.ntena. 10.łO · Republik! rad:r.ieckla .,Litewskie spot.. 
kan~" 11.10 ·Dzi~lk. tl.26 Rolnicze rozmowy. 12.20 Konc•rt Or• 
kiest:ry PR ! TV w Krakowie pod dyr, Anto-ntego W.lita. lll.lł S 
kamera . W'!ir<>d !:Wlt!ttlllt. 13.40 Poczet •·ktorów polski.eh - Bogumil 
Kobiela .. lUS Dla dzieci~ „PrzygOdy Sindbada" Ode. pt. „PrzygOda 
w pałacu. lł.61 Lotow•nla Dutl!go Lotlka. 11.10 .,SzuUada" profe
sor Aleksandrc>wlcz. 15.~ .. InM! miejsce tnny ezu" - &pl-a J!m
ml. t.invton. 111.10 .• Z&adn1J kim jestem" - teleturn1eJ. 11.55 Opere: 
Jl'dcill.lica - G1aeomo Pueclnl .,TOlfCI" n. 1. 1'.111 „sa.ndakan." -
odc„ .ł - wł. film tv. 11.41 Maurice Ravel - ,Bolero". 19.00 w1„ 
02orynlca. U.IO Dzlennlłt telewillcyjny. :io.10 „człowiek. kt6ry prz„ 
śladC1Wał 1am meble'" - ang, film fab. 21.45 Sporłio.wa nieddeta. 
22.05 Protra.m. rozrY\\'lkowY. · 

PROGRA.l~ U 

10.lS .,żołnierze ognio.wego tr~tJtu - i>rogc. wojs1'owy. 10.49 
Przeboje ·tyllodn!a. 11.55 Tea.tr TeJ.ewlzji - 1965 r. Ftiedrich Duer
re~tt - .. Przygoda pana Trapsa•• 13.20 „Popołudnie tau.ny 1 
flory". tł.OS .• Gram dla . " - teleturniej. 14.50 .,Marsjanie I magi
czna llerła" - 1ap. rum f-ab. 16.15 Joe Dasin - progr, rozr „ 17.ll 
Oscar 80 - .z udziałem kapitana Jaworskiego. 18.00 Stereo 
l w kolorze - Edward Zien.kowskl - skrzypce. 19.SO Dziennik te· 
telewlzy:lny. 211.10 .,zm:ana" - australijski firm tv. :12.40 $plewa 
„.Tender". 

PONIED~A~Elt - 18' SIERPNIA 

PROGRAM I 

9.IMI. 't'ełef~le TDC. lS.55 Obiektyw. 16.15 Dziennik. 16.30 Waka· 
eje vr kręgu r<)(iz!.ny. X-7.2o Prawdzlwa cnota - efekty społecz
l'l~j pra.cy 1 pasji mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego. 17.40 
„Adam Sangala" - odc. 2 mm przyg TV CSRS. 18.40 „Jak nas 
najlepiej oglądać". i>Ol. film animowany. 18.50 Dobranoc. 19.00 
Echa stadionów 19.30 Dzlennlk telewizyjny. 20.10 Teatr "."elew'.zjl 
- F. DuerJ"enmatt „Przy&oda pana Tra.psa". 2'1.35 „Lili" a.ro.er. 
filln fab •. :112.50 ~lennik. 23.GS ,Horyzont" - progr. pub!. 

Pl\Q.GllAM ll 

DW~.JKA DLA DRUGIEJ ZMIANY: .• Premiery dnia". 10.00 Adam' 
Sangata" - odc ! film. ?>rzygOd. TV CSRS. 11.00 Horyzont . 11 30 
Rumuńskie Varlete - i>r. ozryw t2 OO Dziennik. 16.30 Język fran· 
cuakL 17.00 •• Rumun'• dzi " 17 35 Skarby Arges" - film o le
gendarnym skarbie. 17 45 Brancusl" - !Umowy portret 18.m; 
.,WszystkQ co gra" - film o ludowych Instrumentach 18.30 „Pe
tronaucl". ts.40 ,Delta DunalU" 1sso _,Jakl piękny jest świat" -
progr, rozrywk 19.115 Wiado:qiołct (Ł) . 19 SO Dziennik telewizyjny. 
20.10 ll'Um fab 21 35 H godziny, 21.45 .,Olt płyn!e z gór" - podrót 
przełomem neki Olt. 2!.00 ,Rumuńskie rytmy". :!2.30 „Muzyczne 
variete" - awiazdy ruiiMl*skiej ?>iosenk\. 

WTORl'JK - li f\l:RPNIA 

PllOGRA.M I 

t.«19 Jano l>eleflerl.t - „Samochodzik t Templa.nu~e" lldc. s. 15.::1111 
Tel~y;lny Klub l!leniora. 15.55 Obiektyw. 1ł.15 · Dziennik. 16.30 
Wakacje w kręgu rodziny. 18.55 tnter§tudlo - „Ujarzmić na.turę". 
17.JO Jak na1 na.jlei>iej ogl-dać - odc. \l 17.38 sonda - .,Obrazy 
z f!yei. · robotów" · 17.13 •. Królik Bugs pnedstawla" - film animo
wany 'TV USA. 19.%0 Studio Telew'.zj! Młodych. 18.SO Dobra•noc. 
19.00·. Recital p!anlstycznv Roberta Currv 19.30 Dzlenn!k telewizyj
ny. ~.l<I „Kapitain ;Fracasse" - fr. min fab. M.SS Ex libris. 22.10 
Pr2eboje z Majorki - ?>r. roirywk. TV Hiszpanskiej. 22.Stl Dzienn:k. 

~GRAl\I li 

14t.łl0 Sc:in.da - .,Ołr.azy z życia robotów'' 10.25 Sprawy młodych 
- . Pójdziesz IW()Jll drogą" - NRD film. fab. 11.55 oz:ennik. 
lf.łO Jtł!:Y.k roty,jski. 17.00 Eknn reporterów. \7.ZS „Paweł l W\r
Ci.al:a" - odc. 111 - film przygod. TV Franc ·Szwaje. 17.S5 Klub 
J'a.zzo,.,y Studia Gama.. 18,l!O Skojarzenia - teleturn1ej 18.łS Swiad· 
k,&wie. 11,10 Wladomołel - wyd. kieleckie (Ł'). 19.30 Dziennik te
lew!zy;lny. SUI Słowa za słowa - i>rog.ram l)Ubltcystyezny 20.40 
Wtore)l mel,t1mana <Ł). :11.łCI M &odl!liny. %1.SO „Sól ziemi czarnej" 
- PGh!łd film tab .• 

IRODA .- lt #IERPN'IA 

PROGRAM I 

!f_.1!5 . ObłektyW, 19.tl Dziennik. 19.80 „.Jain.a z dtungli" - odc. I 
- ~ilm. '"" USA. Ul.SO Losowanie Małego Lotka I Ekspress Lotka. 
17. 0łl Dom l m.y. 17,11 D!:leń dobry w kręgu rodzi.ny. 17.40 skar· 
b!~c - inodn:ik hl!ltórycmy. 18.10 Mam p0mysł - program publ. 
lł.MI Jak na1 najleple3 o!Jląda~ - odc. 3. 18 50 Dobrainoc. 19.00 Re· 
J)Ofta:!: o knytod.Zlobie - fl.ńskl film i>rzyrod. 19.30 Dziennik te
lewizyjny, 2!1.10 IV ll'f!Stlwal Intttrwiz:ll - „S<>l)ot 80'' cz. 1. %1.20 
Dziennik-. !l.35 IV l'flstiwail toterwl.zjl - „Sopot 80" m:. t. 

~ROOBAM li 

tft.«MI ~rt - Magazy!! 11J>rawozdawozy. 11.is Skarbtee. 11.so 
l')ziennlk. tł.110 .Język fra=uski 17.00 Program m<>rskl. 17.20 Czło
wiek I środowl.lko. lT.45 .Prawo głosu" - odc. 1. 11.10 Wiadomości 
(ł,) . 19.SG Dziennik telewizyjny ~.10 Auto-moto-sport. 21.30 Teatr 
Telewizji - Ewa Bober I Gerard Zalewski ,Prawo głosu", odc. 2 
i>t. ,,Po":"rót". 22.40 Klneskol). 23.10 studio Rałunek. 

CZWARTE&'. - łt SIERPNIA 

PROGRAM ł 

~5.25 Decyzje piętnastola.tków. 15.55 Oi>iektyw. 1'6.lS Dziennik 
16.30 Czwartek TDC. 17.30 „Psie portrety" - film dok. TV Rum. 
1'.j3 ~la~ . lotn:czy - zawsz<' w pott'l!!ebie - rep. wojsk. lS.20 stu
ct:o l'elewóz.ii Młod~ch 18.50 Dobranoc. 19 OO Lekarz radzi. - O 
nerw',cach. 19.10 Turystyk.; I wypoczynek. 19.30 Dziennik telewLzyj
n:-o. 20 10 tV Festiwal Interwizji - „Sopot 80' '. 21.20 Dziennik, :tl.35 
IV Fe&tiw.a:l Interwi~ji - .. Sopot 80" oz. 2. 

PROGRAM ll 

tll:OO TurY8tylr• l wY'J>OC!:Yllek. 10.20 „Psie -portrety" - film. dok. 
TV Rumuiurldej. 10.4.l! Popołudnie wied~y I fantazji. 11.511 Dziennik. 
15.35 Język 'rosyjski ... 17 OO Popołudnie wiedzy I fantazji. 11.10 pro
cram filmon (ł.). 19:30 Dziennik telewizyjny. 20.10 „Prezenty przez 
telefon" - radz, !Um. :lr.rymin. 11.łO Pegu. 22.21 M aoozlny. :12.35 
J'3Y1c _,.j9111. 

.• DZIENNtK POPULARNY" - cłzlennlk Robotniczej SpOłdzleln! Wydawniczej , Prua·Kl11łt.ka~Ruch" Wydawca: l'tobotn1~ZI Spółds lel.l\la Wydawntcz1 „Prasa•Ks:ą:tka-Rucb" - Kombinat Wydawni
czo-Kolportatowy w Lodzi Druk : Zakłady Poltg1aticzne RSW w l.O(łzi. Redaguje kolegium. Redakcj~: kod 90-103 t.6at. ul. Piotrkowska .H Adres p0cztowy: .DP" Ł6dż. skrytka nr 69. Telefony: 
centrala 293-00 łączy z wszystkimi dztataml. Redaktor naczelny: 645-SS, z-cy redaktora naczelne)!o: 307·26 310-38 Sekretarz odpowie dztalny, U sekretarz: 204:?5 Działy: mie1sk.l 341-10 a37-47: sportowy 
208-95: ekonomlczny :128-32, woje\1116dzkl 223-05; U.stów I tnterwencll S03·M (rękopis6w nl• zam6w1onycb redakcja nie zwraca>: kultu ratny. 121· 60;, .Panorama 204·75; dział sl'.>Ołeczny I · fotoreporterzy 
378-97 Redakcja nocna: 869-68 868-'lB Ogłoszenia przyjmuje Bluro ·Reklam ·1 O«iłosze'ft ul. Ptotrkow'ska 96 90-103 · t.ódź tel. 811-511 oraz wm:yst\de biura ogłoszeń R.SW .Prasa K~lążka·Ruch" w kraju 
Za treM ogloszeil redakcja nie l)onp.."'1 odpow\edzlalnośct Informa c:ll o warunkach .prenumeraty udz:tela:la oddztały RSW „Prasa· Ks\atka~Rueh" t urzędy i>Oczt.owe · Cena prenumeraty rocznej -
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