
Po uchwaleniu przez ONZ 
rezolucji w 11pra.wie embarga 
na dostawy broni do BPA, pre
mier łego kraju, · Vorster, wy
głosił przemówienie, w który.I)] 
stwierdził, że Afryka Południo
wa. "nie da się zmusić do uleg• 
łości". Poinformował również, 
że RPA zgromadziła. odpowied
nie zasoby broni oraz ropy 
naftowej na okres 4 lał. 

• • 
W•ka:tntk bezrobocta w Stanach 

Zjednoczonych wzrósl w pa:t
dzierntku do 7 proc., tj. o 0,1 
proc. włęcej nit we wneśntu. 
Oznacza to, :te 6,9 mln ludzi po
zostaje w USA. bez pracy. 

• • • 
Projekt nowego konkordatu 

wlosko-wałykański~go znosi 
niekitóre pozostałości przywile
jów kościelnych. Zwolnienie 
osób duchownych od służby 
wojskowej nie ma więc cha
rakteru automatycznego, lecz 
może nastąpić na żądanie. Du
chownf nie będą też mieli żad-
11ych przywilejów w razie po
stępowania. karnego, Instytucje 
kościelne nie będą więcej chro· 
nione przez szczególne prawa 
a.ni wolne od podatków. 

• • • 
Dwa zachodntoniemieckte dzien

niki zamteścily informację, 2a 
źródłami libańskimi, :te sprawcy 
porwania t zabójstwa .SchleyeTa 
znajdują się w Bejrucie ł mie
szkają w hotelu, w zachodniej 
części miasta, kontrolowane:I 
przez palestyńskich komando-
sów. Według „Die Vett" infor
macja z Bejrutu zostala potwter
dzona przez wladze bezpteczeń. 
stwa RFN. 

• • • 
Do rozbudzenia starych waśni 

w rejonie Maghrebu przyczynił 
się ostatnio król Maroka, Ba.san 
II (na zdjęciu), który oświad-

czyi, te w razle 11.onlecsnoilci 
wojska marokańskie będą ściga
ły oddziały POLISARIO także 
i na terytorium krajów ościen
nych, nawet jeśli musiałyby 
pogwałcić ich suwerenność. Ba· 
san oskarżył też Algierię o do
starczanie POLISARIO ciężkiej 
broni i udzielanie partyzantom 
schronienia na swoim teryto-
rium. 

• • • 
Mtntster apraw zagrantcznych 

Stngapuru powiedztal w parla
mencte, :te rząd nie podjąt jesz· 
cze decyzjł co do r.osu czterech 
osobników, któr- w na:tdzternt
ka porwalt wtetnamskt ramolot 
zabtjajqc przy t„m dwte osobu 

• • • 
Przedstawiciele 200 tysięcy 

pracujących w RFN Wszpa.n6w 
wystosowali petycję do uczest
ników konferencji KBWE " 
Belgradzie w sprawie narusza· 
ni a praw człowieka w RFN. 
Petycja zwraca uwagę na 
trudnoścl w łączeniu rodzin. 
kształceniu dzieci, braki w o
piece społecznej, poniżające 
traktowanie w miejscu pracy, 
totalną dyskryminację cudzo
ziemskich kobiet. 

• • • 
Premter Włetktef Brytantł, J. 

cattaghan, zapowtedzlal zimę nte
Ładu, ntewugód ł strajków. Pre
mter brytyjski zapowtedztal rów
nte:t zdecydowanq walke z łnf!a
cfq, m.łn. przez ograntczente 
wzrostu plac. 

• • 
Dziennik „Atlanta Constltu

tion" pisał, iż prezydent CAR
TER oznajmił kongresmenom z 
Georgii, że USA pracują nad 
wykorzystaniem promieni lase· 
rowych do niszczenia nieprzy. 
jacielskich satelitów. Agencj~ 
przypominają przy tej okazji. 
że w chwili obecnej na orbi· 
tach znajduje się ponad tysią< 
satelitów wystrzelonych przez 
różne kraje, Około 200 z nieb 
to satelity wojskowe. Wydatki 
USA na badania przestrzeni 
kosmicznej wynoszą blisko 3 
mld dolarów. 

• ł • • 

Wedlug atudtum ogłoszonego 
przez Indyjską Fundację Ba.dań 
Gospodarczych, w kraju tym bra
kuje 27,5 mtn mln mteszkań, zaś 
spo~ód tstntejących at 17 mtn 
nadaje stę wy!qcznte do rozbtór 
kt. Gdyby Indie chctaly zapew. 
nić młeszkanta swym 625 mttto· 
nom obywate!t, mustalyby przez 
IO lat wydawać na budowntctwo 
mteszkantowe 13 mld dolarów ro
cznie, czy!t o J mtd wtęcej nt:t 
wynoszq cale naktady na rozwój 
gospodarczy. 

• • • 
Kubańskie MSZ opublikowało 

oświadczenie, w którym za
przecza oskarżeniom somalij
skim, jakoby w Etiopii znajdo
wały się jednostki kubańskie. 
„Pon-0wnie oświadczamy, Żt' w I 
EtiopiJ nie tylko nie ma 15 ty
sięcy żołnierzy kubańskich, alt> 
takie nie znajduje się tam ja
kakolwiek jednostka kubań
ska". 
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DZIENNIK: 
POPULIRIY 

Przebywająca n-a zaproszenie 
frakcji parlamentarnej FDP 
w Bonn, delega.cja Klubll Po· 
selskie&o Stronnictwa Dcmokra· 
tycznego, z przewodniczącym 

klubu, wicemarszałkiem Sejmll, 
PIOTREM STEFAŃSKIM, prze
prowadziła rozmowy z prze
wodniczącym frakcji FDP, 
WOLFGANGIEM MISCHNIC· 
KIEM i członkami zarządu 
frakcji. 

Wicemarszałek Sejmu Piotr Ste
fański podczas pobytu w Bonn 
odbył szere11 spotkań z palitykami 
i członkami rządu RFN. Został on 

między obu państwami i perspek• 
tyw ich pogłębienia. 

11 bm. delegacja Klubu Posel
skiego Stronnictwa Demokratycz
nego udała sie w podróż do dwóch 
krajów federalnych Hesji 
i Saary. 

K. Chamanand 
premierem lajlanaii 

List K. Waldheima 
przyjęty przez prezydenta RFN, Radio Bangkok podało w pią
Waltera Scheela, kanclerza fe- tek, że król Rama IX mianował 
d~ralnego', Helmuta Schmidta i mi· ge.n. Kriangsaka Chamananda. pre
n1stra SJ?ra,y zagranicznych RFN. , m1erem Tajlandii. 59-letni eener. ał 
Hansa-Dietr1cha Genschera. Roz- Chamanand jest naczelnym do
mowy dotyczyły stanu stosunków wódca sił zbrojnych Tajlandii. 

do min. J. Wieczorka e z prac Prezvdium Rzadu W lipcu br. pierwsze oddane do 
użytku obiekty Szpitala-Pomnika 
Centrum Zdrowia Dziecka zwiedził 
w czasie oficjalneJ wl:ayty w Pol· 
sce sekretu• generalny Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dr Kurt 
Waldheim wras • małtonk.ą l córką. 

Il L~~~:tem głównej nagro<;1y na Rewolucji Październikowej, został 
1~Ynarodowe1. Wystawie J!'o- dziennikarz portugalski Eduardo 

tografu, pośw1ęconeJ 60 roczmcy Gajeiro, który przedsta wil in tere
---------------- i sujący reporta:7 na temat walk.i = ozoraj Prezydium Rządu rowe. Poprawił się, aczkolwiek = rozpatrzyło problemy jeszcze w stot1niu niewystarczają-= ochr1my zdrowia i opie· cym, stan sanitarny kraju. · 

S ki społecznej, .Stwier- Prezydium Rządu uznało za ko-

=
=- dzono, ie w wyniku realizacji nieczne: dalszy rozwój działalności 

działań wytyczonych w uchwa- profilaktycznej, szybsza poprawę 
- łach VI i VII Zjazdu PZPR w sferze dostępności poziomu 
S nastąpiły dalsze korzystne I świadczeń, zwlaszc.za .w placówkac~ 
- zmiany w stanie zdrowia spo- pad.stawowej op1ek1 7.drowotne1 
E; łeczeństwa. w miastach i . zakładacł_l przemy-

Prze.ciętna życia wzrosła do 67 srowych, a ~kze za11~wn1~e sz,Yb
lat u mę:iczyw i 74,3 u kobiet. n:~j i bar~1ej ry~1czne1 reahza· 
Współczynnik zgonów n.iemowląt c11 zadań. mwe~ycyJnych .. 
obniżył się 0 jedną trzecią. Pt-ak- Na p051edzenLl rozpatrz.on? takte 
· . · · · i przedstawioną przez Ministerstwo 

tycznie zl~w1dowan_o błomcę c.h~- Pracy, Płac 1 Spraw Socjalnych in
robę Hemego-Medma. Powazn1e formację 0 realizacji postanowień 
obniżyła się liczba zachorowań na po.djętych w marcu tego roku przez 
ostre choroby zakaźne, l!ruźlicQ Biuro P".llltyczne KC PZPR i Pre
oraz choroby weneryczne. Ten- zydium Rządu w &prawie produkcji 
dencje wzrostu wykazują · nato· I zaopatrzenia w C>dziet ochronną, 
miast zachorowania na tzw. chora- roboczl! i sprzęt ochrony osobistej. 
by cywilizacyjne przede wszyst- ,Prezydium Rządu stwierdziło, :!:e 

. '· . . nastąp!la w tej dziedzinie poprawa. 
kun układu krązen1a I nowotwo- Nie we wszystkich jednak as".lrty

mentach zdołano zaspokoić potrze

Zamiecie śnłeine Vł USA 
by. Zobowlązano zainteresowanych 
ministrów i pre7'es6w związków 

(Dalszy ciag na str. 2) 

Il' 

11 bm;- przewodniczący Społeczne

go K<>ml.tetu Budowy Centrum Zdro
wia Dziecka min. Janusz Wieczorek 
otrzymał list od dr Kurta Waldhei
ma, w którym sekretarz generalny 
stwierdza m. in.: „Bard:rn sobie ce
niłem możllw-0ść z<>baczenia szpitala 
1 gratuluję Panu oraz cz.tonkom Spo 
łecznego Komitetu osiągnięć przy . 
wznoszeniu tego robląei!go dute wra 
:tenie p')mnika. Nie mogę sobie wy
obrazi~ lepszej drogl uczczenia pa
rnię.::.: mlllonów dzieci, które zginę
ły podczas 'wojny, nit wybudowanie 
tego r'?dzaju instytucji, Chciałbym 

przekazać Panu moje najgorętsze ! 
naj.)epsze życzenia dla ważnej pracy 

Centrum" ... 

W stanach środkowego zachodu 
USA nastą'l)iły nieoczekiwane o tel 
1»:z1:1 rds:u :r:arniec;e śnii'..żne. Dpll 
dy śniegu sięgaj• nawet 35 cm. 
Najobficiej spadł śnieg w reionie 
Minnesoty i obu Dakot. Przydroż
ne rowy pełne są samochodów. 
Kierowcy, których zaskoczył na· 
gły atak zimy, mu.sieli szukać 
schronienia w motelach i przypad
kowych domostwach. Służba me
teorologiczna ooinformowała, że 
obecne opady śniegu sa rekordowe 
dla listopada. W listopadzie 1940 r. 
również na Stany Zjednoczone na· 
tarła zima. aczkolwiek było wów
czas chłodniej niż obecnie, nie 
zarejestrowano ani tak obfitych 
opadów śnieżnych, ani tak hura
l!anowych wiatrów. 

iesięczna Pl'Ognoza p0gody za okres od 10 listopada do 
10 grudnia nie przewiduje większych odchyleń od nor
my, Srednia temperatura tego okresu w granicach 
2,6-0,6 st. Opady nieco powyżej normy, tj. 49 mm. Po 

Dziś obraduje 
XX Konferencja 
Sprawozdawczo
Wyborcza PZPR 
Łódź-śródmieś
cie. Sprawom 
tej dzielnicy po
święcamy mate
riały publikowa-

ne na str. 3. 

Fot.: A. Wach 

dość ciepłych paczątkach drugiej dekady listopada. spodziewane 
jest ochłodzenie, które na przełomie drugiej i trzeciej dekady 
osiągnie temperatury maksymalne od O do 5 st., a minimalne 
od ~inus 2 do plus 3 st„ z możliwościa jeszcze niższych. Wy
stąpią okresowe opady deszczu ze śniegiem. Natomiast koniec 
trzeciej dekady listopada ma być troche cieplejszy - tempe· 
ratury maksymalne w granicach 3-8 st Mogą wystąpić lokal
ne przymrozki oraz okresowe opady. Początki grudnia, to już 
pagoda zimowa. Temperatury maksymalne od minus 1 do plus 
4 st., minimałne od O do minus 5 st. Mogą wystąpić przymrozki 
oraz opady deszczu, deszczu z:e śniegiem i śniegu. 

Kardynał Wyszyński 

u papieża Pawia VI 
W piątek 11 bm. papież Paweł 

VI przyjął na audiiencji kardynała 
Stefana. Wyszyńskiego, , prymasa 
Polsk,i. 

U jęcie dwóch 
terrorystów 

W piątek rano w czasie strzela
nińy na ulicach Amsterdamu, po
licja ujęła dwóch terrorystów za· 
chodnioniemieckich, zamieszanych 

I 
w uprowadzenie i zamordowanie 
Hannsa Martina Schlevera. Są to: 
33-letni Rolf Clemens Wagner oraz 
26-Jetni Chri toph War.kernagel 
Początkowo policja amsterdamska 
nie była pewna. czy schwyta.n! 
przestępcy należeli do poszukiwa
nej przez organa śledcze RFN 
i innych krajów zachodnioeuropej
skich j!rupy 16 anarchi~tów, jed
nakże po kilku godzinach z RFN 
nadeszło ootwierdzenie tej infor
macji. Anarchistów zidentyfikowa
no na podstawie odrisków palców. 

Tovotv i Datsunv 
Janońskie stowarzyszenie użyt-

kowników samochodów podało, że 
600 tys. wozów mark' Toyota i 400 
tys. Datsunów ma usterki w llkła· 
dzie wydechowym. Zrzeszenie we· 
zwało producentów do sprawdzenia 
tych samochodów i usunięcia wad. 

Stowarzyszenie podało że wszyst
kie Datsuny prodllkowane między 
grudniem 1975 r. a styczniem rn11 r •. 
Jak również modele „Cerolla" i 
„Corona'' - produkowane przez za· 
kłady Toyota - o pojemności 2.000 
i 1.800 cero. mają usterki grożące 
zapaleniem się pojazdu. 

Projekt · budowy 
miasta Sadat 

W Kairze, podpisano ostat-
nio porozumienie między rządem 
egip.:>kim, a jednym z amerykań
skich konsorcjów w sprawie spo
rządzenia. ostatecznego planu 
pierwszego etapu budowy miasta 
Sadat. Dziennik „AJ Abram", któ
ry podał tę wiadomość, doda.ie. że 
pierws'lly etap prac obejmuje budo
wę 30 tys. mieszkań kos'lltem 
3 mln dolarów. W roku 2000 mia· 
sto Sadat powinno liczyć już pół 
miliona mieszkańców. Będzie ono 
stolica prowincji, o łącznej Uczbie 

1
7 mln mieszkańców, położonej na 
terenach wydartych . pustyni, mię
dzy Kairem a Aleksandrią. 
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• ie.r ' z 
Od 15 listopada do 17 grudnia tego roku 

nale Sztuki. W dotychczaJowych dziejach 
prezy, będzie to „wydarzenie" osobliwe. 
ne zostało pod hasłem: „dysydentyzm w 

Zaczn·jmy od czasu w jakim odbywać się 
będzie Biennale. Schyłek tego roku, po wie
lu miesiącach zmasowanych ataków sił pra
wicy w krajach Europy zachodniej i w Sta
nach Zjednocz.onych na kraje socjalistyczne, 
rysować się zaczął w perspektywie między
narodowej jako czas dający światu więcej 
nadziei na współpracę między narodami. 
na bezpiec.zn.iejsze życie w Eur~e. Bar..: 

odbywa6 11ię będzłe w Wenecji kolejne Bien
tej starej, bo istniejącej od 1895 roku Im
Tegoroczne bowiem Biennale zorgan.izowa
kulturze". 

dziej realistyczna Dl1ż dotąd polityka amery
kańska w sprawje rokowań na temat ogra
niczenia zbrojeń strategicznych, powściągli
wa postawa niektórych zachodnich pe>lity
ków wobec agresywnych wystąpień amery
kańsil:ich na temat rzekomego łamania praw 
człowieka w krajach 11ocjalis.tycznych, wresz
cie przebieg dotychczasowych dyskusji w 
Bel.&radzie - mimo kontrowersji - ad.aj' 

• • ee l 
1114 wskazywa~, ze w św!adomoścd. wielu 
mężów stanu z tamtej strony barykady u
macnia aię coraz bardziej przekonanie, :ie 
pomyślny rozwój ludzkośed we wszystkich 
dziedzinach możliwy jest tylko w warun
kach pokojowej współpracy, poszanowania 
stanowiska drugiej st.rony, me.ingerencji w 
sprawy wewnętrzne innych państw. Zimna 
wojna i dywersja ideologicma nie są dro
gami budowania wzajemnego zaufania, do
brych stosunków międzynarodowych i współ
pracy. 

Niestety lstniejlł cllłgle na Zachodzie koła 
zasobne w fundusze, które h ruw:i:elny oel 

(D.e. Da *· „ 

ludu jego kraju o przeobrażenia 
d.emokratyczne. Wystawa odbywa 
się w Moskwie w Domu Przyjaźni 
Narodów. Jury wystawy, ·która 
zgromadziła twórców z 47 państw 
nagrodziło ponadto grupę arty: 
stów z Angoli oraz m. in. twór
ców z Hiszpanii, Włoch, Argenty
ny, Czechosłowacji, Stanów Zjed
nocz.onych, Finlandii. NRD i Bel
gii. Ogółem przyznano prawie sto 
nagród i wyróżnień. 

KAIR 

Pod gruzami budynku 
zginęlo 12 osób 

We wschodn1ej części Kairu za
walił się 5-plętrowy budynek. Pod 
.;ruzaml zginęło 12 osób, a IO 1d· 
niosło rany. Straż pC>żarna prowa
dzi poszukiwania Innych ewentual·-

ych qfiar. Tludymo.k '>yt - mi"s'
kały przez ok. 50 osób I dotychczas 
nie wiadomo tle z nich było na 
miejscu w chwili katastrofy. 

DZIER 
KIESIE 

W 316 dniu roku słońce wze· 
szło o godz. 6.51, zajdzie zaś 
o godz. 15.49. 

o 
DZIS: 

Odzq 

Renata, Witold 
JUTRO: 

Mikołaj, Stanisław 

w dniu dzisiejszym dla f.odzi 
przew1duJe nastepująca pogodę: 

zachmurzenie małe, stopniowo 
wzrastające do dużego, aż do 
wystąpie11ia deszczu. Tempera
tura minimalna 6 st„ maksy· 
ma.Ina 14 st. Wiatry umiarko
wane, porywiste - południowo
zachodnie. 
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 

745,5 mm. 

1836 - Ur. Jarosław Dąbrow
ski - działacz rewolucyjny. 

1922 - Ur. Tadeusz Borowski 
- noeta, publicysta. 

1817 - We Lwowie powstał 
Zakład Narodowy im. Ossoliń· 
skicb - biblioteka, wydawnic· 
two, ośrodek badań nad kultu
r;\ polską. 

Jak ocean nie nasyca się wo
da licznych rzek. tak mędrcowi 
głebokich zdań nigdy nie do
syć. 

- Jednak Janek mówlł praw
dę: rzeczywiście był bardzo smę
czonyl.„ 



N aj ważniejsze zadania rolnictwa 

Narada prezesów WK ZSL 
Za.dllllli~m ogniw i instancji stronnictwa w ·real~aeji postllillowie6 

IX Plenum KC P~PR i. VIII Plenum NK ZSL, poświęcona była 
11 _bm •• w Warszawie kraJowa narada prezesów wojewódzkich komi
tetow ZJednoczonego Stronnictwa Ludowego. 

W .czasie obrad, którym prze- I wyraz uznania dla trudu i bodziec 
wo~mczył wiceprezes NK ZSL - do zwiększania towarowej produk
Zdz1sław Tomal, podkreślono, że cji rolnej. 
uchwały ostatnich plenarnych po- W czasie narady omówiono rów
aiedzeń KC PZPR i NK ZSL roz- nieź sprawy związane t. zaipowie
szerzyły dotychczasowe możliwości dzianymi na 5 lutego 1978 r. wy
i!'C?zwoju rolnictwa, unowocześnie- borami do rad nil'odowyct> stop
nia metod produkcji i organizacji nia p0dstiwowego. Podk.reślono, 
~rac~ ora~ pełnej odbudowy po- że szczególne znaczenie rozpoczy
głow1a zwierząt. Dodatkowe, szcze- nające'j się ka.m,panii wyborczej, 
gó1ne znaczenie dla pomyślnego nadają przygotowania do II Kra
wykonania bie7ących i dalszych za- }owej KonfeTencji PZPR która 
dań rolnictwa ma - jak stwier- sprecyzuje zadania społe::zno-ll:(o
dzono - system emerytalny dla spodarczego rozwoju kraju na la
rolników, którzy przyfęli ten do- ta 1978-1980. 
niosły akt ustawodawczy, Jako I 

W Bułgarii - ziemia wciąż 
jeszcze niespokojna 

100 km na polud;nie od Sof.ii zie
llll1a woiąż jes1Jcze jest ruiespokoj
ai.a. Od 3 listopada do chwilli obec
inej sejsmografy zainotowały w 
.tym rejonie ponad 100 podziem
lllYCh wstrząsów. Prawie 40 z nich 
1było wyraźinie odczuwal•nych, zaś 
dwa - w nocy z 4 na 5 oraz z 5 
;na 6 bm. - S!j)Owodowały dafsze 
szkody materialne. SzczęśliwJe jed
·nak nie było oJliar w ludz.iach. 

W rezultacie trzęs,ienia ziemi z 
3 lbm. oraz kolejnych wstrząsów 

straty poniosła ludność 24 miaste
czek i ws.i w okręgu pazardz.iskim. 
Popękały ściany, poodpadały tyn
k1i, wyleoiały szyby w praiwie 8000 
budY'nków, w tym - w 7828 do
rnach mieszkalnych. 375 domów nie 
!lladaje się do użytku. .zaś stain dal
szych 280 stwarza za.grożeruie dla 
życia mieszkańców. Uszkodzone są 
szkoły, przedszikola, budynki ad
ministracyjne. Straty poniosło tak
że 6 zakładów pnemysłowych. 

Dwudniowe obrady specjalistów 

Skad biura sie buble? 
kazuje się, że na pyta- jowa konferencja, zorgainizowana 

O 
nie to można udzielić przez Polski Komitet Normaliza
bardzo precyzyjnej odpo- cji i Mia.r, Cent.ralne Biuro Jakości 

. wiedzi. Dobry towar Wyrobów OTaz NOT. Cenne opra
może stać się brakiem cowanie na ten temat przedstawi
w czasie produkcji, nie- li na k ,onferencji (która wczoraj 
kiedy już w fałszywych obradowała w łódz;kim ,,Polanilu", 

założeniach p'l.'ojektowych, ale a dziś będzie kontynuować obrady 
równie często w całe.i sferze po- w ZTK „Teofilów") specjaliści, 
produkcyjnej. Wystat"czy, gdy go zajmujący się zagadnieniami 'J)O

się niewłaściwie opakuje, przecho- prawy jakości wyrobów !l'ynko-
wuje, tr•aillS.portuje, wyposaża wyc:h. 
w części zamienne. W pierwszym dniu obrad wy-

Najlepiej różne źródła wypacza- głoszone zostały referaty wyJścio
nia walorów towarów dostrzegają we dla dyskusji, m. in.: „Działał· 
odbiorcy p'l.'oduktu finalnego, czyli ność normalizacyfoa w kS'.lltałtowa
konsumenci. Rzecz w tym, aby niu jakości produkcji w świetle 
równie głęboko przejmowali się potrzeb użytkownika, z uwzględ
całościa tej problematyki wszyscy nieniem oddziaływania normaliza
„pilod" towaru - od momentu cji na jakość wyrobów w sferze 
przetworzenia surowca, a!Ż do poprodukcyjnej" oraz „Rola han
przekazania produktu do sklepu. dlu wewnętrznego w zabezpłecze
Ujęciem słabości rozeznanych nlu i podniesieniu ja.kości wyro
i dających się eliminować w tym bów rynkowych na tle uchwały 
procesie zajmuje się, rozpoC"llęta 206 Rady Ministr&w". 
wczoraj w Łodzi, dwu.Jniowa kra- M. KR. 

Jak wykorzystujemy 
czas pracy? 

S 
traty czasu każdego rob<>tnu.:a Jt&ztaltują su; przeciętnie na 
p0<Z.1omie 11--8 proc. zmiany roboc~, tJ. 3o-40 rllll.nut. JVI0:1.o11.a przy 
•YHl domruemywac, ze oasetek ten Jest z.naczni.e więK&y, b0w1em 
:t.akłady pracy me są Sl«O!nile na ogol ani ao podejmowania badan 

teJ . sprawy, ani tym bar<l2.l.ej ao pełnego ujawniania ich wyrukow. sza
CuJe ~ę. ze w wielu przypacikac.h stra•Y te przekraczają 10 proc. czasu 
:un1any roboczeJ, a nieKieay aochodzą i oo :W proc. 

Tu J<.ryje się jedno z gJownych źródeł rezerw lep!izej, efektywniejszej 
pracy za.Jtladow. Warte zoać sobie sprawę, że niei·acJonalne wykorzy
stanie. czasu na stanowiskach roboczych przynofil straty nie m.zi.ieJsze ruż 
te, ktore powodUJe absencJa pracow,i.kov; (W uodatku znacznie ost atnio 
zwiębZ-Ona.). Dla porównania: czas nie przepracowany z racji nieobeenotici 
w ),11·acy (iączrue z urlopami ruac1erzynskm..t) wynosi w Cii•ej gospodarce 
uspołecznionej ok. 8 proc. nominalnego czasu pracy. 

G.Wie zatem przecieka czas tych wszystkich, ktorzy codziennie stawiają 
&i~ do pracy? Samo pod.pi.sanie lis~y obecności lub odbicie karty zega,co
wej wcale - jak wia-0.omo - Illie mUSJ. oznaczać punkrnalnego pouJ~cia 
pracy. Wiele zre~tą zakładowych regulaminow nie określa je<inoznacznie 
goda.Ln rzeczywistego rozpoczynania pracy. To samo z jej konczeniem; 
czynnoś01 porządkowe p1·zed odejściem ze stanowiska są w samych regu
~ammach ?-'liczane n~e,raz do cza~u roboc.z,ego, Warto więc kierownikom 
1 prac~wmkon;i raz Jeszc:ze p0Jec1~ lekturę Kodeksu Pracy, który mówi 
o ~omecznośc1 pełnego 1 efektywnego. wykorzystania czasu pracy. 

_Rowrue dobrze mamy prz~łużaJące się przerwy śniadaniowe, „na pa
~erosa"~ wystawa.me w .koleJkaeh do bufetów czy kiosków i inne prze. 
Jawy ruezdysc_yplinowama. ni,ektórych pracowników. Jednak przykład 
szeregu przedsiębiorstw, mestety nielicz,nych jeszcze potwierdza że mo
żna tak zorganizować obsługę socjalną, aby praco~nik nie m~siał wę
drować po _zakładzie w godzinach pracy. Chodzi tu np. o obwoźną sprze
daż śruadan paczkowanych, o zainstalowanie w pobliżu stanowisk robo
czych automatów z napojami, o zorg·anizowanie przy st&l!ows,klaeh wyplat 
wynagrodzeń i i~nych należności, dostosowanie godzin wydawania obia
dów dla poszczegolnł'ch zmian do czasu ich prlłcy itd., itp. 

N 
ajdot<kliwsze Je.dna~ straty czasu robOczego są wynikiem nisld.ego 
poziomu ~rgamzacj1 pracy. Kosztują nas podwójnie, bo powodują 
be~po~e.dn1e straty czasu, a zarazem są dla pracowników uspra
w1edllw10eniem rozluźnionej dyscypliny. Tylko od sprawnego działa-

nia kiel.'oWniotw zakladów, a zwłaszcza bezpośredniego dozoru zależy 
usuwanie najczęstszych przyczyn tych strat. Należą do nich awarie ma
szyn 1 umądzeń zaniedbywanych przez źle zorganizowane stużby remon
towe, nie•rytmiczne dostawy materiałów i narzędzi na stanowi$a robo
cze, brak dokumentacji, części zamdennych itp. Obliczono np. że same 
tyl~o „spacery" do różnych komórek po narzędzia czy dokume:itacje zaj· 
muJą robotnikom w licznych przedsiębiorstwach przemysłowych i budo
wlanych ok. 10 proc. czasu roboczego. 

Niedomagania w organizacji pracy i kooperacji prowadzą do tzw. płat
nych. przestojów, których roo:mia.ry od lat utknęły na tym samym po
z.I.omie (okol!> 7 ~odzin rocznie na 1 robotnika). Co gorsze, niepełnemu 
wykon:ystamu cl.ni.a roboczego towarzyszy z reguły nadmierny wzrost go
dzin nadliczbowych. W ciągu trzech kwartałów br. kh liczba (na l ro
botnika przemysłowego po.za ruchem ciągłym) zwiększyła się o ok. 
9 proc. W stosunku do analogicznego okresu ub. r. w niektórych za-kła
dach pracownt:lcy przekroczyli cały swój ro00ny lLmit tl20 god7iin nad
liczbowych na osobę) już w I kwartale. Wielu traktuje wysokie zapłatv za 
J?ro!Wę ;,W nadgodzinach'' (1 te cza.sem, jaik: wyka~y kontrole, fikcyjną), 
Jako stały dodatek do płac. Skutki tego zjawiska nie ograniczają się do 
strat finansowych; nie mniejsze są koszty spoleczne': zd~owGt.iie i wy
chowawcze;-Jak1e z tego tytułu ponosdmy. 

_Warto przy tym mieć na uwadze, :!:e wszelkie poczynania typu admi
nistracyjnego, rygory i sankcje wprowadzane w tych sprawach w po
przednich latach, co prawda przynosiły poprawę, ale nie na długo. Stąd 
ogromne znaczenie podjęcia przedsięwzięć długofalowych, zapewniających 
trwałą poprawę wykorzystania czasu roboczego, przede wszystkim drogą 
ulepszania organizacji pracy. Czas pracy tak bardzo zyskał dziś na war
toścd, że jego pełne i efektywne wykorzystanie nie m<>że już być pł"zed
miotem doraźnych zabiegów. 

z prac Prezvdium Rządu 
(DolrońCizend.e .ze stir. 1) I w następujących miastach woje-

&pl>Mzielczych do nasHenla działa!\, wódzkic.h: Suwałki, Ęhblą.g , _ Słupsk, 
które są niezbędne dla lepszego Gorzów Wlkp., Legruca, Piła., Ka
sprosta·nlla potrzebom zarówn'l w lisz, Przemyśl i Toru.ń , Celem, któ
tym jak t ;przys"Złym roku. ry przyświec11 temu posuJillęc!u jest 

lepsze powiąząnte działalności PGR 
Prezydium ~ządu rozpatrzyto !n- z terenowymi organami administra

formację mirustra łączności o pra- cji państwowej. 
cach technicznych i organizacyj- Na posiedzeniu rozpatrzono rów
n·ych, rprowadzonych przez resort w 1Jież inform11.cJę 0 wynikach dzia
celu ułatwienia zarządza;iia w. 110- łŚlnośęj pr,Jskich pnedsięblorstw i 
wym układ?J.e admimstracyinym specjalistów pra,cu]'ących za granł
kraJ•.i. zwł".szcza w :relacji w~Jewódz- cą. 
two - gmma. Prezydium Rządu pe>wzięto decy-
Powzlęto dec)'%ję o utwoneniu zję, która zmierza do uzyskania po-

nowy.eh 'l:jednoczefl Państwowych prawy stan·.i technicznego wagonów 
Pnedsięb!orstw Gospodarki Rolnej towarowych. 

IĘj·IeJ:ił l#1:J:•l:il f:Ja•J;i' l#ł;te];jil 
SOBOTA 

PIŁKA KOSZYKOWAt I liga ko
biet: Włókniarz Pab. - ŁKS, w Pa
bianicach przy ul. Marchlewsktego 
1, godz. 17. II Liga ko·biet: Widzew 
- Górnik Wieliczka, ul. Armii cze,r
wonej, godz. 18 (w niedzielę - godz. 
U). 

HOKEJ NA LODZIE: I liga: ŁKS 
- Stoczniowiec Gdańsk, w Pałacu 
Sportowym, godz. 18 (w niedzielę -
godz. 18), II liga: Włókniarz Zg. -
Pomorzanin Toruń, w Zgierzu, godz. 
18 (W niedzielę - 12), Liga junio· 
rów: Boruta - Stoczniowiec, w 
Zgierzu, godz. 15 (w niedzielę -
godz. 9). 

PILKA SIATKOWA: Il l!lg.a ko
biet: Anilana - AZS Biały•tok, 'ul. 
Armii czerwonej 1'19, godz. 17 (w 
niedzAelę - godz. 11), ŁKS - Geda
nia Gdańsk, ul. Z~l'kątna, godz. 18 
(w niedzielę - godz. 11). 
PIŁKA RĘCZNA: Międzynarodowe 

spotkanie Il rundy 'PZP mę>;czyzn 
Anilana - ,'lmicitia Zurych, al. Unii, 
godz. 19. 
DŻUDO: Międzynarodowy turniej 

juniorów z udziałem m.in. Dynama 
Erfurt (NRD), . Energii Bukareszt 
(Rumunia), Martini (CSRS) i ł6dz
kich klubów (hala Resursy przy al. 
Włókniarzy, godz. 10 (w niedzielę od 
godz. 10). 

PODNOSZENIE CJ"ĘŻARÓW: ITI 
rzut drugiej ligi z udziałem: AZS 
Biała Podlaska, Wisła Puławy, 
Oi<nisko Białystok, start Łódź. ul. 
Zakątna 82, godz. 13 (w niedzielę -
godz. 15), 

STRZELECTWO: Mistr>zostwa okrę
gu juniorów w broni pneumatycz
n ej. strze•lnka Orła, ul. 22 Lipca, 
godz. 14 (w ni·edz•l,elę - godz. 9) . 

NIEDZIELA 

ZA.PASY: III turniej drugiej ligi 
lnclv\vidualne1 seniorów w stylu 
wolnvm, ul. · Krzvżowa 5, godz. 10.~-0. 

BOKS: Indywidualny turniPj mło
d 7i1<ów l juniorów, sala Widzewa, 
gorlz. 11. 
PIŁ:K I\ NO?:"' A: t<lasa ,.M": Bo

rn ta ZJ?. - Włól<niarz Ł •. w Z<tł e
rzP. g.odz. i:t. Orzeł - Piot.rr.nvi„. 
l(Otl7. . l1. Włókniarz Pab. - ŁKS Il, 
w Pa•bia•nicach, godz. 11.15. 

Zaslużonv iubileusz 50-lecia KS Społem 
Obchodzący w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia Klub Sportowy Spo

łem zaliczy~ nale!l;y do najstarszych organizacji sportowych w Łodzi, legi· 
tymujących się przy tym imponującymi osiągnięciami zarówno w ogólno
krajowej rywalizacji sportowej, jak i na arenie międzynarodowej. 

Na temat bogatej historii tego zasłużonego dla naszego miasta klubu 
l sukces6w sportowców „społem" rozmawiamy a prezęsem klubu - LE· 
CHEM KRUPOWIESEM. 

- KS „Społem - w którym mam I s1 koledri:y: A. Bek - brązowy me
zaszczyt pełnić obowiązki prezesa - dalista IO w Montrealu i MS w 
je,st kontynuatorem tradycji robotn~- tandemach, a także mJn.: J. Bek, 
czego ruchu spm-te>wego, zapoczątko• w. Raczyński, H. Miksa, J. Scibio
wanych przez powołany do życia w rek, J, Stańczak, K. Suj·ka i wielu 
1927 roku przez działaczy łódz,kiej innych. . . 

rzeniem zaś - przykrycie loru ko
larskiego i oddame d.o użytku nowej 
hali &portowej, odpowiadającej bie
żącym, jak i przyszłym potrzebom 
sportowców klubu - jubilata. 

Notował: . WIESŁAW WROBEL . „ • 
Miłym akcentem programu obcho

dów jubileuszu 50-leoia Społem bę
dzie dzisie·jsze uroczyste spotkanie 
działaczy, trenerów, instruktorów, za
wodników oraz sympatyków klubu, 
na którym najbardziej zasłużeni 
wyróżnieni będą odznaczeniami pań
stwowymi i sportowymi. Początek 
spotkania przy ul. Północnej o 
godz, 17. (W) 

Siatkarze KW MO mistrzami Polski 

Organizacji Młodzieżowej Towarzy- W łyżWiarstwae figurowym n:te. spo
stwa Uniwersytetów Robotniczych - sób p-0minąć naJlepszych solistow 
Klub Sportowy T.U.R. Założycielami -:r.:ai~ w milli?n_yoh la~ach - U. Zl~
klubu byl!i. zasłu:beni znani. w łódz- hnslnej, z. Pienkowsk1ego i F, Szp1· 
kim ruehu sportowym tacy dzlałacrie tola, wieloletniej repi;e7ientacyjnej 
ja1k: bracia Felik• i Stanisław DU• pa.ry aportowej G. Osmanska•Kostrze· 
niakow!e. Marian Cieślik, Antoni wińska - A. Brodecki. Obecnie pa
Markowskl, Stanisław Niebn:ydow- łec:l.kę przej.;Ll - i to z pełnym po-
ski. wodzeniem - przedstawiciele mło- KiL&udnlowa rywa1izacja siatkarzy 

w okresie międ2ywojennym KS dej generacji.; 11-łetni G. Filipowski, reprez,entujących 10 komend woje
T.U.R., obe>k l!lczących się już •uk.ce· jego koleżanki. Robachowska, wód:Dklich o puchar Ministerstwa 
sów w sporcie kwalifikowanym, sły- Nachszter, Kaźmierczak, .=Iowa pa- Spraw Wewni:trznych została zakoń
nął przede wszystkim - będąc tu- ra taneczna Biełas - Jas1aczek. czona. Tytuł mistrzowski po raz dru
taj wzorem do naśladowania - z Miły także pre<Z:ent na 50-lecde gi z .rzędu zdobyli zawodnicy KW 
or>ganizacii l!cznych imprez sporto- sprawili łucznicy, . powracając. znów MO w Lodzi. Pokonali oni w fina
wo-turystycznych oraz krzewi·einia do grona I-llgowcow. Dyscyplina ta łowym spotkaniu zespół Wrocławia 
wśród robotniczej młodzieży kultu- ma .zresztą w naszym klubie wi~lo· 2:1 (~:15, 15:6, 15:9). Trzecie miejs.ce 
ry fizycznej. Najwłi:ksze osiągnięcia letme tradycje, Przypomnę chociaż- przypadło drużynie Rzeszowa (zwy. 
zanotowali jed·nak sportowcy KS by 6-krotne m1strzostwo Polski E. i cięstwo nad LubLinem 2:0). 
Społem ('klub ten w 1945 r. rozpo· J. Kanickich. Mistrzowie Polski grali w następu
cząl swoją dziiałalność pod nazwą Sukcesy zawodników Społem byłyby jącym skład.zie: J. Górski, st. Macie
KS Zryw, potem Spójnia, a na- niemożliwe, gdł'bY nie pełna zaan- jewski, Cz. Iwanowski, w. Kłosow
stępnie Ogniwo i Sparta) w okresie gazowa.ma i ofiarna _codzl~na pra- ski, J, Dadas, J. Zieliński, Zb. Czer
ostatniego 30-lecia. ca W>SZystkich tr.:enerow, mstrukto- wiec, w. Pustelnik, Zb. Budzyński l 

- Które z dyscyplin sportowych rów, etato""'.Ych 1 spolecwych dzia- A. Więcek. Trenerem zespołu jest 
przyniosły najwięcej laurów i do- la czy, . jak 1 wydatna pomoc załóg mgr. K. wa not. 
starczyły niemało satysfakcji działa• przedsięb10rstw handlowych WSS Uroczystego za,kończenia turnieju 
czom? „Społem" I instytucji państwowych, dokonał płk D. Jarzębowski z MSW 
- w powojennym okresie, pierwsze spraw~jących ?Piekę nad klubem. oraz komendant wojewódzki MO w 

mlstrzo,stwo Polski dla klubu zdo- Ambicją działaczy Społem Jest Lodzi płk K. Kraupe. On! też wrę
były koszykar~i w 1946 r. w ich śla- wp.rowadzenle do Il li~i kos-.:ykarzy czyli w obecności wiceprezesa wo
dy poszły w następnych dwóch la- l siatkarzy, a tąk:!:e uzys'ldwame coraz jewódzk,ie•J Feder·acji Sportu w Lodzi 
tach piłkarki ręcz,ne, a następnie ko- lepsz.ych. wymków przez 11rzed- St. Bobrowskiego, puchary i upo-
szykarze, uzyskując tytuł najlepszej staw1cleh pozostałych. sekcji. Ma- minki. (asz.) 
drużyny w kraju w latach 1950 i -------------------------------..:.:=::..-
1952. w kronice klubu figurują także 
nazwiska mis,trzów Polsk-i w boksie 
- W. Niewadziła i s. Czarneckiego, 
trzykrotnie najlepszej w kraju w 
łyżwiarstwie szybkim- - J. Głażew
skiej, mistrzyni celnego oka - J. 
Jakubowicz-Gerłowskiej, najlepszego 
gimnastyka - Ji. Kirkickiego czy te
nłsi,sty stołowego - s. Krygiera. 

Dziś mecz PZP Anilano -Amicitio (Zurych) 

D ziś w hali przy al, Unii od· 
będzie się pierwsze &potkanie 
drugiej rundy rozgrywek Pu
charu Zdobywców Pucharów 

- Najwięcej •ukcesów przysporzy• 
li przedstawiciele dwóch dyscyplin: 
kolarstwa l ły:l;wlarstwa figurowego. 

Miłoszewicz wy1'echał do Wrocławia Oble te sekcje nałe:!:ą do przodują· 
cych w kraju. 

w piłce ręcznej mętczy~n pomiędzy 

„siódemkami" wieemistrza Szwajca
rii - ZMC Amicltia Zurych i łódzkiej 
Anilany. Począte.k spotkania o go
dzinie 19. 

Szwajcarscy g0o.ścle, którzy przy
byli wczoraj do Łodzi wywalczyli 
w tegor,.,cznych rozg;rywkach eks
traklasy swego kraju drugie miej
sce (za z·1rychskim Grasho.ppers) I 
zakwalifikowali się do rozgrywek 
PZP. W pierwszej rundzie Amicitia 
wygrała oba mecze z belgijską dru
żyną Sasla Antwerpia 21:11 i 18:18. 
Trener .Ąmicitil Jugosłowianin Ni-

noslav Tomasie pTzywlózł do Łodzi 
14 zawodników, w tym trzech re
prezentantów Szwajcarii fb'!.'amka
rza - Baur! oraz Behra i Jacobse
na). Będziemy zadowoleni. jeśli nie 
1>rze~111ny w l.od12:I z Anilana zbyt 
wysoko. Usatysfa.kc.lonuJe nas w 
pełni porażka 4-5 bramkami, Za
pewni nam to komplet publiczności 
w rewanżowym meczu w Zurychu 
(26 bm.) - powiedział w czasie 
wczorajszej konf&encjl pra~~wej 

szef szwajcarskiej ekipy p. Roman 
Nauer. 

z Informacji, jakiiej udzielił nam - Istotnie. W kolarstwie pierwszy 
wczoraj 1 na treningu drużyny ŁKS tytuł uzyskał w 1951 r. s. Marchwiń· 
trener z,e.społu L. Jezierski wynika, ski. „Kolekcjonerem'• medali jest J, 
iż do reprezentacji Polski przygoto- Kudra, który w swej bogatej karie
wującej się _dQ międzypaństwowego rze 9-krotnie wYWalczył mistrzostwo 
meczu ze Szwecją został powołany Polski, jak również .reprezentował 
H. Miłoszewicz z LKS. Wyjechał on Polskę na IO w Te>kfo, podobnie jak 
w czwartek do Wrocławia i prawdo- jego koledzy z toru - W. Latocha 1 
podobnie wystąpi on w tym spot- E. Borysiewicz. Osiągnięcia tej trói-
kaniu. (s) ki kontynuowali i kontynuują młod-
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Zdecydowanym faworytem jest 
drużyna łódzka, która - jak za
pewniał nas trener J. Pełka - wy
stąpi w swym najsilniejszym skła-'j 
dzie, (w) 

Uroczysta chwila 
w życiu młodyc·h komunistów 

Dzisiaj, podczas XX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, 
śródmiejska organizacja partyjna podsumuje swój dorobek 
i wyznaczy nowe kierunki działania.. W jej szeregach skupio
nych jest ponad 27 tys. llZłonków i kandylfatów. Wczoraj, 
w przededniu konferencji, w Łódzkim Ośrodku Kształcenia 
Ideologicznego odbyła się uroczystość o SZC"llególnym znaczeniu: 
w aeregi partyjne przyjęto 480 kandydatów - członków ZSMP 
oraz wyróżniających się społeczną aktywnością reprezentantów 
wielu za.kładów dzielnicy. 

I sekretarz KD PZJPR - T. Le
wandowski podkreślił wagę oko
liczności, towarzyszących temu 
ważnemu w życiu każdego c.złon
ka partii aktowi związanych 
z obchodami 60 roczmcy Rewolu
cji Pażdziernikowej. 

Przystępując w towarzystwie 
członków sekretariatu KD-śród
mieście do wręczenia legitymacji 
kandydackich, sek·retarz KŁ PZPR 
- K. Kwiatkowski poświęcił swo
je wystąpienie obowiązkom, spo
czywającym na każdym członku 
partii. Obowiązkom, wynikającym 
z celów, jakie postawiła przed ca
ły.m narodem partia w budow
nictwie społeczeństwa rozwiniętego 
socjalizmu. Autorytet zaś partii 
jest sumą autorytetów jej człon
ków, budowanych w codziennej 
pracy zawodowej i społecznej, su
mą postaw prezentowanych na każ
dym kroku. 

Przyjęci podczas wczorajszej 
uroczystości w poczet kandydatów 
PZPR przedstawiciele śródrmiej
skiego aktywu wystosowali list do 
sekretarza generalnego KC KPZR 
- Leonida Breżniewa. W liście 

Kronika wypadków 
A God'l:. 6.35. W Pabianicaeh na 

ul!cy Wars.zaws·kiej 13 Helena M. lat 
75 weszła nagle na jezdnię 1 wpa
dła na bok „Nysy". Piesza doznała 
lekkich obratefl i po udzieleniu po
mocy udała się do domu. 

.t. Godz. J.,1.10. Na sk~zy:żowanlu 
ulic Zielona - Gdańska Zygmunt 
K. lat 72 przech-:>dził jezdnię przy 
czerwonym świetle i wpadł Po<;l 
„Trabanta" I.F 1356. Mężczyzna z 
o.brażeniami c!ała przewieziony zo
stał do szpitala. 

.t. God1Z. 13. Na skny.!:owan1u 
ullc Klllńskiego 1 Now-0tki jad·ący 
motorem WSK 0808 IX potrącił wy
siadającegio z tramwaju 22, Edwar
da s. lat 69. Pieszy doznał lekkich 
obrażeń ciała. 

A Godz. H. Na uJ.lcy Lodowej 88 
będący w stanle nietrzetwym Cze
sław s. przebiegał jezdnię 1 wpadł 
pod samochód „Z·~k". Pieszy doznał 
o'brażeń ciała t przebywa w .szpita
lu. 

A Godz. 1'1.10. Na pl. Niepodle
głości przy Piotrkowskiej Kazimieu 
D." (w stanie nietrzetwym.) zatoczy! 
się I uderzył w bQ.k tramwaju 11/12, 
<!oznaj•ąc stłuczenia głowy, Pomocy 
udziel!ł mu lekarz pogot<e>Wla. 

A Godz. 19.25. Na skrzyżowaniu 
\!lic: Gagarina - Tuszyńska auto
bus MPK 2401 IW ~ałtownie za
hamował, w wy,nJku c'l!ego pasa:!:er
ka - Gen,owefa J , lat 70 spadła z 
s iedzenia i doznała urazu głowy. 
Ranną przewieziono do szpitala. 

(eh) 

tY'Ul, przedstawionym przez młodą, 
pracownice ZPDz. ,,Delta" - Ry· 
szardę Narloch, a podpisanym 
przez wszystkich obecnych, zawar
to serdeczne, braterskie pozdrowie
nia dla całego narodu radzieckie
go i kierownictwa KPZR w związ 
ku z 60 rocznicą Rewolucji Paz
dziernikowej. Znalazło się w nim 
również zapewnienie, że młodzi 
członkowie śródmiejskiej organiza
cji partyjnej zawsze służyć będa 
ideom, którymi wielki wódz re
wolucji - W, I. Lenin - zavalił 
nadzieje całe.i ludzkości. 

p ,o zakończeniu uroczystości, 
wszyscy biorący w niej udział 
udali się pod Pomnik Czynu Re
wolucyjnego na Zdrowiu, gdzia 
złożono wiązanki kwiatów w hol· 
dzie rewolucj®istom łódzkim. 

Nie:bezp1i·eczny 
preparat 
odchudzający 

(er) 

W Stanac.h Zjednoczonyeh '\Vj'szło 
na jaw, że sprzedawany w tysiącach 
aptek pod różnymi nazwami prepa
rat odchudzaj·ący spowodował j·.i!! 
śmierć co najmniej 16 osób. Władza 
przestr'l:egają ludność przed spoży
waniem tego niebezpiecznego śr,.,d
ka, który jest płynnym koncentra
tem białka. Stwlerd,zono, że Wiele 
osób spośród tych, k1óre poniosły 
śmierć, spożywało tę substancję 
przez Wiele miesięcy, nie jedząc 
niczego innego. 10 ">flor ważylo w 
chwili śmierci nieWiele ponad 40 kg • 
Preparat jest dlatego szczególnie 
niebezpieczny, te powoduje śmier{! 
nag,le, bez wcześniejszych n!epolrn-
jących symptomów. -

Dnia 9 listopada 19'1'1 ll'IOku po 
dłngieh i eięźokich cdel'P'ieniach 
zmairł w wie.ku lat 68 nasz u~o
chany Mąż, Tabuś i Dziade•k 

S. + P. 

LEON 
PIELACll'lSKI 

. Pillgr:ze'b Od/będzie się dni.a 12 
~pada br. o god-z. 14.30 z ko 
7-w-la św. Józefa ~uda) na 
"CmentaT-z parafialny, o co:ym za· 
wladaimia pogrą~ w głębokim 
emutlt:u 

aOIDZINA 

W związku ze śmiercią naszego pracownika 

JANA WOJCIECHOWS\JGllEGO 
wyrazy współczucia żonie l Rodzlnle 

•klada 

ZEl!IPOŁ RJIJDAE.CJI „DZIENNIKA POPULARNEGO" 

W dntu 10 11.stopada 18'11 
zmarła na.sza ukochana 
Matka i Ba•bcia 

J. + P. 

IZABELA MARIA 
KAR GIER 

a domu KOZJŁOWSK:A. 

1Poe·rze1b odbędzie się w dniu 
U lli>topa'ila 1917 roku o godz. 15 
z kaiplicy Cme·ntarza Xomwname. 
g.o (częśt k-a.tolicka1 na ZaTSewie. 
Pozos-tają w głębokitm s·mutlw. 
MĄZ, C0RKA 2l ZIJ~CLEM 
l WNUCZKI oraz POZO•STA• 

LA ROD12l11NA 

z głębo.kum talem zaw.Iadamia
my, że dnia 9 listo-pada 1977 n1iklu 
zma·rł :nagle, przeżyws.:y lat 411 

S. + P. 

JULIAN WOLNIAK 
Wy!Prowadzenie drogich :n<am 

izwł01k naetwi dnia li! listo.pada 
br. o go.dz. lłl z k·apliey cmen
t111rza św. Rocha na RanW!gosuizu, 
o czym zawiadMllilają 

2lOINA, BRAT i NL4.J•BLIŻSZA 
aODZrNA 

W dniu 10 listopada 1977 rokm 
zmad na,głe, przeżywszy lat 68 
nasz najurl<o.chańszy Mą:!:, Ojciec 
i Dzia.de'k 

J. + P. 

JOZ EF 
POMIANOWSKI 

Wypro,wadz&nie riwłOlk .z kia!Plii
ey na cmeintM7JU rz}"msko-'kato
Iid<li•m na Dola;ch nastąp;i w dniu 
12 listopada 1977 roku o go.dzinie 
14.30, o czym za•wiadai:tnia pozo
stała w głęb.O'kim bólu 

'RODZINA 

n ,n,la 10 li11to,p~da 1977 roku 
za!lroliczył tycie w wieku łat 65 
nasz najukochańszy Mąt Ojciec 
Brat i Jniad'l:iiu.ś ' · 

S. + P. 

JERZY SWIDERSKI 
Al&CBlFl'EKT. 

Wyiproiwad'l:eatde dtrogtch 1Dam 
zwłok nastą.pl dnia- li! łistop111da 
br. o godz. 15 z kościoła św. Jó-
2lefa w Rudzie Pabianickiej, o 
·~~i,:1 !ZaWJ•adamia pogrąłon.a w 

RrOD'.ZINA 

W dnLu 10 li!;.to·pada 1917 l'Okiu 
zmarta kochana Mat>ka ii Baibefa 

S. + P. 

LEONTYNA 
BURNATOWSKA 

z d0<mu RAJNElR. 

:Pi!,gnelb odJbędzie silę d!l1ia JA 
listopada br. o gO<dz. H z ll;a. 
Plicy cmentarza św. Fcra·n·cii;,zoka 
przy uł. R!ZgOWSlkiej, o e'l:ym za· 
wiada.miają 

SYN, SYNOWA, WNUKI 

Dnia 9 l~topada 1977 r.olr:u 
zmarł, pr:zeżywszy 79 lat, kocha
ny Mąż. Oijcie.c. Brat, Teść 
i Dz iadzituś 

$. + P. 
FLORIAN 

DZIEDZICZAK 
. P-Otglrzeib o•dJbędzie się dnlla H 

fts,topada 1977 roiku ~niedzia · 
łe<k) o god"l:i:nie lł.30 z kapL;oc'y 
cmen·tarza śiw, Józ&~a przy ul. 
O·&'rod0<wej, o czym zawfadamia 
pogrążona w smui'l<u 

RODZJINA 

Pr.osimy o nileskładaJDie kondó· 
!encji. 



OBYWATELSKA POSTAWA DECYDUJE 
ampania sprawozdawczo-wybor-

K 
cza w Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej wchodzi w no
wy etap. Dobiegają kotica zakła· 
dowe konferencje partyjne, za
czynają sie konferencje miejskie 
i gminne, a w dużych ośrodkach 

- dzielnicowe. W Łodzi etap ten otwiera 
dziś XX Konferencja Sprawozdawczo-Wy
borcza PZPR Łódż-Sródmieście. 

W 810-tysięcznei metropolii dzielnica ta 
zajmuje rolę szczególną. Skoncentrowała się 
tu duża ilość placówek kulturalnych, nau
kowych, instytucji, biur i central. Handel 
i gastronomia ma w tym rejonie najwięcej 
punktów sprzedaży i żywienia . W ubiegłym 
roku placówki handlowe sprzedały (nie tyl
ko łodzianom) towary wartości blisko 10 mi
liardów złotych, prawie dwukrotnie więcej 
niż na Bałutach i pięciokrotnie więcej niż 
na Widzewie. Rolę centrum handlowego, 
kulturalnego i usługowego spełnia śródmieś
cie przy dużej koncentracji przemysłu i du
żym zagęszczeniu ludności. 

Zlokalizowanych jest tu sporo zakładów 
prz&mysłu lekkiego. Prowadzą tu swoja 
działalność gospodarczą przedsiębiorstwa 
dziewiarskie, pończosznicze, odzieżowe, weł
n iarskie i inne. W przemyśle minione trzy 
lata charakteryzowały sie stałym wzrostem 
produkcji, unowocześnianiem wyrobów 
i rozwijaniem ich asortymentu. We wszyst
kich branżach odnotowano dalsza -poprawę 
jakofoi wyrobów. czego wyrazem sa m. in. 
nowe znaki jakości i mniei reklamacji. 

Wszystko to dokonywało się przy male
jącym zatrudnieniu. Zmniejszanie liczby 
pracowników w zakładach przemysłowych, 
stało się możliwe dzięki zakupam nowych 
maszyn i urządzeń i z drugiej strony -
wzrostowi wydajności pracy. WTaz ze wzro
stem jakości i wydajności pracy rosną za
robki pracowników. 

W wyniku dynamizowania produkcji 
przemysłowej, na rynek trafia z każdym 
rokiem więcej poszukiwanych wyr-obów. 
Z reguły są one lepsze i bardziej nowo
r70<T10 Nie wszędzie jednak odnotowano za-

dowalające wyniki w zakresie po.prawy ja
kości. Wzrosła np1 ilość reklamacji wyro
bów niektórych spółdzielni pracy. Część 
przedsiębiorstw ma także p0ważne trudności 
w wykonaniu zadań eksportowych. 
Większość śródmiejskich przedsiębiorstw 

prowadzi swoją działalność gospodarcza 
w trudnych warunkach lokalowych, w sta
rych budynkach, w ciasnych pomieszcze
niach. Tym bardziej wiec podkreślić wypa
da, że w k a ż d y m zakładzie nastąpiła 
odczuwalna ooprawa w tym zakresie. Do
konano modernizacji wielu urządzeń higie
nicz.no-sanitarnych, poprawił się stan zabez
pieczenia maszyn i urządzeń, zmniejszyło 
zagęszczenie sal, wyiiospodarowano nowe 
pomieszcz.enia na szatnie i pokoje śniada
niowe oraz dodatkowe oowierzchnie dla za
kładowej służby zdrowia. 
Sprawą, która i:w;teresuje nie tylko śród

miejską organizację partyjną, ale i wię
kszość łodzian, jest przebudowa centrum 
miasta. Operacja ta zakrojona została na 
szeroką skalę, wymaga więc dużych nakła
dów, trudu i czasu. 

Okres upływającej kadencji charaikteryzo
wał się stałym dążeniem do polepszania wa
runków życia mieszkańców dzielnicy. Jest 
to rejon o największym w Łodzi zagęszcze
nil.t ludności. Na kilometrze kwadratowym 
mieszka tu około 17 tys. mieszkańców. z'a
iięszczenie w ciągu ostatnich trzech lat 
zmalało w wyniku przebudoWY. Wskutek 
wyburz.ania starych budynków i przepro
wadzki mieszkańców do innych dzielnic, 
ludność śródmieścia zmniejszyła się od 1975 
roku o · 15 tys. 

Mimo to nie zmalały szeregi śródmiejskiej 
organizacji partyjnej. Wprost przeciwnie -
w stosunku do 1975 r. odnotowano wzrost 
liczby członków i kandydatów PZPR. W mi
nionej kadencji zrobiono wiele dla dalsze
go umocnienia szeregów organizacji, a także 
dla umocnienia rangi i autorytetu gru'P par
tyjnych i podstawowych oriianizacji partyj
nych, po~łębienia ich roli ideowej i poli
tycznej . Podstawa tei działalności było pad• 
wyższanie wymogów, stawianych członkom 

partii w dziedzinie poziomu ideologiczno-po
litycznego, dyscypliny partyjnej, zaangażo
wania i pracy zawodowej . 

Komitet Dzielnicowy wiele uwagi poświe
cił i wiele wysiłku włożył w rozwijanie po
czucia odpowiedzialności każdego członka 
partii, każdego pracownika z.a jego własny 
odcinek pracy i za całość zadań, spoczywa
jących na macierzystym zakładzie, na dziel
nicy i mieście, za los społeczeństwa. jako 
cało.ści, kształtując w ten sposób p0stawy 
współgospodarzy. 

Dzielnicowy alktyw party·jny umacniał 
I upowszechniał p0stawy ty~h ludzi, którzy. 
nie w słowach, lecz w czyme, w codz1enneJ 
działalności, mają ambicję wznoszenia się 
ponad przeciętność, pracując odkrywczo, 
ofiarnie i dynamicznie, łamiąc obojętność 
i rutynę, pragnąc być nowatorami, podej
mując zadania na miarę sWoich sił. 

Dla upowszechniania takich postaw, 
w czym śródmiejska organizacja party.ina 
upatrywała i upatruje jedno z najbardziej 
ważkich zadań, stosowano w minione; ka
dencji szereg różnorodnych form pracy. 
Jedną z takich form były rozmowy indy
widualne, którymi w trakcie kadencji obje
to 60 proc. członków partii. Rozmowy te 
stały sie ważną formą aktywizacji członków 
parti i poprawy efektywności pracy, a także 
okazją do oceny postaw, alktywności l zaan
gażowania. 

O tym, iż ten poważny wysiłek przyniósł 
konkretne rezultaty, świadczyć mogą chyba 
również prezentowane na tej kolumnie roz
mowy z członkami śródmiejskiej organizacji 
partyjnej. Ich pastawy, poglądy i doświad
czenia wskazuja na poważny dorobek orga
mzacji w dziedzinie ideowo-politycznej . 

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR 
Łódź-Sródmieście wytyczy zadania na naj
bliższą kadencję. Wyznaczają ie uchwały 
VII Zjazdu PZPR, a także niedawne IX 
Plenum KC PZPR. Wśród zadań znajdzie się 
też zapewne żywo interesująca wszystkich 
łodzian, przebudowa śródmieścia, tworzenie 
z tego rejonu wizytówki nowoczesne.i Łodzi. 

(ik) 

Moja prac:a -------
Praktyka w.yka.zuje, że ilu jest ludzi i ile możliwych kombi

nacji kontaktów między nimi, tyleż czasem bywa problemów. 
Bywa. i tak, że jeden człowiek potrafi zatruć życie stu, którzy 
z nim pracują. Bywa. także odwrotnie. I z drugiej strony, ta 
sama praktyka uczy, jak wielkie jest wówczas znaczenie po· 
stawy, zajmowanej przez zespół. Przyjrzyjmy się dzisiaj, jak 
widzą te sprawy przedstawiciele różnych grup pracowniczych. 

• mo1a sprawa 
sprawach ja prosiłem zespół do roz- kładzie. Właśnie rolę wychowaw
mowy. I efek·tY były zawsze do- cy. I jest ona tak samo ważna 
bre. Rzecz w tym, Że człowiek nie jak rola orgaillizatora pracy i pro. 
mogący sobie dać rady ze zmar- dukcji. Trzeba przyjąć za podsta
twieniami, traci kontakt z zespo- wę, że każdy człowiek przychodząc 
łem. Trudniej mu się porozumieć do zakładu chce pracować, i to pra
z innym.i i właśnie wtedy często cować rzetelnie, bo tylko taka 
rodzą się niepotrzebne zadrażnie- praca daje mu prawdziwe zadowo
nia. A wbrew pozorom, młodzież lenie. 

w or z y T 
dobrą atmosferę 

Aleksandra. Tarnowska pracuje 
w ZPDz. ,;rwona" od 22 lat, a od 
lat pięciu jest grupową partyjna 
w zakładzie alfa-A. · 

- Najlepsze są zawsze przykłady 
ikonkretne. Od pewnego czasu pra
cujemy w oparciu nie tylko 
o własne dzianiny, ale i metraż, 
sprowadzany z zewnątrz. Kiedyś 
traiiła do nas partia materiału, 
przeznaczonego na golfy. Ktoś 
szybko ob11czyl, że byłyby to 
golf y piekielnie drogie. Ma
teriał był drogi. Zrezygnowano 
więc z szycia golfów i cała partia 
materiału leżała przez kilka mie
sięcy. Wreszcie moje koleżanki, 
właśme z naszej grupy partyjnej, 
nie wytrzymały i poszły do KZ. 
Oczywiście, dzięki tej interwencji, 
szybko znalazło się rozsądne za
stosowanie dla materiału, który 
przez długi czas leżał 

To jest chyba najleopszy przy
lkład stosunku do pracy. Nie pa
trzenie własnego nosa i maszyny, 
ale rzeczowe przyglądanie się te
mu, co dzieje się wokół, czeniu 
służy praca. Zreszta. takie przy
glądanie się jest u nas CZY1\1Ś zu
pełnie normalnym 

Podobny zakład - ZPDz. im. T. 
Duracza - też szwalnia i grupa 
partyjna. Kieruje nią Anna. Hań
czak: 

- Wbrew pozorom, ocenić czło
wieka i jego stosunek do pracy 
na gorąco, patrząc na to, co i jak 
robi przy swojej maszynie, iest 
nieraz bardzo trudno Jedna z na
szych dziewcząt pracuje bardzo 
pilnie, nie biega na papierosa. 
a pod koniec miesiąca, .jak sie 
weźmie jej wykaz. okazuje się, że 
nie wyrabia normy. O drugiej 
znów nikt nie oo wiedziałby, że 
przykłada się specjalnie do robo
ty. Zawsze ma pełno czasu na 
wszystko - i pośmieje się i po
gada, a normy robi 150 procent .. 

Co z tego wynika? - Chyba to, ze 
każdy ma jakieś swoje predyspo· 
zycje do roboty, albo umie ją so· 
b ie zorganizować, albo nie. Nie· 
które z młodych dziewcząt. przy
chodzących do nas. jakoś nie p0-

trafią znaleźć: sobie tego najwłaś
ciwszego dla nich miejsca. Tym 
staramy się pomóc. 

Inna sprawa. że nie każda chce 
tej pomocy. Z .młodymi sa nieraz 
kłopoty . Bywa i tak że mówią -
mnie tyle starczy. nie muszę się 
męczyć. - No, rzeczywiście, kie
dy mama i tata pracują. daja dach 
nad głową i jedzenie. może jej 
starczać na przyjemności. 
Chłopak, czy dziewczyna, zaczy

nający swe życie zawodowe rzad
ko traktuje pracę, jako swói spo
łeczny obowiązek Z reguły jest to 
'PO prostu środek do zdobycia tei 
większej lub mniejszej sumy pie
niędzy. U nas takie stanowisko 
kończy się z reguły w momencie, 
gdy dziewczyna zakłada rod~inę .. 
Ponieważ mówiliśmy do teJ Po

r y o zjawiskach w jednej dziedzi· 
nie łódzkie~o przemysłu, spojrzyj
my też na inną. Michał Szczęsny 
od pięciu lat jest mistrzem w za
kładach „Mera-Poltik": 

- Chyba szczeg6linie u nas na 
!l'nOntatu \'.Widacznia się rola ze-

erzego Jadczaka znajq, dobrze bywalcy Teatru 
Wielkiego. Słuchaliśmy go w wielu znakomitych 
partiach m. in, w „Cyganerii", „Otellu", „Tra
viacie", „Krakowiakach i Góralach". Niebawem 

s;:iołu produkcyjnego. Składamy 
w jedną całość, w jeden mecha
nizm, szerea: precyzyjnych zesoo
łów, będących efektem pracy wie-
1 u różnych ludzi. Dlatego tak waż
na ;est tutaj iakość pracy każde· 
go. Jeden bład niweczy prace rze
telną wieluset innych. 

miewa sporo k_łopotóW:, choć często Ki•-'-Y zacznie s.ię spotykać z 
gdy spogląda się na me z perspek- wadami w organizacji, zabezpi e
tywy starszych, no to co .to . za czeniu sprzętu czy materiałów, nie
sp~a'"".y? . Co znaczy zaw1edz1ona potrzebnymi przestojami, przestaJe 
miłośc dz.1ewczyony wobec ogromu szanować swoich zwJerzchników 
spraw i kłopo•ó~ matek, żon 1 pr:iestaje cenić swoją pracę„. ' 
prowadzących mełatw:e gospodar- Szereg różnych obserwacji, do
stwo domowe _g<;.'podyn? Ty~cza- świadczeń, wniosków. Ale prz.ecież 
sem t~ mlodz1encze zmartw:en~a jest w nich jedna rzecz wspólna -
są takim samym elementem zyc1a troska o rzetelność w sprawach 
jak i „dorosłe" problemy. najbardz.iej podstawowych, w obo-
Może dzięki takiemu podejściu wiązkach najprostszych. Rzetelność 

mam w swoim zespole wielu mło- w stosunku do tego wszystkiego 
dych ludz.i, którzy przeszli do nas co robimy i jak robimy, troska o 
z innych wydziałów gdzie ocenia- cel jakiemu służyć ma każde na
no ich jako nieprzydatnych. U nas sze dz.iałanie. I co najważniejsze -

wystąpi w „Zaręczynach w klasztorze". Znakomity ba
ryton od 14 lat związany jest z łódzki\ sceną operOWlł• 
Od kilku tygodni pełni tu również funkcję sekretarza 
POP PZPR. 

Teatr Wielki to dość wyjątkowa „fabryka". Pracują tu lu
dzie dziesiątków zawodów, od śpiewaków po wysoko specja
lizuwanych inżynierów i techników, krawców I szewców. Jak 
stworzyć dobrą atmosferę 1'facy wśród prawie 900-osobowego 
zespołu? 
Chcę podkreślić od razu, że stworzenie dobrej atmosfery 

pracy u nas właśnie III.a szczególne znaczenie . Widz ocenia 
efekty naszego wysiłku oklaskując, czy krytykując, spektakl. 
Aie to. w jak im klimacie inscenizacja pawstaje, jest j uż spra
wą całego zespołu. A ciężar odpowiedzialności za tworzenie 
go powinni, w moim odczuciu, wziąć na siebie przede wszy· 
stkim członkowie partii. U nas jest ich 112 i 5 kandydatf>w. 

Wzajemne zaufanie jest wa
runkiem podstawowym. Żeby je 
uzyskać, konieczna jest także spra
wiedliwość i uczciwość w ocenie 
ludzi. stal.i się zespołem, na którym mo- fakt że wszystko to stało się pod-

Zaufanie owocuje p6tniej. Miałem gę się oprzeć w każdej sytuacji. stawowym zadaniem i celem w 

- Z jakimi problemami przychodzą ludzie do sekretarza or
ganizacji partyjnej? 

w swmch zespołach ~kze dziew~zy- śv.•iadczeń wynika waga roli jaką d2iiej podstawowych ogniw zaczy
ny, które przychodziły do mnie z ma do spełnienia mistrz czy bry- nając. 

. . · I Z tych moich praktycznych do- partyjnej działalności od najbar-

wieloma kłopotami same, w innych gadzista, ten średni dozór w za- LESZEK RUDNICKI 

- Trzeba przyznać, że obecny okres jest dość trudny dla 
nas wszystkich, w szczególności zaś dla dyrekcji, która pozna
je dopiero zespół, ale i dla organizacji starającej sie być łącz
n ikiem między pracownikami i dyrekcją Najważniejsze jednak, 

(Dalszy ciąg na str. 8) 

- Zacznijmy od tzw. prehistorii. Przed 
około piętnastu laty zmiany w naszym 
śródmieściu były incydentalne. Lokaliz:-t
cja i budowa niektórych obiektów były 
przypadkowe. Dobre chęci inwestorów 
zbiegały się z faktem istnienia pustych 
placów. Tak! powstały „Magda", „K<;s", 
„Balaton", „Uniwersa!". Niezbyt po
chlebne uwagi naszych Czytelników na 
ich temat, zbiegły s•ię z opinią nielicz
nego w tym okresie środowiska archi
tektów. Dojrzał wówczas klimat do 
przebudowy naszego śródmieścia. Od tych 
wstępnych uwag zaczęliśmy rozmowę z 
posłem na Sejm PRL dr ionż. architek
tem BOLESŁAWEM KARDASZEWSKIM. 

- Klimat tak, ale peł-ne moźliwoścJ je
szcze nie. Warunk.i do kompleks_owego 
działania w obszarze śródmieścia zaist
niały dopiero po roltu 1970, kiedy dyspo
nując licznymi osiedlami mieszkanio
wymi na obrzeżach Łodzi oraz nowym 
przemysłem, mogliśmy dopuścić myśl o 
nieodrowności realizowania przyjętego 
z obywatelską troską programu wybu
rzeń. 

- Czyli przyszłość śródmieścia leży na 
peryferiach? 

- Może nie tyle peryferiach, !le osie
dlach i dzielnicach, umożliwiających swo
bodę manewru w urbanistycZlllo-archi
tektonicznym kształtowaniu centralnego 
obszaru Łodzi. Istnien,ie bazy społeczno
gospodarczej to bardzo wiele, ale nie 
wszystko. Potrzebne są plany przebu
dowy oraz system wieloletniej otwartej 
realizaĆj.i, sterowany właściwą organiza
cją. 

W 1974 r. został zatwierdzony szczegó
łowy plan przestrzennego zagospodaro
wania śr6dmie.ścda ŁociU. który okreś!oil 

\! 

MANHATTANU 
• , • m1ec nie 

nie tyle ostatec:mie rozwiązania urbani~ 
styczno-arcbitektoniczne ile METODĘ ich 
powstawania w czasie. Na tym polega 
jego wartość. Realizację planu, zaadre
sowano przy tym do jednego .inw_estora, 
wykonawcy, projektanta, koordynuJących, 
odpowiadających za ostateczny rezultat. 
Jest to d-0wodem naszej ~wiadomości, iż 
najbardziej lotna wizja bez organizacji 
procesu realizacji i nadzoru niewiele zna
czy. Należy przy tym podkreślić fakt, 
że w przebudowie tak dużego obszaru 
miasta nie dysponujemy wzorami, recep
tami odpowiadającymi naszym warun
kom' środowiskowym". Droga. więc od 
planu:· przy korygowaniu poglądów · 
marszu" do- realizacji, jest dość o 

- Ale mimo to zrobiono już w· 
- Oczywiście, lecz w odczuc·• 

rzałych łódzkich patriotów powlillll•ą 
zrobić jeszcze więcej. Przeprqtlr.CIDllDY 
modernizację szeregu kwartałó 
ulicy Piotrkowskiej, porządku 
wnętrza, uzupełniając z pietyz 
budowę obrzeżną w miejscach g 
ra się wykruszyła. Dzńałamy prz 
w „kulturze kontynuacji", a W•ięc 
pełnym nawiązaniu i harmonid z archi
tektolllicz;nym otoczeniem, które jest, lub 
będzie, mmane z.a zabytek. Mamy korzyst 
ne w tym zakresie dośw.iadczenia real i
zacyjne w rejonie placu Wolności. Pół 
roku temu został rozstrzygnięty konkurs 
ogólnopolski na METODĘ przebudowy 
śródmieścia w rejonie ulic Północnej, Na
rutowicza, K.i1ińskiego, Zachodniej. Do
starczył on interasujących propozycji w 
zakresie technologii działania interdyscy
plinannego, komplementarnego. 

- Ale :iycie nas zaskakuje. Mote za
Jałoleó 1yłuaeJa. łe nie będzie nu 1ta6 

na to czy owo w danym momencie. Czy 
nie istnieje wtedy niebezpieczeństwo za
przepaszczenia jakiejś, choćby najsłusz
niejszej koncepcji? 

Nie. Plan jak już wspominałem nie 
kreuje, a określa warunki, zakłada przy 
tym działanie wieloetapowe z możliwoś
cią wprowadzenia manewru. Warto przy 
tym podkreślić, iż lokalizacje szczególnie 
eksponowane, na które brak odpowie
dniego programu oraz możliwości zabu
dowy, odpowiadających naszym aspira
cjom i wyobrażeniom pozostawiamy w 
rezerwie. Program użytkowy śródmieś
cia opieramy o mieszkalnictwo. 

zy śródmieście nie przestanie byó 
wteł7 ódmieściem? 

- JełlS program usług ogólnomiejskich, 
~ zych kultury, admi•nistracj i, 
~ 1 astronomii, będzie również 
reailsOW , to śródmieście pozostanie 
IObl& dy śwdatowe wskazują na 
bid: a.nia się dotychczasowych, o-
~ ziałów między programem 
ll'll)dJml_.tla a dzielnic miasta (świadomie 

am określenia osiedli). Nie ma 
ych przeciwwskazań w lokalizowa

niu np. biur projektowych poza grani
-:ami śródmieścia, lub ni.eucJążlii.wego 
przemysłu właśnie w obszarze śródmie
ścia. 

- Czy śródmieście nie stanie się wtedy 
os!fedlem? 

- Jeśli nie zabudujemy go blokami o. 
s.iedlowymi - na pewno nie. Wprowadza
my co prawda „wielką płytę" dla reali
zacji niektórych plomb przy ul. Piotr
kbwskiej, czynimy to jednak w paru 
przypadkach, tytułem pró):>y. Oczyw.iście 
nie mówię tu o innych cechach śród
mieścia, np. komunikacji k-oławej 1 pie-

chce y 
szej w postaci ciągów „deptaków" oraz 
placów, których Łódź prawie nie posia
da. Charakter przyszłego naszeg_o śród
mieścia, wynika ze stanu istniejącego. 
Nie ma tu miejsca na architekturę „pro
testu". Skończyliśmy po paru błędach z 
preferowaniem zabudowy punktowej w 
tej części miasta. 

- Architektura protestu, to na przy
kład co? 

- W pewnym sensie Sródmiejska 
Dzielnica Mieszkaniowa, oraz wieżowce 
przy ul. Głównej. Już dz.iś wyczuwamy 
pewne konflikty między starą a nową 
pierzeją zabudowy u1icy Piotrkowskiej. 
Nie zaczął jednak działać proces asymi
lacji, który prawdopodobnie pomniejszy 
z biegiem czasu zawsze suhiektywne od
cz.ucia. Jedno jest pewne. Nasze działa
n ie na tere-nie śródmieścia jest już kom
pleksowe, nie zaś incydentalne, podbudo
wane świadomością iż Manhattanu nie 
zbudujemy, bowiem zbudować nie chce
my, wiedząc jednocześnie, iż drogą tą 
moglibyśmy z.gubić stare wartości, no
wych nie zyskując. 

Na zakończenie muszę podkreś!.i{: nie
zmiernie istotny w przebudowie naszego 
śródmieścia moment. A mianowicie inspi
rującą rolę Komitetu Dzielnicowego PZPR. 
Inspiruje on i konsekwentnie kontroluj~ 
uasze poczynania, naszą działalność pro
j ektowo-realizacyjną. Tworzy klimat 
sprzyjający naszej pracy. I jestem prze
konany, że te ważne sprawy znajdą swo
J~ odbicie i w dyskusji na dzisiejszej 
Konierencj,i i w podjętych na niej uchwa
łach. 

rozmawiała: ALINA PONIATOWSKA 
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„Trójkąt 
tylko w 

Bermudów11 

wyobraźni 

Spośród wielu hipotez, próbujących wyjaśni6 1>0wstM1.ie życia na ziemi, intere
sującą teorię przedstawił radziecki u<r.i.ony, prof, Aleksander Oparin. Dotyczy 
ona ewolucji związków nieo.rga,nicznych, dzięki którym drogą rozmaitych prze
kształceń, powstały cząsteciki organiczne, będące następnie zaczątkiem życia. 

Przed miliarda.mi lat abmosfera Ziemi miała zupełnie inny skład niż obecnie. 
Zawierała duże ilości dwutlenku węgla, wodoru, metanu i amoniaku. Pod wpły

wem wyładowań elektrycznych i promieniowania ultrafioletowego, zaczęły two
rzyć się pewne związki organiczne, na.jpierw w atmosferze, a później w pra
oceanie. 

• • 
O!Mzar Atlantyku w rejonie między 

Miami, Bermudami oraz San Juan w Por
ło Rico, stanowiący od lat pasjonującą 
sa.gadkt dla badaczy i przedmiot wielu 
publikacji, nie kryje żadnych tajemnic, 
poza niezbyt · sprzyjającymi dla nawiga
cjł warunkami atmosferycznymi. Stwier
fhenle to st"nowi podsumowanie wyni
ków badań, prowadzonych w okresie ro
k1l w „trójkącie bermudzkim" przł'Z 
.-spólną ekspedycję radziecko-amerykań
llką. 

jemnicze wypadki, w czasie których 1!
ną jednostki morskie lub powietrzne, 
r,wiązane były wyłącznie ze złymi wa
runkami atmosferycznymi oraz błędami 
twhnicznymi nawigatorów. Ustalono, że 

w rejonie Bermudów istnieją potężne 

wiry i trąby powietrzne, stanowiące rze
czywiście duże niebezl>ieczeństwo. Dowo
dem tel\"o jest fakt, że rokro<l'llnie reje
struje się ponad 10 tysięcy w.ezwań s.o.s„ 
wysyłanych przez różne statki, zagrożo

ne zatonięolem. 

Wulkany kolebką zyc1a 

Andrej Moniu, C'Lłonek-korespondent 

lła11ziecklej Akademii Nauk i dyrektor 
Instytutu Oceanologii, skomentował wy
niki prac badawczych w artykule „Trój
kąt Bermudów - problem bardzo inte
resujący, lecz pozbawiony elementów sen
ncji". Artykuł ten ukazał się ostatnio • 
na ł•mach prasy radzieckiej. 

Mledynym nieprzyjacielem, czyhającym 
na okręty i samoloty, przebywające 
w ebrębie „trójkąta" - to przebog-ata 
ludzka wyobraźnia i zamiłowanie czło

wieka do róźne10 typu tajemnic". Ta-

Zasadniczym czynnikiem, wpływają

cym na częstotliwość katastrof w tym 
obszarze są specyficzne warunki hydro
meteorologiczne, związane z zatokowym 
prądem cieplnym w północnej czr,§ci 
Atlantyku, wywierającym silny wpływ 
na układ wód morskich. 

Zdaniem uczonego - różnel\"O typu hi
potezy, ubarwiające wypadki zaginięcia 

okrętów i samolotów, nadające im po
smak niezdrowej sensacji, są wynikiem 
ludzkiej wyobraźni i dezorientują opinię 

publiczną. 

Niedawno naukowcy s Insty·tutu Ba· 
dań Kosmicznych Akademii Nauk ZSRR 
opracowali nową hipotezę. Wiążą oni p0-

czątkl życia na Ziemi z wybuchami pod
wodnych wulka.nów i towarzyszącymi im 
zjawiskami hydrotermalnymi. Wulkany 
istIJie.i a od początku historii Ziem i. 
W dawnvch epokach było ich znacznie 
więcej. Wydzielają one m . in. amoniak, 
metan, wodór, tlen i dwutlenek węgla, 
z których w wysokich temperaturach mo
gą tworzyć sie związki organiczne, pro
wadzące nast~nie do sy·ntezy amino
kwasów. 

Teoria ta została ju! sprawdzona prak-

tycznie - w laboratoriach .i „na żywo" 
w kraterach wulkanów. Spec.ia)jśc i 
z Jinstytutu Badań Kosmicznych, wspól
nie z naukowcami z Instytutu Wulkano
logii dokonali analiz.V gazów i wód ter
malnych na obszarach o duże .i aktyw
ności wulkanicz·nej. m. in. na Kamczatce 
i na Wyspach Kurylskich. Stwierdzono 
występowanie związków organicznyc h, 
w tym także aminokwasów. Podobni e 
sprawdzono nową hipotezę w laborato
riach - w temperaturze 1000-1500 st., 
w obecności lawy, spełniajacej role ka
talizatora. Zaobserwowano tu tworze nie 
się cząsteczek, niezbędnych do syntezy 
biatka. 

„Słoneczne 

piece" 
w Jugosławii 
Jugosłowia1iska fi rma „Go

renje" w Velenje (:::,Jow„n1a), 
znany producent lodowek, pra
lek, i mnei:o sprzętu domowe
go, kooperujący zresztą z pol
skim przemysłem, wprowadziła 
u siebie do eksploatacji w paz
d.2ńerniku br. dwa pierwsze w 
Jugosławii urządzenia własn<:oi 
kons;truikcji, które służą do o
.i:rzewan.ia pomieszczeń, a opar
te są na wykorzystaniu do tego 
celu energji słonecznej. Ow t 
pierwsze kolektory energ,ii wpro 
wadzono do systemu ogrzewa
nia dwóch budynków firmy . 
Przew!iduje się, że już w roku 
przyszłym „piece słoneczne" ro
dem z Velenje zastosowane zo
staną do ogrzewania trzystu no
wych mieszkań. Wkrótce też ma 
rozpocząć się ich produkcja se
cyjna. 

Wspomniane „p iece słonecz-

ne", obok zastosowa!lJia przy o
grzewaniu wnętrz budynków, 
będą mogły być też używane 

po odpowiednich adaptacjach 
do ogrzewania wody oraz do o
chładzania mieszkań w okresie 
letmim. 

W związku z zachęcajacą per
spektywą oparcia się na tym 
tanim i w praktyce niewyczer
pywalnym źródle energ1i, jakim 
jest słońce - Jugosłowianie po-

. stawiili przed sobą ambitny pro
gram wprowadzania opracowa
nej przez siebie za~ady „pie
ców słonecznych" do produk
cji wytwarzanych w Velenje 
różnych wyrabianych tutaj u
rządzeń domowego użytku. 

K 
iłka razJ dziennie z przystani nie
opoda l Zwingeru odpływają statki -
do Pirny, Wehlen, Rathen, do Bad 
Shandau i jeszcze dalej, bo aż do 

przygranicznej Schmilki. Mimo późnej je
sieni, astmatyczne parowce cieszą się na
dal niesłabnącym powodzeniem. Ma na to 
wpływ zapewne i cena biletów, o wiele 
niższa niż na autobus, czy nawet ,;personen
zug'', i dobrze zaopatrzony statkowy bufet, 
z nieograniczoną wprost strugą piwa, ale 
chyba przede wszystkim turystyc:r;na ruchli
wość naszych zachodnich sąsiadów. Smiem 
twierdzić, że po prostu ze swą przysłowio
wą skrupulatnością. przy zachowaniu 
wszyst·kich form tradycj i, „zaliczają" oni 
niejako planowo poszczególne szlaki i miej
scowośc i. 

Wykształc i ł s i ę tu bardzo przyjemny 
i cenny zwyczaj sobotnio-niedzielnvch 
weekendów w gronie najbliższych. Na tu
rystyczne wędrówki wyruszają więc pospołu 
dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuczęta. Sta
nowi to już iakiś model rodziny i rodz in
nego spędzania czasu. Przyznam, że byłem 

trochę zaszokowany, iidv gdzieś tam. wyso
ko, w masywie Lilienstein spotykałem ta
kie rodzinne ekipy, wytrwale drepcące po 
wykutych w skałach stopniach. Wszys<:y 
ubrani byli w typowe „pumpy'', wpuszczone 
w długie wełniane skarpety, w bluzy z kaip
turami, zaś na ram ionach mieli nieodłącz
ne plecaki. 

Dla drezdei\czy ków r.ajulub1ef15zym szla
kiem są pasma gór Szwajcarii Saksońskiej, 
zwłaszcza tych po obu stronach Łaby. Rze
ka, wrzynając się w skaliste masywy, ukła
da z nich wprost fantastyczny świat z baj
ki. Niespotykane kształty skał. szczelin~· , 
nawi~y, wąwozy, a wszystko to porośnil'te 

l asem, ponad który lu i ówdzie strze l ają 
mur~· starych zamków i warowni. 

Prawdziwym or
lim gniazdem j est 
wśród nich twier-
dza Kiinigstein. 
Niczym groźna 
pięść wyrasta nad 
doliną El.by, zata
czającej tu szeroki 
łuk Twierdza by
ła przez dłuższy 

czas w Posiadaniu 
czeskim, później 
jako zamek obron
ny pozostawała pod 

zarządem władzy lenniczej, by wreszcie stać 
się oparciem dla dworu · saskiego, zyskując 

sławę największej, nigdy nie zdobytej wa
rowni. Zbudowana na blisko 400-metrowvm 
wzniesieniu, została jakby „wtopiona" 
w zbocze szczytu. Kilkudziesięciometrowe 

Z biegiem 
Ł a b y 

mury są tylko przedłużeniem naturalnej, • 
skalistej ściany. 

Burzliwe dzieje twierdzy stanowia odbi
c ie dziejowych burz w Saksonii i Europie. 
Przez ileś tam lat warownia była więzie
niem i jenieckim obozem. Służyła też jako 
schronienie dla członków domu królewskie
go i książęcego. W czasie wojen tu prze
chowywano skarby sztuki, wreszcie w bu
dynkach warowni, m. in. w barokowym 
Friedrichsburgu i w 40-metrowej Johannes
saal „gruby, a sprośny" August odbywał swe 
głośne bale. Do ulubionych rozrywek władcy 
należało ważenie gości przed i po zabawie. 
Po różn icy ciężaru Augu , oceniał. w jakim 
stopniu b iesiadnicy popełn i ;i li grzech obżar

stwa. 

Główną postacią intymn.\·~n spotkat\ bvJa 
słynna hrabina Cosel, która później, po
padł-zy w niełaskę, spędziła 49 lat życia 

w sąsiednim zamku Stołpen. Jak iilosi na
pis, umieszczony na jej sa~kofal!u, zmarła, 

mając dokładnie 84 lata, 5 miesięcy i 13 dni. 
Nic nie wiemy natomiast o losie innych 

królewskich więźniów A J:>yło ich podobno 
n iemało. Wśród nich znajdował się np. 
sławny drezdeński aptekarz Johan Biittger 

- wynalazca europejskiej po_celany, który 
lata całe strawił na bezowocnych próbach 
wyprodukowania złota. 

Prawdziwe złoto i kosztowności trzymano 
zaś w skarbcu. Dwumetrowe mury chronią 
podziemne lochy. Slady płóz zmaczą drogę, 
którą więźniowe wyciągali z głębi żelazne 
sanie, naładowane królewskim skarbem. 

Jak wynika ze 
starych przekazów, 
nigdy i nikt z per
sonelu, obsłu.guia
cego sanie, nie wY
szedł poza mury 
twierdzy. Chyba, że 
opuścił ja tak, .iak 
ci nieszczęśnicy, 
zmarli w czasie 
epidemii dżumy, 

których ciała współ 
towarzysze niedo
li wyrzucali na 

zewnątrz przez wąską szczelinę w skale. 
Osobny rozdział o dziejach warowni za

pisała II wojna światowa. 

Twierdza była obozem jenieckim dla 100 
wyższyćh oficerów francuskich. Przez pe
wien czas przebywał tu także internowany 
bohater ostatniej bitwy Września, gen. 
Kleeberg. 

A propos jeńców, to swoista legendą obro
sła tajemnicza ucieczka jednego z oficerów 
- gen. Giraud. ' Spuściwszy sie po metalo
wym pręcie ze strzelniczego okienka, gene
rał przedostał się przez Bad Schandau 
i Schmilke do Szwajcarii, po czym w 8 dni 
później, tj. 25 kwietnia 1942 r. spotkał się 
w Vichy z osławionym gen. Petainem Ba
dacze wydarzeń II wojny światowej dom
memywają, że ucieczkę przygotowali sami 
h itlerowcy. Swiadczy o tvm choćbv fakt 
łatwego przedostania się Girauda pr:iez sil
nie strze".lOny 01Js1ar w okolicy twierdzy. 
Pewne światło na sprawe rzuca też śmierć 
generała Mesn:v. Rzekomy pomocnik w orga
nizowaniu ucieczki zabity został strzałem 
w tył głowy, gdy z polecenia Kaltenbrunne• 
ra przewożony był zamkniętym samochodem 
z twierdzy do obozu w Colditz w porzatkach 
1945 r. Przypuszczalnie hitlerowcy dowie
dzieli się, iż gen. Mesn:v zna kulisy uciecz
ki Girauda i dom~'Śla s ie jej prawdziw~·ch 
przyczyn.„ 
. Odrestaurowany Konigstein jest dziś jed

nym z najliczniej odwiedzanych obiektów 
na terenie Szwajcarii Sakso1'1skiej. A leży 
on zaledwie 30 km od Drezna Tę informa
cję podaję ku uwadze kierowników naszych 
wycieczek, dla których, jakże często, do 
obiektów wartych zwadzenia, nałeża, nie
stety tylko drezdeń-kie sklepy i domv to-
warowe. 

(jot) 
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D ane, jakie zebrała Komisja ONZ tragedia. Wydarzyła się ona przed pa- „Sin Tao" apelowała niedawno o współ- przestępczym służy królewska policja z '>c 

dis Narkotyków wykazują, że nde- roma tygodnnam.i, gdy po zażyciu , spo- pracę z władzami. Hongkongu. Ta jedna z ostatnich koloni i ~~ 
legalne dostawy heroLny z kra- rej ilości narkotyku młody Shore udał brytyjskich i finansowe okno na świat 5i 
jów Azji południowo-wschodniej s ię do klubu z przyjaciółmi na drinka. Miarą postępu w zwalczaniu przemyt- pobliskiego mocarza, jest siedliskieq1 czę- ~S: 

do Europy wzrosły o 130 proc. w ciągu Kiedy osunął się bezwładnie w foteh<, niczego podziemia jest ilość przechwy- ści niedobitków tajnych towarzystw któ- )c 
ostatnich dwu lat. Znaczna część białego jego dziewczyna myślała, że s i ę po pro- conego towaru. I tak dwa lata temu wła- re przedostały się tam po klęsce Kuo- 5~ 
proszku przenika na Wyspy Brytyjskie, stu upił i zasnąl... dze skonf•iskowały pięć kiilogramów hero- mintangu w r. 1949, a następnie dotarły )c 

d . k , g to . ł . . t i ny, a w ub. r. 16 kilogramów. Na Nowy do 4~rllii, zachowuJ·ąc c i ągłość tradycJ·i. 5c( 
g zie nar omam są 0 

W l P acic 11awe Pomimo pewnych sukcesów w zwalcza - Rok w bagażu podróżnego wysiadającer_o ~..,, ?f. 
:!f:c\!7Ji~si~ief~o§~wst:!kTr~mj.ak~aji~zi~~ ~~~ra~f1r;o~~;~i u';~~~e si~ryt~js~~wn:~~ ~i:a;n~~~;k~;u l~~r~~:o~oe~t~~:gr~~~~~ P~~tę~~sz~ z1Ś~~:11im byzł~aw~~iutrad~~ci~ ~ 
jeśli się zważy, że kilogram heroiny w . >ć 

Singapurze kosztuje 12 tysięcy fllJiltów. A winowajcami - dostawcami śmiercionos- a na pokładzie malezyjskiego statku zako- słowa. Publicysta londyńskiego dzienni - ~c 

więc milion za małą paczuszkę, którą nego proszku. Najpoważniejszymi z nich twiczonego w CardiJ'f celnicy odkry1i 13 ka „The Times" pisał niedawno, że to- ) ( 

można łatwo ukryć przed kontrolą, a są tajne chińskie towarzystwa, których kilogramów heroiny', lub jak kto woli 13 warzystwo o nazwie Chi Kung tong . za- ~ 

której zawartość jest kluczem do miraży ~~~~~~jj~ki~~o si!0ru:~~l~~~t.:~. a tra:fó~~ ~;~~~: ~~~ją sz;g~~~;f'";;a ~~fe~s;: j:fn~t9;fuc~~t 0te~~ra~~e~~n s::i!~~~s;'~ ~))~c 
dla jedmych, i pluS"Zowego życia dla dru- L , 
gich. zdegenerowały się do statusu mafijnych fikację samego przemytu, choć statystyki z oficjalną sLedzibą również w iverpoo-

gangów przestępczych. Mafia, jak pa- nie podają, ile heroiny nie udało się lu. Po zwycięstwie ek.ipy Mao Tse tun- Ir 
Całe przedsięwzięcde jest, jak w.iado- miętamy, u .zarania swych dziejów też skonfiskować. ga było ono tolerowane przez kierownic- ; 

mo, ryzykowne. I dla tych pierwszych, miała wzniosłe ideały opiek.i nad słaby- two pal'til w zamian za gotowość propa· 

i dla tych drugich. Wśród tych pierw- mi i uciśnionymi. Próby przenikania przez policję do taj- go'\Valllia programu . Wielk,iego Sternika 

tn dz, t 1 t nych towarzystw chińskich, które dzier- '-L> • . • • • . . ) 

szych znalazł się osta 'io dwu ies o e .- Co do bractw crhińskich w Wielkiej żą wszystkie nic.i tej kosz.marne• paj"- w"'"'"" sp<>łeczmosci chmskieJ na swiec1e ,~( 
ni syn brytyjskiego ministra ochrony J „ ,, 

, ik t · Brytanii!, calUlll tajemnicy, jak.i je do nie- czyny, wskazują na to, że władze wy- Ironią całej sprawy jest to, że to 
środow.iska, Petera Shore a. Na1.1 ° YZUJa- dawna okrywał, zaczyina powoli opadać. ciągnęły z dotychczasowych dośwJadczeń właśnie angielska Kompania Wschodnio-

cy się od pięciu I.at chłopiec nie był po- do czego przyczynia się - poza policją daleko idące wnioski. otóż nie wystar- indyjska jest odpowdedzialna za wprowa-
czą.tkowo uważany za nieuleczalnie cho- ó ś · · l ó 
rego. Dopiero k.iedy przeszedł na tzw. - r wnież czę ć inteligencji chinskre , czy aresztować przemytnika, bo na jego dzenie do Azji opium, z kt rego robi 

która ma dość przenoszącej się w miej- miejsce przychodzą inni. Trzeba zlikw~- się heroinę, i przy pomocy którego do-

„twairde" narkotyk!, do których należy sca publiczne wojny zwaśniionych g11J1- dować całą mafijną struktuirę. Dośw.!ad- konywała kiedyś rozliczeń z koloniami. ~ 

heroina, stało się jasnym, u CI'O'Li mu gów. Wychodząca w Londynie gazeta czeniem w walce z chińskim światem JAN SĘK f 
'~fJJT./JF.1$J'"$JDtf$$.1$$flJ1$;1flifflf~~~-~:l/IVJłlll.IJAl~:Jl/'flrt1Jflłl;~'OlfilJl#Jt~ 
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<KOR ES PO N DEN CJA 

Z NOWEGO JORKU> 
Wystarczy lądować w słonecz

ny dzień na międzynarodowym 
lotnisku Kennedy'ego, by mieć 

wyrobione zdanie na temat czy
stości wód morskich w bezpo
śn•dniej bliskości Nowego Jor
ku. Skutki ogromnej koncen
tracji przemysłu i dużego ruchu 
statków są tu widoczne Już na 
pierwszy rzut oka. 

Ocean posiada ogromną •łłę 

samooczyszczania się. W odleg
łości kilkunastu kilometrów od 
nowojorskiego portu, wokół wy
brzeży Long Island, z powodze
niem można już łowić ryby. 
Tego łata zresztą wędkarze 

mieli wyjątkowo sprzyJaJące 

warunki. Wraz z prądem chłod
niejszej wody zjawiły się tu 
cenmeJSZe gatunk\ ryb, Nie 
wiadomo jednak czy długo je
szcze ocean będzie w stanie ni
welować niszczące dział~nie 
człowieka. 

Wzdłuż atlantyckiego ·.1ybrze
ża Stanów Zjednoczonych ciąg

nie się szeroki na kilkadziesiąt 

kilometrów, podwodny szelf 
kontynentalny. Istnieją nauko
wo uzasadnione podstawy, by 
przypuszczać, że na dnie tego 
szelfu, w odległości kilkudzie
sięciu kilometrów od Nowego 
Jorku, znajdują się pokłady ro
py naftowej. Wiedziano o tym 
zresztą już od. pewnego czasu. 
ale wierceń nie prowadzono, 
Wysiłek inwestycyjny koncer
nów naftowych skierowany był 

bowiem na budowę ropociągu 

na Alasce. Z ropą naftową po
chodzącą z północy wiązano o
gromne nadzieje. Nie w pełni 

<ię jednak one spełniły. Koszty 
okazały się kilkakrotnie wyższe 
niż pierwotnie przypuszczano, a 
ponadto ropa z Alaski trafia na 
zachodnie wybrzeże Stanów 
Zjednoczonych, podczas gdy naj
większy niedobór energii wy
stępuje na wschodnim wybrze
żu oraz w okolicach Chicago. 
W tej sytuacji trudno przece
nić znaczenie ewentualnego od
krycia większych złóż r~py 

naftowej w bezpośrednim są

siedztwie najbardziej potrzebu
jącego rejonu. 

Kiedy rząd, po wytyczeniu 
potencjalnie roponośnych obsza.. 
rów dna szelfu kontynentalne. 
go, rozpoczął sprzedaż koncesji 
sprawa trafiła do sądu.„ Lokal
ne władze i organizacje społecz
ne wystąpiły w obronie czyst0-
ści wód i plaż. Sąd uznając, źe 

eksploatacja ropy naftowej z 
dna oceanu może mieć wyraźnie 
ujemne skutki dla naturalnego 
środowiska i tak już w tym re
jonie zagrożonego, wydał · więc 

zakaz sprzedaży koncesji. Ra
dość obrońców naturalnego śro
dowiska nie trwała jednak zbyt 
długo. W końcu sierpnia sąd 
wyższej instancji uchylił zakaz, 
otwierając tym samym drogę 
do eksploatacji podmorskich 
złóż. Według zapowiedzi kom
panii naftowych pierwsze wier
cenia rozpoczną się jeszcze w 
tym roku, a pierwsza ropa po
winna popłynąć do odbiorców 
za trzy Iata. 

Ostatnia decyzja sądu posiada 
istotne znaczenie. Stanowi mo
im zdaniem, punkt zwrot~y w 
zakresie ochrony środowiska i 
polityki energetycznej, Polity
ka nowego rządu w tym zakre
sie zakłada bowiem z jednej 
strony zmniejszenie marnotraw
stwa, a z drugiej sięganie w 
jak najszerszym stopniu do kra
jowych źródeł energii. Wiąże 
się to jednak często z koniecz.
nością ustępstw, jeśli chodzi o 
ochronę środowiska. Dotyczy to, 
zresztą nie tylko wydobycia ro
py w okolicy Nowego Jorku, 
ale również szerszego wykorzy
stywania węgla, który nie jest 
przecież paliwem tak czystym 
jak ropa, Złagodzone zostały 
również przepisy ograniczające 
rozbudowę kopalni odkrywko
wych. Dla Ameryki kończy się 
więc okres łatwej, bo często 
kosztem jnnych, osiąganej ek~
Pansji ekonomicznej, 
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WAŻNE TELEFONY STYLOWY - Dni Filmu Radzie- DYŻURY SZPITALI 360 ł h k.I , ' 

Centrala Inf<>rmacyjna PKO 731-82 ckiego „Premia" radz. od lat POŁOŻNICTWO ma. yc s e pow 
03 12 god·z. 15, 17. Fi1m miesl.ąca 

Informacja telefoniczna 
795

_
55 

„Maratończyk" USĄ, od lat 18 szpital lm. Ka-_pernik& - dz.iel-
Stra:I: Pof:arna 08, 661-11, 

09 
godz. lS; la.u. Dni Filmu Ra- nica Górrui, Pi'll'ad·nle K, ul. Od-

„Zielone świadectwo 

urodzenia" 
Pogotowie Ratunkowe Ni lni "łoś i" rzaiiska, Cieszkowskieg'D, Rzgo.w-
pogot~wie MO 07 dzie~eg<> „ ewo ca m1 c ~" ki ~ • g1 

~ radz. od lat 15, gods. 15, 1'1. ska, ~-„-yszews ego o.a. -
Komenda Miejska MO Film miesiąca ,..Ma,ratończyk" ne-koiogia a d!zielnJ.cy Pol.esJ..e, 

centrala 617-22, 292-22 godz. ł9 Poradnia K, przy ul Fornalskiej 
Informacje o usługach 398-10 GDYNIA _ „Kobieta w c:i:erwo- Instytut Poł.-Gln, AM ('ul. Cu-
Informacja kolejowa 655-55,- 284-60 nych butach" fr. od lat ~ 8 rle-Skło<iowskiej 15) dzielnica 
Informacja PKS: godz. 10, i 2, lł, 16, 18, :io; 1.:i.11. Górna Poradnie K, u.I. Feliiiskie-

Dw<>rzec Centralny 295-9'6 Bajka _ „Podwodna wyciecz- g".l, Za.polskiej, dzie1nica Sród-
Dworzec Północny 747·20 k•a" godz. 1o, ll, „Kob.ieta w mi-eście POa:'admia K, ul. 10 Lu-

Pogotowie wodocłąg<>we 835-46 cZ<N."Wonych butach" godz. 12, tego, 'gm, Rzgów i Ksawer&w 
Pogotowie gazowe 395-115 14, 16, 18, 20 „ oraz gtneko'logia z dzielnicy Po-
Pogotowie ener1etye11ne DKM - „cenny depozyt fr. lesie Poradnia K, przy u,1, Olim-
Rejonu Północ 334-31 od lat 111, 1<>M. 16, 18, 20: 13.11. J?ijskiej 

Rejonu Południe 334-28 jak wyżej Instytut Poł.·Gin. AM ('~I. 
dla odbiorców prze- KOLEJARZ „Taka ładna sterlinga 13) - dzielnica Sród-
myslowych 609-32 245-72 dziewczyna" fu:. otl. 1-at 18, g. mieście, Poradlllle K, ul. Kopciń- ' 
oświetlenia ulic 220-89 16 30 18.30; 13.11. jak wyżej skiego, Próchnika. gm . . Brójce 

Pogotowie ciepłownicze 253-11 MŁODA GWARDIA - „Powrót oraz ginelfolo.gla z dzielnicy P".l-
Pogotowle drog<iwe Rótowej Pantery" ang, od lat lesie, Poradnia K, ul. 1 Maja 

„Polmozbvt'' '99-3Z 12, godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30 Szpital im. B. Jordana - po-
TEATRY 13.11. Dni Filmu Ra.~zieckiego lo:tnictwo _ dziebnice Widzew 1 

WIELKI - godz. 19 „Zaręczyny „Gr.lszka i koń Ze<fir ' radz. Polesie 
w klasztorze"; 13.ll. ja·k wy:tej 'b/o, godz. 12.11, 14.3°', l'r. „In- Szpital im. H, W<>lł - gin<!-

POWSZECHNY .godz. 19.15 tryga rodztnna·" USA, od lat li kol<J·gta - dzielnka Bałuty oraz 
„Szwej.k" ('od lat 16); 13.11. g. godz, 10; 19.30 ginekol<>g.ia " d'l:ielnicy Polesl_!!, 
111 „Hl.storłe o s0"9nowym pień- MUZA - Dni!. J'l..mu Rad%4ecll>i<t- Poradnie K, u.1. Gdańska 1 Ka-
ku", godz. 19.}t „Mecz" go „Zł>?todajna rz~a" radz. spr7.aka 

NOWY - g;odz, 19.U „Egza.mdn"; bi<>; godz, 15, „M!Strz rewolwe- Szpital w. SkłodowSkleJ·Curie 
13.11. g>od·z. lłl, lD.15 jak wytej .ru" USA, od lat 15, god·r.. 1'1, .,, Zgierzu - położnictwo miasto 

MAŁA SALA - godz, 20 „Emi- 19.15; 13.11. bajka „Na t·ropach 1 gm, Zgierz; Aleksanq<rów, ozor 
gra·nd"; 13.11. jak wyżej bengalskiego -tygrysa" godz. 14 ków, m, Konstantynów, gm, Pa-

JARACZA - godz. 17, 19.30 „Slu- Dni Filmu Radzl.eck:Lego „Ro· rzęczew, Andrespol. Nowbsolna 
by panieńskie"; 13.11. godz. 16 ·dzinny me.Jodramat" godz. 15, Szpital im. MarchlewSkiego w 
;,Protokół pewnego ze)lranh" „Mistrz rewolwer.i" godz. 17, Zgierzu - ginekologia - miasto 
(zamkn.), godz. 19.30 Sluby pa- 19.H i gm. Zgierz. Aleksandrów, Ozor 
nieńskie" 1 MAJA - „Ulzana wódz Apa- ków, Głowno, Strykow, m. Kon-

MAŁA S<;ENA - godz. 19.30 „o czów" NRD, b/o, godz. 15.30, stantynów, gm, Parzęc2ew. An-
na.prawie R::eczypospolitej"; „Na tropie Wilby'egiO" ang, od drespol, Nowosolna oraz Łóclź -
13.11. jak wyżej lat 18, godz. 17.30, 19.llO; 13.11. drllielnica Polesie, Pocadnla K, 

TEATR 7.16 - god>z. 19.ll „Pe- baj.ka „Mu'llykancl" godz. 1~.30 ul. Srebrzyńska 1 dzielnica Wi-
'J)Sie"; 13.11. jak wyżej jak wyżej dzew 
STS „PSTRĄG" - 'll·ieczynny; POKÓJ - „Wielka ipodrćr.t Bol- h}>ltal lm. B.lernacldego w Pa-

13.11.g·odz, 20.30 ,,w pos·zu.kiwa- ka i Lolka" pol. b/o, godt:. 16 blanicaeh - .miasto 1 gimtna Pa-
niu koloru" Dni Filmu Radzlec,Jde~') „Ro- b.lanice 

MUZYCZNY - gooz.. lf „Szty- manca o zakocha,nycl!." tadz. Szpital w Głownie - polożni-
gar" (zamlut.); 13.11. godz. 16 od lat 15 godz. l'll; 19.15; 13.11. ctwo mila.sto i gmina Głowno 1 
„Lil!. chce śpiewać"; g<ld'I:, 19 bajka „P;ze-z dziwrę W ścianie" Stryików. 
„Sztygar" godz. lł. „Wielka po<1,r6:!: B<>l-

ARLEKIN · - god\I, 1'1.30 „Bajka ka i Lolka" godz. 15. Dnd. F11- Chirurgia ogólna - Bałuty 
o Popie I jego parobku Jało- mu Radzieckiego ,,OUdze listy" s71p!taJ. imJ Biegańskiego (Knia-
-ple" (Piotrk"lwska 282); 13.11. radz, od lat 12, god'Z. llf, 19 ziewicza 1/5) cod2.iennie dla 
godz. 12. jak wyżej pnyc•hodn1 rejonowy-eh nr ł, 6, 

PINOKIO - ~dz. 17.30 „Iwan - 7, 8, 9, 10. S:opital im. Barl!ckie-
carski syn, szare wilczysko i go f!K~ciiiskiego !2) codziennie 
inni" dla pr-zyehodni nr '1. swita1 im. 
Dyrekcja PTL .,Pinokio" z.a- Skfodow&k.lej-Cull'ie (Zgierz, Pl!-
wiadamia, że w zwią71ku z na- rzęczewska 35) d.la przychodni 
głą chorobą aktorki o-dwolane rejonowej nr 1, 2, 3, 5. Szpital 
zostają widowiska sztuki pt. Im. Ma;rc.hlewskiego (Zgierz Du-
,Dekameiron" w dniach 12 i •- i dl i 13 listopada 1977 r. Kasa teatru bom 1'1') cod11, ennie a m. gm. 

k i Zgluz, Ozorków, Aleksandrów, 
zwraca pieniądz,e za za up one Parzęczew. Górna - Szpital im. 

z~~;ii' ŁÓDZKIEJ nie-czynny; Brudzińsktego (Kosy·nlerów Gdyl'J 
13.11. godz. 19 „Fatamorgana" sk1ch 61). Po!esi1> - Sllpital im. 

FILHARMONIA (Narutowicza 20) Koperndka (PS!bia.nleka 62). Sr6cl-
f · mieście - Sl!lpital Im. Kopernika 

godz. 18 Koncert sym oniczny (Pabianicka 82). Widzew - Szpl-Orkiestra Symfoniczna PFŁ. 
Dyrygent Wojciech Michniew- tal Im. Sonen'berga (Pieniny 30) 
skJ. Solistka Dina Jeffie - for 
tepian (ZSRR). w pr".lgramie: Chl<rurgia urazowa - Szpital im. 
R. Schumann - Uw&tura Man- w }lodzi• 1• WOJ'ewo'dztwi'e Skłodowskiej-Curie (Zgierz, Pa-
fred. Fr. Chopin - Koneert łJ rzęczewska 35) 

11 Fr s h Neurochirurgia Szpital Im. 
fortepianowy e-mo .- • c u- Skłodowskiej-Curie (Zgierz, Pa-
bert - IV Symfo.n!a o-mon; • • k' l'd kim rzęczewska 35) 
13.U. nieczynna m.JeJS lffi O Z Laryngologia Szpital lm. 

Ml.JZEA Pirog>owa (Wólczańska 195) 
BISTORU RUCHU REWOLU- bi " OkltU!t..,,ka - Szpital im. Sklo-

1 Gd ń ,_ 13) ·ROMA - ,DiabU mnie orą „. 
CYJNEGO (u . a s· ... a nr • 10 12 l" dowsklej-Curie (Zl!ierz, Parzę-

1 11 d 1°16 fr· od lat 15 , g<".ldZ. • · "• ~ nieczynne; 3. . go z. ~ · "ki Na czewska •5) 
ODD I R DOGOSZCZ ( I 14.30, 17. 19.30; 13.11. baJ „ „ 

z AŁ A u · o 11 Chirurgia 1 laryngologia dzle-z i k 147) d 10 16. 13 11 tropach. Yeti" godz 1 . 
g ers a go z. - • · · • d 12 15 cięca - Szpital im. Korczaka j j 

''
Diabli mnie biorą' go z. · 

ak wyże (Armil Czerwonej 15) 
ARCHEOLOGICZNE I F.TNO· 14.30, l7, 19·30 

14 K " Ch!ruruia •zcze_k owo-twarzowa 
N l W in · i 1 ') S'.I'OKI - baJ"ka godz. " a„- " 

GRAFICZ E (p. o osc ' ś .„ RFN - Szpital Im Skłodowskiej-Cu-d 11 17 13 Il d 10 1- dy umiera w samotne c1 
go z. - ; · e:o z - 0 13 11 r!e (ZgJerz, E•~•ęi;:ze,..·•""• 35) UZEUM WŁ() Ort lat 15, ,godz 15. 17, 19; · · ~-' ,,,,,,. 

CENTRALNE' M , - ' d Toksykolo~i8" - Instytut Me-K NNICTWA Pl t k · ka 28?) bai·ka ,,Trzy pingwiny· go z. ~ 
IE ( o r ows - t dycyny Pracy ""eresy 8) 

3 11 l ' ż j 14 Ka-2.dy umiera w samo no- ,~ 
godz. 10-15; 1 · . att wy e · " Wenerolog1·a - Poradnia Der-

UCYJNEJ ' IL ści" godz. 15. !'1. 19 
BIOLOGU EWOL , '- A d lat matolo~iczna (Ul. Zakątna 44) (park Sienl:;iewicza) godz. 10-18 OKA - „Szczęki" US • " 

13.11. '\Odz. 10-H 15 godz. 10, 12.30, 14, 16, 18, 
HISTORIJ MIASTA LODZI (ul. 20; 13.11. „Patt Garrett i Bi lly 

Ogrndowa 15) godz. 10-14; Kid" USA, od lat 18, godz. 10• 
13.11. godz. 10-1~ 12 30 15, 17.30, 20 

SZTUKI (Więckowskiego nr 36) POLESIE - „Czterej muszkiete-
godz. 10-l7: 13.11. godz. 10-16 rowie" panam. od lat 12, godz. 

l'OLSIUE.J WOJSKOWEJ SŁUŻ- 17, „Serpico" USA, od lat 18, 
BY ZDROW[A (Żeli~owskiego 7) godz. 19; 13.11, bajki godz. J.4, 

„Pojedynek potworów" jap. g. 
15, 17, „Nie ma dymu bez o
gnia" fr. 0cl lat 18, godz. 19 

nieczynne 

+ * Ł0DZKI PAR!< KULTURY 
WYPOCZYNKU (nd Zdrt)WiU) 

OGRÓD BOTANICZN"Y - czynny 
w godz. 10-18 

ZOO - czynnP w godz 9-15.30 
(kasa do l:i) 

PALMJAR'IJ.\ - c.,;vnna codzien
nie (oprócz poniedzia'ków) w 
godz. 10-17 

LUNAPARK - nieczynny 
KĄPIELISKO „FALA" rai. Unii 4) 

nieczynne 
KIN A 

BAŁTY,K. - Dn,i Filmu Radzie
ckiego „ZC>lnierze wolności" 
ł"adz. od lat 12 go.dz. 10, H, 
18; 13.11. jak wyżej 

IWANOWO - Dni Filmu Ra-
d-zieckiego „Griszka i koń Ze
fir" radz. b /D, .;odz. 10, 12.15, 
14.30, 17. 19.30: 13.11. bajka 
·„Pies, kot i... plecak'' godz. 9; 
„ Własne zdanie" radz. od lat 
15. godz. 10, 12.l 5, 14.30, 17, 19.30 

POLONIA - „Smierć prezyden
ta" po!. od lat !Z, godz. 17, 
„Szal" ang, od lat 18, g>odz. 
10, 12.30. 14.45. 19.45; 13.11. 
„Smierć pr ezy den ta" go-dz, 10, 
„Szal" godt.. 12.45. 15. 17.15, 19.30 

l'RZEDWIOSNIE - Dni Filmu 
Radzieckiego „Wniebowstąpie
nie" radz. ·Od lat 15, godz. 10, 
12.15, seanse zamknięte god-z. 
16, 19; 13.11. jak wyżej 

WŁÓKNIARZ „Maratończyk" 
USA od lat 18 godz. 10, 12.30, 
15, t7.30 . Seans nocny - „Trans 
American Exptess" USA i:odz. 
20.15, 22.15. Film w wersji ory. 
ginalnej - czytana lista dialo
gowa; 13.11. - „.Maratończyk" 
godz. 10, 12.30, 15. 17.30. Seans 
nocny „Trans American 
Express" godz. 20.15. Film w 
wersji oryginalnej czytana 
lista dialogowa. 

WOLNOSC' - Dni Fllm·1 Ra-
dzieckiego do godz. 15.30 sean
se zamknięte „Zapamiętajmy 
to lato" radz. od lat 12. g·odz. 
15.30. 17.30. 19.30; 13.11. Dnł Fll
mu Radzieckiego „Zapamiętaj
my to la to" ~o·dT.. 10. 12.15, 
14.30, 17. 19.30 

WISŁA „Szkarłatny pirat" 
USA od lat 15. godz. 10. 12.1, . 
14.30. 17, 19 30; 13.11 jak wyżej 

ZACHĘTA - seanse zamknięte 
god.z. 10. 12.15 ,.Szal" ang. od 
lat 18, godz. 14.30 17, 19.30; 
13.11. „ Szal" godz 10, 12.15, 
14.30, 17. 19.30 

ŁDK - „Solaris" radz. od lat 15 
godz. 14.15 Iluzjon - filmy z 
cyklu „Trzecie oko" - powtór 
ka god.z. 17 .30. 19.4'; 13.11, Ilu
zjon - fllmy z cyklu „Trzecie 
..,ko" powtórka godz. 11. 13.15, 
15.30, 17.45, 2-0 

STUDIO - „Strach nad mia-
stem" fr. od lat 18, godz 15.30, 
17.45 20; 13.11 . ,,Marysia i kra 
snoludk i" poi, blo. godz. JR. 
„Strach nad miastem•• godz. 
17.30, 19.45 

POPULARNE - &-anse zamkruę 
te 

ENERGETYK - Dni Filmt( Ra
dzieckiego "Matczyne serce" 
radz. b/o, gooz 16.30, 18.3<1; 
13.11. Dni Filmu Radzieckiego 
„ CzlowieK stamtąd" radz. b/o, 
godz. 15.30. 17.30 19.30 . . 

HALKA - Dni Filmu Radz1eck1e 
go „Andriej Rublow" cz. I i II 
radz, od lat 15, godz. 15.30 

Brawurowe porwan1e" USA, 
~d lat 18 g•".ldz. 19: 13.11. bajka 
„Chłopcy' z ul. Brzozo"'Cej" cz. 
I „Akcja" godz 14, „Old su
rehand" jug, bfo. godz. 15 
„Brawurowe porwanie" godz_!. 
17, 19 

PIONIER - bajka „Yeti" godz. 
14.30 „syrenka i książę" bulg. 
b /o , godz. 15.30, „Rewolwer 
„Pyth•".ln 3"7" fr. od lat 15, g. 
17, 1B.15; 13.11. baj.ka „Yeti" g. 
14.15 Dni Fllmu Radzieckiego 
„Bajka o carze Sałtanie" _;adz. 
b/o, god,z. 15.111, ,., Wer...Qykt f.r. 
od lat 18, godz 17, 19 

REKORD - „To ja zabiłem" pol. 
od lat 15 godz. 15, „Gorące po
lowanie" Jap. od lat 15 godz. 
17, 19.45; 13.11. - j.":;• Bajka -
„Wakacje z duchem - godz 
15 

SWIT - „Pocał\.tnki z Hongkon
gu" f·r. od lat 12, g-0dz. 15.30, 
17 30 19.30; 13.11. jak wyżej 
bajka „Alarm w ZOO" godz, 
14.30 

SOJUSZ - Dni Filmu Rad'J:ie-
cklego Morze w ogniu" radz. 
b/o, god'z. 17; 13.11 jak wyzej 

TATRY - Seans zamknięty g. 
10, Dni Filmu Radzieckiego -
„Jeffcy króla mórz" radz. b/o, 
godz. 12. 13.30 „Jak zdobyć pra 
wo jndy" fr. od lat 15, godz. 
15, 17, 19; 13.11 bajki „Pojedy
nek w • buszu" godz. 10, 11. Dnl 
Filmu Radzieckiego „semr~·rg 
ptak SZC1;.ęścla" radz. b/o, g, 
12, „Jak z1obyć prawo jazdy" 
godz. 13.30, 15.30. 17.30, 19.30 

, DYŻURY APTEK 

Obrońców Stallng;radu 15. Ni
ciarniana 15, Piotrko·WSka 225, 
Dąbrowskiego 81! , Lutomierska 146 

13.11. jak wyże1 

Stale dyl!ury aptek: 
Apteka nr 47-085 Aleksandrów, 

ul. K"'.lściUszki 6 
Apteka ru- 47-007 Konstantynów 

ul. Sadowa 10 
Apteka nr 47-098 Głowno, ul. 

Łowicka 33 
Informacji o dyl!urach aptek: 
w Pablan~cach udziela Apteka 
nr 47-085. Armii Czerwonej 7 
w Z<;w rzu udziela Apteka nr 

41-080 DHbrowskiego 10 
w Ozorkowie udziela Apteka 

nr 47-092. Dzierżyńskiego 2 

13.Ll. 

Chirurgia ogóh1a - Bału ty -
Szpital lm. Biegańskiego (Knia
ziewlcza 1/5) cod.,;iennle dla 
przychodni rejenowych nr 4, 6, 
7, 8, 9, 10. S2!pital Im. Barlickie
go (Kopcińskiego 2?) codziennie 
dla przychodni nr 7. Szpital im. 
Skłodowskiej-Curie (Zgierz, Pa
rzęczewską 35) dla przychodni 
<eJonowej nr 1, 2, 3. 5. Szpital 
im. Marchlewskiego (Zgierz Du
bols 17) codziennie dla m. I e:m. 
Zg!er.,;, Ozorków Aleksandrów. 
Parzęczew, Górna - Szpital im. 
Jonschera (Milionowa 14). Pole
sie - Szpital im. Pirogowa (Wól 
czańska 195) . Sródmieście - Szpi
tal im. Pasteura (Wigury 19). 
Widzew - Szpital im. Sonen'ber
ga (Pieniny 30) 

Chirurgia urazowa - Szpital im. 
Radlińskiego (Drewnowska 75) 

Neurochirurgia - Szpital im. 
K·opernika (Pabianicka &2) 

Laryngologia Szpital Im. 
Barlickiego (Kopcińskiego 22) 

Okuli.styka - S'Zpital Im. J".ln
schera (Milionowa 14) 

Chirurgia 1 laryngologia dzie
cięca - Instytut Pediatrll (Spor
na 36/50.) 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Sl!lpital Im, Barlickiego (Kop
clńskiego 22) 

Toksykol"'.l!!ia - Instytut Me
dycyny· Pracy (Teresy 8) 

Wenerologia - Poradnia Der
matologiczna (ul. Zakątna H) 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

N<>cna pomoc lekarska Stacji 
Pogotowia Ratunkowego pn:y ul. 
Sienkiewicza 137, tel. 666-66 

Ogólnołódzkl Punkt Informa
cyjny dotyczący pracy placówek 
służby zdrowia. tel. 615-19 -
czynny całą dobę we wszystkie 
dni tygodnia r6wnie2 w niedzie
l& 1 świę_ta 

AMBULATORIUM 
DORAŻNEJ POMOCY 

CHIRURGICZNEJ DLA D2'IECI 

Gabinet chirurgiczny czynny 
całą dobę Ł6d~, ArmH Czerwo
n!) j lli, te1. 341-30 wewn. 70, 
457-50 do :;4. wewn. 7G 

NOCNA 
POMOC PIELĘGNIARSKA 

Bałuty - Szpital tm. Jon
schera. Szpltal im Wł. Brudziń
skieg".l, zgłoszenia na zabiegi w 
domu tel. 627-93 

Polesie - Szpital im. Pi<rogo
wa, Szpital im. Madurowicza, 
zgłoszenia na zabiegi w de>mu 
tel. 278-52 
Sr6dmieścle - ~pital im. Pa

steur a 
Widzew - S:npltal Im. l!l. So

nenberg;a . ~głoszenia na zabiegi 
w domu tel. 8&4-11, dla Sró_9mie
ścla i Widzewa 

TELEFON ZAUFANIA - 337-37 
czynny w dni powszednie od 
15-7, w niedziele I święta całą 
d-obę. 

czeka na ajentóW
1 

<Jora.z więcej jest w Łodzi dużych, właściwie WYJ?Osażonych 
sklepów, pawilo,nów i domów handlowych. Ale ~ Jeszcze re· 
jony, g~ie przydałyby się -. choćby na. razie. - _małe. skl':PY 
czy kioski np. z warzywami, wyrobami cukiermczym1 itd. 
Ostatnia u'chwała Rady Ministrów sprzyja powstawaniu takich 
właśnie placówek na podstawie umowy-zlecenia, jakie mogą I 
zawierać osoby prywatne z przedsiębiorstwami państwowyn?. 
Pierwszeństwo w otwieraniu małych sklepów i kiosków maJą 
ci, którzy dysponują własnymi lokalami, lub zaangażują włas- j 
ne pieniądze w budowę lokali handlowych, a ponadto osoby 
prowadzące do tej pory sklepy o załodze 1-4-osobowej, a tak
że pracownicy zarzl\(lów i przedsiębiorstw hancllowych. ~ 

Jutro 
ostatni dzień 
naszej akcji 

Osiedle Widzew-Wschód „C" 
jUż jutro wzbogaci się o ponad 
80 drzewek, które jego miesz
kańcy zasadzą w ramach akcji 

Zielone świadectwo urodze-
~ia". RSM „Bdwełna" posiada 
już sadzonki, zgromadzono rów 
nież 60 łopat i oznakowano 
miejsca, gdzie wyros'.1ą ~łode Uchwala WZ1budziła 11POre zain

teresowanie i wiele osób chciało
by .znać szczegóły, aiby ewentual· 
nie .zdecydować się na nową pra
cę. Oczekiwane są rozporządzenia 
wykonawcze i do:piero kiedy one 
nadejdą, będzie można odpo
wiedzieć na wiele pytań. Już dziś 
można jednak stwierdzić, że rea
lizacja uchwały na pewno odby
wać się będzie st o pn i o w o, w 
miarę Potrzeb i warun!ków sprzy
jających prowadzeniu małych skle 
pów na zasadzie zlecenia. 

Od wielu lat mówiło się w na
szym handlu o potrzebie rozwią
zania nabrzmiał<igo problemu s>kle 
pików o małej obsadzie, który od· 
bijał się niekorz:v&tnie 11.a efek.tyw 
ności zan:ądzan!a, zatrudJD.ienta i 
gospodarowania powierzcłmią han
dlową. Uchwała daje przedsię
biorstwom handlu państwowego i 
spółdzielczego szansę przejścia na 

Sesja DRN 
- Sródmieście 
14 listopada o godz. 9 w sali obrad 

Rady Narodowej Miasta Łodzi pr;iy 
ul. Piotrkowskiej 104 odbędzie się 
sesja Dzielnicowej Rady Narodowej 
Lódź-Sródmieście. 
Porządek obrad: kl&unllll działa!· 

ności kulturalnej w dzlelrulcy do ro
ku 1980, i!nfonnacje o realizacji 
uchwał DRN w sprawie projektu 
szczegół-owego pla'°u zagospodaro
wania przestrzennego centrum Lo
dzi oraz w sprawie ople.kl zdrowot
nej w dO'lielnicy i perspektyw j~j 
I\OZWOjU, 

l)OŚI'edil.ią formę zarządri:ania drob- klony, topole i akacJe. L1czy-
nym deta,iem. my, że ciepła, słO!Il.eczna poł{o-

ł..ódż - zgodnie z danymi staty- da utrzyma się. Tym, którzy 
.11tycznymi, którymi dysponuje Wy- jeszcze nie wiedzą, a chcieliby 
dział Handlu i U&lug Urzędu Mia- wziąć udział w naszej akcji, 
sta. - l)OSiada ok~ł~ 360 małych przypominamy, że spotykamy 
sklepów, zatrudruaJących 1-4 się w niedzielę o godzinie 9 
osób (320 z nich handluje arty- przed budynkiem administracji 
kulami żywnościowymi). Większość . ... _ ul. Smetany 9. ·(ptom) 
tych placówek należy do WSS 11 
„Społem", a około 40 małych skle '------=----.------
pów z artykułami przemysłowymi W .J • ł p rt ' 
prowadzi WPHW. w sumie wy- I yuzm aszpo o.w 
mienione sklepy zatrudniaja okofo I 
680 osób. Trudno byłoby dziś po- zn o' W przy 
wiedzieć, które z tych placówek 
będą mogły stać się ajencjami i • 

ile osób będzie mogło ~ięki t~mu al Kościuszki 
przejść do pracy w duzych ob1ek- • 19 
tach handlowych. Niewątpliwi"C Komenda Wojewódzka MO w Łeb 
trzeba będzie bardzo dokładnie dzi informuje, że z dniem lll listopa• 
rozważyć każdą s:prawę, aby pod- da 1977 r. Wydział Paszpo,rtów KW 
J'ąć najwłaściwszą deeyz.i'ę. Prze- MO w Lodzi przeniesiony zostaje z 

ul. Lutomierskiej 108 do stałej sie
cież końcowy efekt ma służyć po- dziby przy al. Kościuszki 19. 
prawie zaopatrzenia ! obsługi . Godziny urzi:dowania pozostajll nie 
miemkańców. (kas.) zmienione. 

w kilku zdaniach 
e Dom Kultury „Energetyk" za- trze" przy ul. Jaracza 7, :riapraSZjl 

pNsza na otwar.c:ie wystawy grafiki 12 bm. na spektakl ST „TUBB" 
Wil.elobarw(llej Maruta Perlińskiego, (Uniwersytet Wrocławski) „W mar
które odb<:clz1e lliłl 12 bm. w sali przy szu". Początek spektaklu o god:a. 
al. Politechndad 11 o godz. 18. 20. Tamte 13 bm. o gooz. 18.30 'T . 

e -12 bm. o godz. 18 w DDK, Ul. spektakl · ST „Nawias" (Uniwersytet 
Limanowskiego 168 - impreza z cy- Wrocławski) „Hen.ry·k IV". 
klu „TatneCZilie Spotkanie" „W e 13 bm. o godz. 1.2 w sali :&12/211 
modnyoh rytma.ch". W progrmnie - Muzeum Archeologicznego i Etno. 
konkursy, zabawy, taniec. graficznego (pl Wolności 14) odbę. 

e 13 hm, o godz. 17 w Domu Mu- l dzie się projekcja zestawu filmów 
zykl przy ul. ks. Brzóski 24, $pot- · oświa towych z cyklu „Poznajemy 
kanie młodych hobbistów - sym-1 zbiory i zabytki ZSRR". Na pro
patyków muzyki młodzieżowej, Te- jekcji będą wyświetlone filmy: „Er-
mat - grupa Manfreda Manna. mi taż", „Nad dolnym Amurem". 

e Klub Studentów UŁ „Na Pię-

DzU i Jutro mlł.adio 
SOBOTA, IZ LISTOPADA 

PROGRAM I 
ml. 22.00 Fakty dnia . 22.08 Gwiazda 
siedmiu wieczorów - Sonia Timo
fiejewa. 22.15 Co wieczór powieść w 
wydaniu dźwiękowym - G. Markow 
- „Syberia". 22.45 „Taki ładny, przy
jemny" - gra zespół Laboratorium. 
23.00 Nowe tomikii poetyckie - Cze
sław Sobkowiak. 23.05 Wieczorne spo
tkoanie z Chórem im. Aleksandrowa. 
23.50 Na dobranoc śpiewa Tadeusz 
Woźniak. 

PROGRAM IV 

Wiad. 23.05 Niedzielne wiadomośei 
sportowe. 23.20 Dookoła noc się sta
ła - Gwiazda dnia - K. Prońko. 

PROGRAM Il 
11.10 Chwila muzyki. 11.lij Z lubel
skiej fonoteki muzycznej. 11.30 Kon
cert. chopinowski z nagrań H. Czeq-
ny-Ste:fanskiej. 12.05 Z kraju i ze 
świata. 12.25 Rumuński Zespól Pieś
nj I Tańca „Nadeia" z Novaoi. 12.45 
Rolniczy kwadrans. 13.00 U przyja
ciół. 13.05 Tańce kompózytorów pol
skich. 13.15 Koncert :2:yczeń. 13.30 
Transmisja .,; Wrocławia międzypań
stwowego spot.kania w piłce nożnej 
Polska - Szwecja. 14.15 Ze świata 

) nauki i techniki (W przerwie). 14.20 

i Tu radio kierowców (w przerwie). 
14.25 d.c. transmisji meczu Polska -
Szwecja. 15.20 Wiad. 15.25 List z 
Polski. l~.30 Muzyka rozrywkowa. 
16.00 Tu Jedynka. 17.30 Radiokurler. 

12.00 Wiad. 12.05 Pieśni kompmy
torów rosyjskich i radzieckich. 12.25 
„Wydarzenia, poglądy, refleksje" -
mag. U. Mikołajczyk (L). 12.45 Gieł
da płyt. 13.00 Dla kl. VIII „Wielkie 
miasta ogromnego kraju". 13.25 Mu
zyka. 13.30 z radiowej fonoteki mu. 
zycznej (stereo). 13.50 Dla kl. IV lic. 
„Odpoweidnie dać rzeczy słowo" -
montaż lit. 14.20 Omówienie progra_ 
mu literackiego. 14,25 Teatr PR: 
„Kremlowskie Kuranty" - słuch wg. 
sztuki M. Pogodina. 15.25 PiaQJsta 
Igor Zukow jako solista i kamera
lista. 16.00 Wiad. 16.05 Nowe nagra
nia radiowe przedstawia M. Komi· 
nek. 16 .3"0 Rozmowy i refleksje pe
dagogiczne. 16.40 Aktualności dnia 
(L). 16.55 „Nowości wydawnicze" 
recenzja W. Jażdżyńskiego (Ł) 17.00 
Ton i test (L). 17.01 Stereo-dysk w 
opr. M. Kamińskiej (!'..). 17 .50 „Star
ty" - mag. J. Wo.icies7.czyka (Ł). 
18.15 .Muzyka (Ł) . 18.25 Czy znasz 

12.05 Porane1< symtomczny z no
wych nagrań Ork, PR l TV w Kra
kowie. l~.00 Teatr PR: „Wilczyca" 
- słuch. lł.15 F. Liszt - Walc Me
fisto nr 1. a.30 Wiad, 14.35 Koncert 
Choru ·Akademickiego pod dyr. A. 
Swiesznikowa. 15.00 Radiowy Teatr 
dla Dzieci i Młodzieży - „Między 
piątą a siódmą" - słuch. 15.30 Dom 
rodzinny, dom. 16.00 Koncert chopi
nowskJ. z nagrań K. Zimermana. 
16.30 Podwieczorek przy mikroforue. 
18.00 Nowości „Polskich Nagrań" 
przedstawia T. Haas, 18.30 Wliad. 
18.35 Felieton aktualny. 18.45 Ho
roskop reklamowy. 19.00 Czy znasz 
mapę świata. 19.20 Studio Młodych -
Rozgłośnia Harcerska. 20.00 „Sztuka 
pozostała'' - pamięci Witolda Mał
cużyńskiego. 21.00 Wojsko, strategia, 
obronność. 21.15 Piosenki żołnierskie. 
21.30 Siedem dni w kraju i na świe
cie. 21.50 Wiadomości sportowe. 21.55 
Komunikaty Totalizatora Sportowe
go. 21.57 Miaskowski - 13 Kwartet 
smyczkowy. 22.22 S. Rachmaninow 
- Preludia fortepianowe B-dur op. 
23. nr 2 i g-moll op. 23 nr 6 gra S. 
Richter. 22.30 Wspominamy debiuty 
- Teodor ParnlckL 23.00 XII Fest.I. 
wal Oratoryjno-Kantatowy Wratisla. 
via Cantans 1977. 23 .30 Wiad. 

1
18.25 Nie tylko dla kierowców. 18.33 
Pól wieku polskiej piosenki. 19.00 
Dziennik. 19.15 Z poznańskiego stu
dia. 19.40 Gwiazdy jazzu na płytach 
wytwórni „Pablo". 20.00 Wiad. 20.05 
.. Program z dywanikiem'' Nr 200 (Ł). 

I 
21.1 0 Gwiazdy piosenki w reprtuarze 
rosyjskim i radzieckim. 21.35 Przy 
muzyce o sporcie. 21.58 Komunikaty 

f Totalizatora Sportowego. 22.00 Z kra
ju i ze świata . 22.20 Tu radio kie

>( rowców. 22.23 Gra zespół „Manuel 

ł 
and the Music of the Mountains"-
22.30 Muzyka do poduszki. 23.00 \l'Ii
nął dzień. 

;>( 

~ PROGRAM n swoje prawo? 18.40 Radiowy Porad-
11.~ J Wiact. ii.oJ r>ub1lcysty,;,a mię· nik Językowy. 18.55 Ziemia, czlo

dzyn;,,. ,~owa. ll.45 Od Tatr d.o Bat- wiek, wszechświat. 19.15 Lekcja jez. 
tyKu. l:u10 Pie$ni Jtompozytorow ro- francuskiego. 19.30 Transmisja kon
syjskich i ratl.Z'ieckich. 12.25 „ Wyda- ce·rtu inaugurujące.1rn VII Międzyna
rzenia, poglądy, re.fleksje" - mag, redowy Konkurs Skrzypcowy im. 
u. Mikołajczyk (I..). 12.45 Muzyka jaz- H. Wieniawskiego, 20.50 „W Stawi· 
zowa. 13.00 Dla kL III l IV „Kamie- sku" - fra)1;m_ Prozy J. Iwaszkie
nica Albertyny Dróżdż" - słuch. wicza ~ tomu .,O!!rody". 21.10 d.c. 
K Boglan. 13.25 Chwila muzyk!, transmisji. 21.40 Preludia i fu!(i 
13.30 Wiad. 13.35 Magazyn łowiecki, D. Szostakowicza gra pianista 
13.50 Fr. Schubert - I Kwartet R. Woodward. 22.15 Radiowe oortre
smyczkowy z 181~ roku. 14..10 Więcej, t:v Polaków - prof. Robert Szewal
lepiej, nowoC?:eśniej. 14.25 Chwila mu- ski. 
zyki. 14.30 Studio ,.Słenecznik". 14.50 NIEDZIELA, 13 LISTOPADA 
„Czata" - magazyn wojskowy Stu- PROGRAM I 
dia Młodych. 15.05 Muzyka Bacha. 10.00 Wiad. 10.05 Radiowy Teatr dla 

PROGRAM Ili 
11.00 Gwiazdy radzieekiej estrad)' 

- M. Magomajew. Jl.IS Niedzielna 
szkółka muzyczna. 12.00 „Dramat jest 
moim królestwem" - Stanisława 
Przybyszewska - odc. słuch. doku
mentalnego B. Babińskiej. 12.25 Mu. 
zyka z sal koncertowych„. 12.55 J. 
s . Bach - I Suita C-dur. 13.20 Prze• 
boje z nowych płyt. 14.00 Ekspresem. 
przez świat. 14.05 Peryskop - 1>rze
gląd wydarzeń tygodnia. 14.30 Go
ścili w Moskwie: Adam Makowicz J 
zespól Old Timers. 1'5.00 „Wirus N" 
- słuch. 15.30 Gościli w Mos'l~wie: 
Gilbert Becaud I Cliff Richard. 15.50 
Antologia piosenki francuskiej. 16.13 
Z nowych nagrań Pr_ III. 16.4~ Lektu
ry lektury ... 17.00 Zapraszamy do 
Trójki. 19.00 Gościli w Moskwie: 
Benny Goodman. 19.30 Ekspresem 
prze-z świat. 19.35 Opera tygodnia: 
Dvmitr Szostak<Jwicz - „Nos". 19.50 
„Tylko dla orłów" ,__ odc. pow. 
20.00 .z tysiąca I jednej pieśni. 21.00 
„Gdzie grzmi i huczy Dniepr szero
ki" - słuch. 21.20 „szalona lokomo
tywa" -'nowa płyta Marka Grechu.; 
tv. 22.00 Fakty dnia. 22.0R Gwiazda 
~ie<lmi 11 \\rii:.-czorów - S. Timofieje-
wa. 22.15 Szota Rustawelll - „Ry
cerz w tye:rys!ej skórze" - odc. ł. 
22.35 Go~c11t w Moskwie: Ewa De
marczyk l Czesław Niemen. 23 .00 
,Nowe tomik! poetyckie - Z. w. 
śmi!'!ielskl. 

15.30 studio Plus. 16.10 Przekrój mu- Dzieci Młodszych - „Dzikie wino". 
zyczny tygodrui.a. 16.40 Aktualności 10.25 studio „Gama''. Il.OO Koncert 
dnia (Ł). 16.55 .,Nowości wydawni- OIRT _ Bułgaria. 12.00 Transmisja z 
cze" - recenzja W. Jażdżyńskiego Międzynarodowego Turnieju Bokser
(Ł). 17.00 „Do granic muzyki" skiego im. F. Stamma z Torwaru w 
rep. 17.20 Sądy nieostateczne - czy- warszawie. 12.05 W samo południe. 
li niepoeci o poezji i poetach. 17.40 12.45 Tu ra.d1o kierowców. 12.48 d.c. 
„Chora na samotność" - rep. 18.00 transmisji z Międzynarodowego 
Polska ek!ipa na VII Międzynarod. Turnieju Bokserskiego. 13.30 Wlze
Konkursie Skrzypcowym im. H. Wie- runki ludzi myślących - prof. Jan 
niawskliego. 18.25 Chwila muzyki. 18.30 Białostocki. 14.00 Recital z pauzą -
Echa dnia. 18.40 „czas i ludzie" - Ałła pugaczowa. 14.10 Tygodniowy 
aud. kombatancka. 19.00 „Matysiaka- przegląd prasy. 14.20 Recital z pauzą 
wie" - odc. pow. radiowej. 19.30 _ Alla Pugaczowa. 14.30 „W Jeziora
J . Haydn - Symfonia o-dur nr 101 nach". 15.00 Koncert życzeń. 16.00 
„Zegarowa••. 20.00 Rytm, rynek, rek- Wiad. 16.05 Tu radio kierowców 
lama. 20.10 Katalog wydawniczy. 20.15 l6.06 Wiadomości sportowe. 16.10 Te
Let The Peoples Słng - Międzyna- atr PR: „Swiat się śmieje" - słuch . 
rodowy Konknrs Chórów Amator- 16.50 Klasycy jazzu. 17.15 Niedzielne 
skich Radda BBC. 21.20 T. Albinoni spe>t.kania Studia Młodych. 18.00 Ko
- Concerto Sa·n Marco. 21.30 Dzien- munikaty Totalizatora Sportowego. 
nlk. 21.40 Publicystyka międzynaro- 18.05 Przeboje, przeboj.e. 19.00 Dzien- PROGRAM IV 
dowa. 21.45 Wiad. sport. 21.50 Rodzi- nik wieczorny. 19.15 Przy .muzyce o 8.00 Wlad. 8.06 Program dnia (L) 
ce a dziecko. :l!l.55 Chwila mu~ykL sporcie. 20.on Wlad. 20.05 Dyskus.Ja 8.Q7 Ton i test (Ł). 8.08 Gra Orkie: 
22.00 „Co nam potrzeba na zimę - na tematy międzvnarodowe. 20.20 st.z:a PR i TV w Łodzi (Ł). 9.00 Nle
aud. satyryczna. 23.00 L. Stokowski I Nowa płyta. 20 40 z teatralnego afl- I dzielny program literacki w opr. w 
- Leg>S<nda XX wieku. 23.30 Wiad sza 21 oo Wiad. 21.06 Mlędzynarodo- Jażdżyńskiego (Z..). 10.00 Klub Mło-'. 

wv' Konkurs Skrzvocowy Im . H dych Miłośników Muzyki 11 oo Po . 
PROGRAM III Wlen!awskiee:o. 21..30 Rad1okabaret ranek pieśnl w wyk. Iriny A~chipo: 

12.05 Z krnju i ze śWliata. 12.25 Za Nr 338. 22.30 Rewla piosenek 2~.on wej. 12.00 Chwila muzyki. 12.05 „Na 
kierownicą. 13.00 Powtórka z rozryw- wł!'sny rachunek" - aud. dla mło-
ki. 13.50 „Komisja" - odc. pow, dzieży. 12-30 W. A. Mozart: Adagio 
14.00 Muzyka Sergdtl$Za Prokofiewa. f ł b rJ E-dur na skrzypce i orkiestrę. 12.40 
15.00 Ekspresem przez św1at. 15.05 U 0 0- azar Zapomniane kultury - Ostatnie im-
Program dma. 15.10 Odkurzone prze- perium świata antycznego - Blza'°" 
boje. 15.30 „Gołoledź" , - aud. J. Przy- s• , d k h" cjum. 13.00 Teatr Klasyki dla IM:ło-
bory, 16.30 Natasza, Marusia 1 Ta- w ,, IO em ac dzieży: „Zyoie dute i małe" - słuch. 
tlana w piosence. 16.45 Nasz roll: 77. wg POW. W. Macha. 14.05 Tu studio 
17.00 Ekspresem przez świat. 1'1.05 Stereo (stereo). 15.30 Pie~ni i tańce 
Muzyczna poczta UKF. 17.40 Teatrzyk Z okazJi trwających Dni Szkól narodów. Związku Radzieckiego (ste-
Zielone Ok<l - „Ta dziwna profe- Artystycznych, l'WSFTv1T wraz z reo). 16.00 Wiad. 16.05 Ton 1 test (I'..). 
sja" - slueh. 18.05 Jam sessl.on na Akademickim Centrum Kultury 16.06 Koncert rosyjskiej muzy'.kl ope_ 
Podhalu. 18.30 Polityka dla wszyst- „Siódemki", organizuje w niedzielę rowe.1 (L). 17.00 Tu studio 

4
. 

17
.
30 kich. 18.45 Salon muzyki mecha- bazar sprzętu, materiałów i litera· Warszawskl Tygodnik Dźwiękowy, 

nicznej. 19.15 Książka tygodnia tury fotograficznej. 18.00 stereo I w kolorze - recital E. 
I Murdoch - „Czarny książę". 19.30 Giełda trwać będ:zie od godz. 11 Gajewsk'1ej. 1!!.00 Wlad. sport. (Ł). 
Ekspresem prze'Z awia:. 19.35 Opera do 15 przy ul. Piotrkowskiej 77• a 19.10 Lekcja jęz. łacińskiego . !9.30 
tygodnia _ Dymitr Szostakowicz podczas niej studenci PWSFTviT u- Alaska w poprzek przekrojona. 

2
·
0

.00 „Nos". 19.50 „Tylko dla orłów" dzielać będą praktycznych porad dla J. F. Haendel: „Tamerlana" _ ope-
odo. pow. IO.OO Baw sl4 Nczenl z rta- fotoamatorów. (Jb) ra (stereo). 



nowo wybudowanej lłethlbłe BrytyJs1deco Archi· 
wum Państwowego na londyńskim przedmieściu 
Kew, znanym skądinąd ze słynnego kr6lewskie· 
go ogrodu botnicznego, zostały wyłof:one do pu· 

blicznego wglądu dokumenty wywiadu brytyjskiego 11 
czasów Il wojny wiatowej. Decyzji\ Ministerstwa Obro· 
ny Wielkiej Brytanii w tej sprawie została w Londynie 
uznana za 11ensację I nic dziwnego, te zelektryzowała 
środki masowego pnekazu. Z lektury obszernej publika· 
cji czołowego dzienn'ka lnndyńsklego „The Times" oraz 
depeszy Agencji Reutera mo~na sobie wyrobić wstęl)ny 
pogląd na znaczenie. jakle mote mieć udostęl)nlenle dos
sier brytyjskiego wywiadu; 1>rzechowywanego do tej 
Pory w safesach państwowych zgodnie ~ obowiązującą 
w brytyjskim ustawodawstwie zasadą o 30-letniej ochro
nie tajemnic państwowych. Wystarczy Dowiedzieć, ze 
„Times" opatrzył swoja publikację tytułem suiteruiącym 
„zmianę historii"; podobnie korespondent Agenrji Reute· 
ra przypuszcza, f:e na podstawie udostępnionych obecnie 
ma.terlałów wywiadowczych „naukowcy mogą napisać je· 
ncze raz strategiczną historię n wojny światowej". 

Dossier obejmuje ł11:cznie '10.000 notatek l raportów 
SJlorządzanych na użytek brytyjskiCll'O rządu I dowództwa 
wojskowego. Były one Ol)racowywane głównie przez 
Centrum Kodów usytuowane w miejscowości Bletchley 
Park, w h.rabstwie Buckingham, na północny wschód od 
Londynu. Głó\\<nym źródłem Informacji była tu słynna 
maszyna „Enigma", dekodująca od wiosny 1940 r. naj· 
tajniejsze depesze hitlerowskiej machiny wojennej. Ta 
najbardziej tajna z tajnych opt>racja bryty,iskiej <1łuźby 
wywiadowczej, opatrzona kryptonimem „mtra" wyko· 
nywana. była przez specjalnie dobrany zespół naukowców 
przy użyciu pierwszych w świecie komnuter6w. Jak 
pisze wsnomniany dziennik „Times", w świetle ujaw
nionej dokumentacji wywiadowcze:! można dziś powie
dzieć, że „Enigma" pomnieisza geniusz szefa bryty,lskie
go rządu wo.iennego - Win~tona Churchilla. nodobnie 
Jak kunszt marszałka . Montgomery'ego i rozwagę in
nego brytyjskiego dowódcy wojskoweito - marszałka 
Alexandra. 

Cała dokumentacja została podzielona na szerel{ partii, 
które będą. wykładane do wglądu przes dwa lata. Pier
wsza częśó ma.teria.łów 9bejmuje okres przygotowań l 
realizacji „Dnia D" tj. inwaz,il normandzkiej oraz „Bi· 
twę o Atlantyk". Razem 1'19 tomów, na które składają się 
84 tysiące rozszyfrowanych depesz „Kriegsmarlne" i 28 
tysięcy meldunków do alianckich kwater dowodzenia, 
opartych o przechwYeone hitlerowskie depene radiowe. 
.Jest wśród nieb m. in. tekst rozkazu Hitlera nadanego 
do „Bismarcka" tuż przed zatopieniem tego okrętu. 

Warto podkreślić, ze nowy nabytek Brytyjskiego Archi
wum Państwowego nie oznacza bynajmniej, łe abso
lutnie wszystkie tajemnice brytyjskiego wywiadu z 
czasów II wojny światowej zostały ujawnione. · Tak 
np. konkretna technika, która została zastosowana do 
złamania niemieckich nyfrów nadal Jest traktowana 
Jako materiał „ściśle tajny" I Jak na rHie nie za.nosi 
się na rządo~ decyzję o uchyleniu rąbka tej tajemni
cy. 

Do brytyJskleito rablnetu naleły teł ewentualna tle· 
eyzja o uchyleniu embarga na publikacje w całości lub 
w części oficjalnej historii brytyjskiego wywiadu '!" 
czasie II wojny światowej, któr11o opracowuje obecnie 
sespół naukowców 11od kierunkiem profesora F. H. 
Hinsleya z Uniwersytetu Oambridge. Liczne lnforma.cJe 
na ten tema.t zosta.ną z pewnością zawarto w ksiąf:ce 
traktującej o pracy brytyjskiego wYwladu w czasie 
ostatniej wojny, którą. pl"llygotowuje do druku 1)rofi:sor 
R. V. Jones z Uniwersytetu Aberdeen, były a.gent słuzby 
specjalnej. 

Ja.k zauważa Agencja Reutera, wraz a dostępem do 
dossier brytyjskiego wywiadu, historycy będą. mogli . w 
zasadniczy sposób rozszerzyć panora.me ll woJny sw.ia· 
towej. Nie potrzebna. jest jeunak drobiazgowa anallza 
nowej dokumentacji dla stwierdzenia, że w niektórych 
przypadkach informacja ze żródła „Ultra", a więc . dzię· 
ki ,,Enigmie" udostępniona silom ahanc.1um, zm1cmJa 
bieg wydarzeń wojennych na tzw. zachodnim teatrze 
działań. 

Nie ma &Zczególnej potrzeby podejmowania polemiki 
11 te&o rodzaju :.\wierdzeniam1. Pu prostu dlatego, ze dla 
większości specjalistów, a także dla. całego postę~wego 
świata pozostaje faktem, że Ula losow U wuJnY sw1ato· 
wej decyduJące znaczenie miał prz:eb1e11: wydarzen _ na 
froncie wschudnim i druzgocące ciosy zada~ane hitle: 
rowsk1ej machinie wojennej pl'Zez główną silę koa~cJ1 
antyh1tlerowskieJ - Armię .lladlli.ecką. '/,a b_e7:dyskusyJUY 
fakt należy też uznać ogromną pomoc, JakieJ w opano
waniu tajemnic ,.Enigmy" udzielili Polacy. 

Tymczasem na podstawie ogłoszonych . w Londynie 
publikacji nabrać można p.rześw1adczcma. ze BrytyJCZ~
cy przypisują sobie nadmiar z~alu& w rozs:i;rfro'."am~ 
tajemnic „Emgmy". Ani A&eJWJa • B~utera am „Tu~es 
nie wspominają. o wkladlie wmesionym w to dzieło 
pnez Połakow. Wedł11& „Timesa'', ,,Enigma" prezonto· 
wana jest obecnie na wysta_wie, w ~arku _Batterse_a. w 
Londynie pn. „Brytyjski geruusz '. Nie da su: uk~yc, te 
„brytyjski geniusz" został uwarunko~a.~r „polskim r:e· 
niuszem". l nie wolno o tym zapommac. 

• WRACAJĄC OD LE· 
KARZA z dsieckiem , na 
ręku, pewna warszawian• 
ka usiłowała wieczorem 
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W ?rzybytku Pożegnalnych Medy
tacji cmentarza zwierzęcego 

Hartsdala pod Nowym Jorkiem spo
częły ostatnio na katafalku doczesne 
szczątki świnki morskiej. której nie
pocle.sxony właścic:lel - reprezen
tant sfer wielkokapitałowych - za
płacił lekką ręką kilka tysięcy do
larów za godny pogrzeb swej ulu· 
bienicy. 

Hartadale należy do najstarszych 
(rok załoienia 1898) najbardzie j 
luksusowyeh spośród ł38 cmentarzy 
zwierzęcych w USA. Cena grobowca 
wynosi tu od 110 do aoo dol.. za
balsamowanie zwłok - od 500 dol. 
wzwyż, ceremonia 11ellgijna wraz z 
asystą duchownego - najmniej 800 
dol., bratnia mogiła dla pana, pani 
l umiłowanego ratler.ka ponad 
LiO<J dol. 

• • 
I>o przypadającego w roku przy

szłym jubileuszu 30-lecia przygoto
wuje się zuryehska SOI - jeden & 
typowych · przybytków „obiektywnej 
nauki" w świecie zachodnim. Pełna 
nazwa tej szacownej placówkJ. brzmi: 
„Szwajcarski · Instytut Wschodni -
Spółka Akcyjna 11 ottraniczoną odpo
wiedzialnoki.ą". 

Jak podano na konferencji pra
aowej, „„.r.elem SOI są obU!ktywne 
badawiia naukowe pańgtw Europy 
Wschodniej, prowadzone na bazie 
ideologicznej antykomunizmu". 

Oczywiście ta.ka działalność, pro
wadzona bez intencji handlowych, 
z „czystej pasji antykomunistycznej" 
- muai bardzo dużo kosztować. In· 
stytut je.t więc finansowany przez 
dobrych wujaszków, którzy z wro
dzonej skromnośol 1.kryll IU<: pod 
anonimowym szyldem „Stowarzysze
nia na rzecz. popierani.a SOI". 

W nowym brytyjlklm urialu te
lewizyjnym „Doktor Who" cen• 
tralną post-acia obok aktorów To· 
ma Bakera I Louis• Jameson, 

Jest ples-roboł. 
CAF - AP 

, 
złapać taksówkę. W clą~u 
kwadransa obok postOJU 
w centrum stolicy przede· 
filowało U wolnych ta~
sówek, jednak tadna me 
zatrzymała się - wszyst
kie jecbaly pod botel „~o· 
rum". Matka chorego nie
mowlęcia także poszła p~d 
hotel „Forum", lecz na JeJ 
widok trzy taksówki ucie
kły. To, te w końcu uda· 
ło się jej wsiąść do samo· 
chodu I pojechać do do
mu (płacąc za kurs złotów 
kami) zawdzięcza portiero
wi. który zlitował się nad 
nią i zatrzymał taksówkę. 
Kierowca musiał być nie
licho zdenerwowany. gd t 
okazało się że - mia~t 
spodziewanego dewizowca 

dają dowody 11olskieJ rol· 
cinności. 

BueLow, demolu3qo r,ate 
pomteszczenłe. Płe!ęgnwr
ka tak powłedziata póź
niej o tym zdarzentu. 
„Pant Buelow będzłs nłs· 
pocieszona. Ca!ymł d11111· 
mi wystcidu.1e w oknie 
czekajqc na coś cłekawP.
go, a akurat dzU omłnęta 
iq taka okaz.1a". 

• l'l.AKAC NA ZAWv
l.ANIE UCZlł na kuc· 
sacn orgauu.uwauych " 
Rzymie. Nauki pobieraJą 
wyłącznie kobiety. Kie
rownik kursów o 11otne
bie zllobycia takich kwa
lifikac,H: „Umiejętnosć pła 
kania we właściwym mo· 
mencie przynosi kobietom 
szczęście''. 

+ Z CYRKU tD Sa.ulc 
(sto.n Vtsconstn, USA) u
cłek!a stontca Barbarac 6· 
tonowe zwierzę rozbUo o· 
szktonq ścianę pensjonatu 
dta emerytów I wkroczv· 
!o do pokoju zajmowane· 
go przez 90-tetntq Ruby 

··········-„.-„.---
.... ---·-·· ·--

będzie musiał wieźć 
zwyczajną kobietę. do tep!o 
" płaczącym dzieckiem. W 
Warszawie o taksówkę co
raz trudnfoj. bo .lest tam 
.leszcze hotel „Victoria" i 
inne. a ws~ystkie nełn~ 
gości zagranicznych, któ· 
rym kierowcy taksówek z 
nadzwyczajną gorliwością 

BARAN u.3.- !O.ł. Mimo nie
cierpliwości zachowaj ostreż: 
ność. Unikaj rozmó"' z osobami 
łatwo poddającymi się impulsom. 
Nie ulegaj łeb nastrojom I ra
dom. W obecneJ sytuacji dobrze 
ci zrobi trochę nieskamplikowa· 
nej rozrywki. np. krót.kJ wyjazd 
dla przyjemności. 

BYK U.ł.-21.5.: Nieporozumie
nie z otoczeniem szybciej minie 
jeśli zrezygnujesz " tzw. dogłęb
nycb wyjafoień. W pracy zdo
bądź się na więcej koncentracji. 
Ambitne plan~· nie zastąpią bie
tącc .I ro boty. 

BLI~NIĘTA U.5.-21.ł.: Chcąc 
uniknąć przykrych niespodzia· 
nek, zbilansuj do końca roku 
dochody I wydatki. Wielu 010-

bom z pierwszej dekady mak11 
g1·ozi poważna kłótnia z człowie• 
kiem. związanym z · nimi uczu. 
ciem pnyjaźni lub miłości. Oby 
nie doszło do słów, które trud· 
no wybaczyć! 

RAK 22.8.-22.7.: Chcąc pogo-
dzić wymagania zawodu I domu, 
musisz drobiazgowo uporządko
wać wszystkie czynności. Czas 
na to przeznaczony zwróci się z 
naddatkiem. 

LEW 23.7.-23.8.: Dostaniesz wat 
ny list, na który musisz nie· 
zwłoczuie odpowiedzieć. Inaczej 
sprawy przybiorą przykry obrót. 

PANNA 24.8.-23.9.: JeSII chcesz 
trafnie załatwić sprawy zawodo
we, poradź się osób bezpośrednio 
i pośrednio Hinteresowan7ch. Po 

ł DZIENNIK. POPULAB.NY nr Ilf (8M!) 

+ AMERYKANKA RO· 
DEM Z SYCYLll sktero• 
wata do sqdu w Detroit 
skargę na swego męża. 
żqdajqc ;ednoczdnte 
tytutem zadośćuczyntenła 
za krzywdy moralne 
mmona dotarów. Mq:t 
narazU Błę jej opowtada
jqc krewnym ł znajomym, 
iż w chwili zamqżpójfoto. 
nte był.a dZłewtcq. 

• JEDNA Z GAZET 
PARYSKICH o uroku ma· 
łych miuteczek: „Małe 
miasteczka są dlatego uro
cze, ponieważ jedna poło
wa ludności doskonale zna 
wszystkie grzeszki drugie I 
połowy". 

wysłuchaniu Ich opinU, wiele 
rzeczy się wyjaśni. Mimo to nie 
spiesz sle 11 decyzją. 

WAGA U.9.-23.10.: Osoba, któ· 
rą dopiero co poznałeś, skłania 
cię do pochopnych zwierzeń. Mil 
czenie nie zawsze jest zlotem. 
Lecz w tym pnypadku radzimy 
wstrzemięźliwość. W pracy puy
pomną o sobie zaniedbane „drob
nostki". 

W Tokio otwarto wystawę 
osobliwych obrazów ułoto• 
nych :a kolorowych nasion 
różnych roślin, NaJcieka wsze 
mozaiki są dziełem artysty 

Tomoyukl Onoc. 
Na zdjęciu: kot.obraz ułożony 
" nasion melona, selera, pro

sa I rzodkiewki. 

REDAGUJE JERZY KAŁUŻKA 

Ten 1a.mochód naletał da 
zmarłego niedawno słynnego 

pieśniarza Elvisa Presleya. 
Kupił go kolekcjouer s Den• 
ver Ken Mausolf t ubezpie· 
czył na drobna sum~ ćwierć 

miliona dotaró"" " następnie 
wysta\>ił w mlejscowvm cen
trum bandlo"'ym ędzie wol· 
no go oglądać po dolarzP od 

łebka. Chętnycll nie brak. 

.(44) 

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM 
Poziomo: 1. Upad~ ł. Tkanka llłońca 23. Inicjały autora powieści 

0123li56'1891011 
wypełniająca jamy' kości T. NU.ki ' „Ziemia obiecana" 
głos żeński 8. NaJsmaczniejszy Jest • 
z kury 9, Nakrywasz nl.m stół do Je- S•yfr krzyiówki: A-4, E-ll, G-1, 
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dzenta 10. Tyfus 11. Tkanina używa- I-ł. G-s. F-4, B-6, C-10, H-8, K-2, 
na jako oznaka żałoby 14. RzeKa w B-9, C-1, J-7. F-4, C-2, o-5, G-6, 
pn Włoszech 18. Kokainowy krzew A-10. M-2. 

,, „ „ •t 15 ' f-

19. t.utowa solenizaatka :1.2. Osoba Za rozwiązanie tego basta dyre.lr:cja 
współzawodnicząca :r. kimś 24. Popu- lOdzkiego „Centralu" przygotowała 
larne uzdrowisko w Belgll 23 Nasz do rozlosowania 3 nagrody - nie
czworonożny pt'2yjae1el domu 28. spodz.lanld . Termin nadsyłania roz-
Jednostka monetarna Kambodży. Wi~a - '71łochrlow;y. 
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Pionowo: 1. Okrywowa warstwa 
Kory u drzew 2 Lewy dopływ rzeki 
Oise 3 Zwał obok kopalni 4_ Zasło
na 5. Cenne są w jubilerstwie 5 
Ręczna broń miotająca z XV wieku 
12 Ptak z rodziny sokołów 13. Wiatr 
wiejący na obu półkulach 15. Wy • 
ścig dla 3-letnich koni 16. Po. 
wlerzchniowa warstwa Ziemi 17 Jej 
praktyczną jednostką jest wat 19 
Jednostka natężenia prądu elektry
cznego 20. Zajście, awantura 21. Naj
·wyższa karta w talli 22. Egipsld bóg 

z 
Do dia gramu należy wpisać 15 wyrazów o podanych znacze-

111ac h, Rząd oznaczony, czy tany poziomo zdradzi nam imię i na
zwisko popularnego dyrygenta 1 zarazem muzyka Łodzi. 

Znaczenie wyrazów: 1, Najwybitnie.Jsza polska woltallstka, pri
madonna Teatru Wle~jego w Łodzi.. znana łódzkiej -publi<:zno
ści z takich oper jak: Traviata, Faust, Turandot, Cyganeria, 
Carmen I Wesele Figara 2, Popularny w U:>dz.l dyrygent gruziń-
ski, który przygotował w Teatrze Wie lkim w L<>dzi musical 
„Człowieka z I a Mą.nczy". a także „Trav1atę" (Dżansug), 3. 
Doskonały pianista polski wykonujący os tatnio w Filharmonii 
Łódzkiej w telewlzyjjlym koncercie „Nie taki diabeł straszny", 
II Koncert f">rtepianowy c-moll s. Rachmaninowa. 4. Były dy
rektor Teatru Wielkiego w ŁodzL 5. Wybitny kompozytor fran
cuski - twórca Impresjonizmu w muzyce, 6. Opera A. Dargo
m:;żskiego a także bajka liryczna A, Dworzak a. 7. Balet Karo
la Szymanowskiego 8. Skrzypaczka I k"lmpozytorka polska (1913-
1969) - kompozytor baletu ~z chłopa król" . •. Wybitna skrzy. 
paczka polska, pedagog \'[andy Wiłkomirskiej, 10 Kompozytor 
opery „Jenufa" osnutej na dramacie m"lrawsklch chłopów. 11. 
Utwór muzyczny na orkiestrę o budowie cykl'\l som1towego, 12. 
Twórca polskiej opery narodowej I liryki pieśniarskiej. 13. Utwór 
instrumentalny stanowiący wstęp do opery, 14. Węgierski taniec 
ludowy, 18, Instrument smyczkowy - w orkiestrze Filharmonii 
Łódzkiej grają na nim z. Olczyk, J, 1 M. Gonera, a także A. 
Piontek. 

Za rozwiązanie tego zadania dyrekcja Łódzkiej FllharmonU 
przygotowała do rozlosowania 10 biletów wstępu na aktualne 
koncerty naszej filharmonii. (jk) 
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Łamigłówka 
Ponurym okiem 1pogląda na Wu 

cyfrowy dziadek, którego podoo;Lao: 
dworzył nasz redakcyjny 1rafik z 
samych cyfr. Sprólrnjcie zsumo"ać 
wszystkie cyfry, a wówczas dowie
cie 1ię, Ue on liczy lat. 

• 

REBUSOGRAF 

Najłatwiej przyjm'llją 
nowe obyczaje ci, któ
rzy nie mafą żadnycli. 

FIGIELEK 

Turek we Włoszech. 

K.RZYŻOWKA 

Poziomo: Parawan, 
kwarc, lustracja, uni
kat. Kartauna. Onta• 
rio, Muran6w, Iman
dra, styl"'.ln kosa grad, 
cyna Astarte. 

Pionowo: Pal, astat · 
noc, kran amok, cent, 
Ufa, atu. Iza. Ali, Ka
ma. rarytas . Arnold, 
nowina. tran, rydz. 
opal okazja, Agata, 
karat. 

o o D D o D o D D D D o D DO ~ 
NAGRODY „CEN• 

TRALU" otrzymują w 
wyniku losowania: Ry-

- --- ·--

SKORPION 24.10.-ZZ.11.: Osoba, 
która wkrótce poznasz, zaintere
suje cię z wzaje~ością. Nie 
chcąc Jej zrazić, panu! nad chę
cią imponowania i błyszczenia. 
Większość Skorpionów ma dane 
ku temu. ale popisuje sję ni,Jni 
ponad miarę. 

STRZELEC 23.11.:-21..12.: Grotą 
cl nieporozumienia I napięcia w 
stosunkach • kolegam.J. Nie ma 

. -

ogólnej recepty na Ich uniknię
cie. Z wyjątkiem jednej: zrozu
mieć punkt wyjścia adwersarza. 
W tym tkwtą korzenie współŻY• 
cia między ludźmi Wszystko in
ne na ogół odbija chwilowe na· 
stroje. 

KOZIOROŻEC 22.lł.-20.1.1 Z 
wolna odzyskujesz zaufanie do 
przyszłości. rrudności przestają 
wydawać się niepokonalne. Do
chodza do głosu przyjazne uczu
cia otoczenia. Pomoc bliskich. 
która będziesz gotów przy jąć, o
każe się zre•ztą I skuteczna. No
wy stosunek do życia otworzy 
przed tobą niespodziewane per
spektywy. 

WODNIK 21.1.-18.Z.: Nie «>drzu
caj kolejnych pr~pozycji współ· 

szard Nowakowski 
Łódź. ul Rajska 11, 
Emilia Kautsch ŁMź, 
ul Tuwima 84-13 5 
Z?fla Barwińska Łódź, 
ul. Armil Ludowej 40. 

Odbiór na~ód w dy 
rekcjd .Central'll" po
kój nr 801 <VIII pię. 
tro) gratulujemy 
wygranych. (jk) 

pracowników, Jakiś kompromis 
musi się znaleźt Sam przecież 
nie przeforsujesz choćby najlep
szych projektów. W domu nie 
skąp dowodów miłości. Nie sa
mą treści!\ uczucia tyją. 

RYBY 19.Z.-Zo.3.r Zainteresuj 
się sam - I swojego lekarza -
stanem twojego zdrowia. Wiele 
Ryb przeceniło siły I znalazło 

się na progu wyczerpania. Stąd 
nerwowość w stosunkach z oto
czeniem I trudności w pracy. 
Dt>kładne badanie lekarskie i 
sumienna kuracja powinny szyb
ko przywr6cil: Rybom dobre sa• 
mopoc&ucle. 
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ZAPRASZAMY 

do magazynu przy 

ul. Obrońców Stalingradu nr 111 
SPOŁDZIELNI ROLNICZEJ 

„SAMOPOMOC CHŁOPSKA" w ŁODZI. 
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ŻUŻEL MARTENOWSKI 

przydatny do robót drogowych 

SPRZEDA 
HUTA IM. B. BIERUTA W CZĘSTOCHOWIE. 
Wysyłki wagonowe dokonuje się dla odbiorców 

w odległości powyżej 100 km. 

CENA ZA TONĘ - 50 ZŁ LOCO HUTA. 
Zamówienia złożone w mi~siącu listopadzie 

br. są realizowane NATYCHMIAST. 
Bliższych informacji udziela się telefonicznie 

pod numerem 38-133 i 38-633. 

Zamówienia prosimy kierować pod adresem: 

Huta im. 8. Bieruta - Dział Zbytu, 
42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 6. 

3088-lt 
~~e~•o:llOC~•x•o~ND:~-~"~v·-.., 

• 
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KANDYDACI NA WYŻSZE UCZELNIE 
UNIWERSYTET ROBOTNICZY ZSMP 

POSIADA JESZCZE WOLNE MIEJSCA 
NA KURSACH PRZYGOTOWUJĄCYCH 

DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA WYŻSZE 
UCZELNIE 

(w tym także na filologię rosyjską i niemiecką). 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretariat 
UR ZSMP, ul. Piotrkowska 232, tel. 614-54, 
codziennie prócz sobót w godz. od 10 do 18. 

DOMEK jednorodzinny -
sprzedam. Tel. 415-30 wie
czorem. 24657 g 

DZIAŁKĘ budowlaną 850 
m, nowe ogrodzenie z pod
murówką w atrall:cyjnyrn 
miejscu, teren t.odzi, sprze
dam. Tel. 871-54, godz. 8-
9. 2ł527 g 

SPRZEDAM plac. Rosanów 
38. 24874 g 

SPRZEDAM domek &-izbo
wy z placem. Rzgowska 
269. 24873 g 

WILLĘ w LodZl sprzedam. 
WILLĘ i s-zldarnię 850 m Okolice Zdrowia. Oferty 
ogrzewane sprzedRm. „24941" Pra.sa, Piotrkowska 
Łódź, Stepowa e. 24563 g 96. 

ZAMOWIENIA na sadzon
kii go!clzlków w pełnym 
zestawie kolorów s elitar. 
n~o matecznika holen
derskiego - estety do 
wglądu przyjmuje Zespół 
Upraw Szklarniowych 
05-1150 Obrów Maz., Ołta
rzew, 1 Maja 1/3. 241195 g 

MEBLE stare kuplę. Ofer
DZIAŁKĘ budowlaną za- W SOKOLNIKACH dzlał.ll:ę ty „2484'1" Prasa, Plotr
gospodarowaną w okoli- budowlaną w lesie lub kowska 9tl. 
cach Lodzi - dzielnica dzlałkę z domkiem - zde- ---------
willowa - sprzedam. Ofer- cydowanie kuplę. Oferty MASZYNKl do gofrów -
t y „24357" Prasa, Plotrkow- „24974" Prasa, Plotrkow- kuplę. Oferty „24798" Prasa, 
ska 96. Bk:a 98. Piotrkowska 98. 

~..r.r.r..r.r.r..r..r.r..r..r..r.r.r..r..r..r..r..r..r..r..r..r.r..r..r.r.r.r..r.r.r.r..r..r.r.r..r.rr.r.r.rr.r.r.r.r.r.r.F.F..r..r.r.r.r.r..r.F..r.r.//. 
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PRZETARG ~ 
Spółdziielnia Pracy „Surowiec", Lódź, ul. Zai:hodnla 44 ~ 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY ~ 

na prace dekarskie w następujących naszych placów- ~ 
kach: ~ 

Zbiornicy Surowców Wtórnych nr 1 w Lodzi przy ~ 
ul. Towarowej 26, ~ 
Zbiornicy Surowców Wtórnych nr 4 w Lodzi przy ~ 
ul. ł,askiej 5, , ~ 
Zbiornicy Surowców Wtórnych nr 9 w Łodzi przy ~ 
ul. Towarowej 34, ~ 
Zbiornicy Surowców Wtórnych nr 10 w Zgierzu ~ 
przy ul. Wschodniej 23, ~ 
Zbiornicy Surowców Wtórnych nr 11 w Pabiani- ~ 
cach przy ul. Moniuszki 41, ~ 
Zbiornicy Surowców Wtórnych nr 12 w Piotrkowie ~ 
Tryb. przy ul. Towar0wej 12, ~ 

_ Zbiornicy Surowców Wtórnych nr 13 w Tomaszo- ~ 
wie Maz przy ul. Zubrzyckiego 83. ~ 

- Bazie Transporta w Łodzi, przy ul. Wodnej 12, ~ 
- Punkcie Skupu w Zgierzu przy ul. Nowotki 44. ~ 

Termin wykonania w w. prac do dnia 10 grudnia ~ 
1977 roku. Oferent zgłaszający chęć wykonania w.w. prac, ~ 
po zapoznaniu się z obiektami złoży ofertę w terminie ~ 
7 dni od daty ukazania się przetargu w sekretariacie ~ 
Sp-ni „Surowiec", ul. Zachodnia 44. ~ 

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 8 dni od ogłoszenia ~ 
pod w.w. adresem o godz. 10 ~ 

Spółdzielnia zastrzega snbie prawo wyboru oferenta ~ 
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. ~ 

W pTZetargu mogą brac udział przedsiębiorstwa pań- ~ 
stwowe, spółdzielcze i osoby fizyczne. 3022-k ~ 

PIElłSCIONKI s brylanta- , 
m1 1 uafiraml - 11Przedam. 
Tel. M&..1'1. H'19ł I 

„SALUT" s obiektywami 
sprzed.am. Tel. 88&-05. 

'4566 ' 

DOGI - aczenięta po 
championie - sprzedam. 
Bnezlńska 81. 2480'1 I 

· JAMNIKI dlugowłoee ro
dowodowe sprzedam. Łódt, 
Plantowa 27/18. 24696 g 

KOMPLETNE urz11dzerue 
galwanizerni pllnle 
sprzedam. Pabianice, Spor
towa 9a, tel. 51-45. 

APARATURĘ „Kleopatra 
Hl-Fl" sprzedam. Arm.11 
Ludowej 28 m. 8. 2M!81-g 

NAMIOT „Warta ł" 
sprzedam. Dembińskiego & 
(od Zubrowej). 24741 g 

LAPKI karakułowe kom
plety sprzedam. Tel. 777-38. 

24851 g 

NOWE futro karakułowe 
brązowe - sprzedam. Sło
wiańska 1T m. 21/22. 

24763 g 

NOWE futro z tchórzofre
tek - llprzedam. Gagari
na 28/30 m. 70. 24861 g 

SPRZEDAM kożueh dam
ski tul'le<lkl, rozmiar u. 
Tel. 611-47. 24855 g 

KOŻUCH nowy, zagrani
czny sprzedam. Tel. . 763-67, 
po 17. 24757 g 

HAFTOWANY kożuch af
gańskl - sprzedam. Cheł
mońskiego 14/Sł. 24687 g 

KOŻUCH damski - sprze
dam. Tel. 474-35. 24390 g 

KOŻUCH damski, m~Sk!., 
futro łapkll karakułowe -
nowe - sprzedam. Gło
waekiego 1sn (Doły). 

24565 g 

KOŻUCHY tUl'leekie mi:ski, 
damski, maszynę dmewlar. 
ską dwupłytową RFN „Gl
rotex'• - sprzedam. Tel. 
309-57. 24515 g 

KOŻUCH damski spne
dam. Al. Politechniki 27 
m. 24, po 15. 24632 g 

ZAGRANICZNY nowy ko
żuch damski - sprzedam. 
Ciesielska H m. 1, godz. 
10-20. 24845 g 

KOŻUCH damski - sprze
dam. Sl-39-24, godz. 16-22. 

24911 g 

PAWILON gastronomlceny 
w uzdrowisku sprzedam. 
Tel. 52-94-39. 24909 g 

„FIATA 850" sprzedam. 
Thalmanna 111 m. 18. 

24867 g 

„ZAPOROŻCA" (.197ł) pil
nie sprzedam. Eugeniusza 
12a. Maelejews!ń. 24796 g 

„SYRENĘ 105" sprzedam. 
Franoi&zkańska 44. 

24576 K 

„SKODĘ SlOOL" (U73) 
sprzedam. Tel. ł22-1Z. po 
14. 24634 ~ 

„TRABANTA" łta.n ideal
ny sprzedam. Tel. 236-37. 

24384 g 

„WARSZAWĘ Combi" stan 
dobry - sprzedam. Lima
nowskiego 189 m. 13. 

24350 g 

„vw - 1600 - Tl. - SS" 
sprzedam. Stan bardzo do. 
bry. Janosika 64 - Stoki. 
Po 14. 24567 g 

„MOSKWICZA ~2" - pil
nie sprzedam. Tel. 415-24. 

2~6:M g 

„VOLKSWAGENA 1302" 
(·1973) sprzedam. Tel. 
53-60-20, wieczorem. 

24856 g 

„ŁADĘ" sprzedam lub za
mienię na nowego „Fiata 
126 p". Tel. '118-40. 24656 g 

„WARTBURGA 353" 1972 
sprzedam. Tel. 885-69. 

24800 g 

„NYSĘ" tanio sprzedam. 
Pabianice, Grabowa 10. 

24835 I 

ODSTĄPIĘ wkład na 
„Skodę" odbiór 1978 r. 1 
na „Fiata 126" odbiór 1978 
r. Oferty „24583" Prasa, 
PlotrkowSka 96. 

KAROSERIĘ „Fiata MR" 
po wypadku - sprzedam. 
Td 277-33. 24693 g 

„JAWĘ 50'• - r.przedam. 
Tel. 447-05. . 24392 g 

KAROSERIĘ „Skody S 100 
L" po wypadku - sprze-
dam. Tel. 708-91. 24890 g 

SILNIK bez osprzętu, 
skrzynia biegów - „Wart
burg 353" - sprzedam. 
820..J.8. 24900 g 

SPRZEDAM „Fiata - 125p" 
(1973). Tel. 201-58. 24961 g 

„SKODĘ 100 SL'• - sprze
dam. Tel. 331-00. 249'l2 g 

STUDENT cudzoziemiec 
poszukuje mieszkania M-3 
- M-4, chętnie telefon. 
Platne z góry. Tel. 368-76, 
god-z. 7-9.30 lub 18-22 lub 
oferty „24831" Prasa, 
Piotrkowska 96. 

WYNAJMĘ pok6j studen. 
towi. Platne z góry. Koper
nika 4 - H. 24460 g 

POSZUKUJJii M-1 lub M-3. 
Tel. 262-39. 24829 g 

SAMOTNY, kulturalny po
szukuje pokoju. Jest mo
Wwość dania pracy chaluP
nlczej. Oferty „24804" Prasa, 
Piotrkowska 96. 

POSZUKUJĘ umeblowane
go poJ<:oju lub kawalerk~ 
Tel. ł09-71. 14787 I 

Uwaga!••• Uwaga! 
Wychodzqc naprzeciw potrzebom klientów przed zbliżającym się 

sezonem zimowym, Spółdzielnia Pracy „Czystość" dzięki uruchomie-
niu dodatkowych mocy produkcyjnych 

SKRACA TERMIN WYKONANIA USŁUGI 
RENOWACJI KOZUCHOW 

z 30 na 18 DNI -w terminie zwykłym 
ORAZ 

uruchamia dodatkowo usługę ekspresową 
w zakresie czyszczenia i farbowania kożuchów 

z terminem wykonania 72 godz. 
Usługi zlecane ekspresowo przyjmowane są tylko w punkcie 

PRZY UL. LUTOMIERSKIEJ NR 144. 

POSZUKUJ~ samodzielne
go mieszkania i-pokojowe
go na pół roku. Płatne z 
góry. Tel 02-83-31, godł. 
J 11-17. J'6ll9 lt 

MAŁŻ~STWO li: d.r.le
Cklem poszukuje samo
dzlelnego mleazkania. 
Oferty .,24378" Prasa, Piotr
kOWSka 96. 

POSZUKUJ~ 1 lub I-poko
jowego mJ.eszkania. Tel. 
łUl-77. 24603 " 

DWA mieszkania: trzy 
p::ilf<'je, 56 m kwaterunko
we, telefon, garaż i ka
walerka 30 m - spółdziel
cza - zamienię na trzy 
pokoje około 100 m - kom
fort. Najchętniej własno
ściowe lub do wykupu. 
Oferty ,.%4430" Prasa, Piotr
kowska D6. 

M-ł dwupokojowe - za
mlenlę na M-ł lub M-5 I• 
pokojowe - Julianów. 
Oferty „24400" Prasa, 
Piotrkowska 96. 

KRYNICA Górska - wy
najmę w centrum dla in
stytucji 6 pokoi na wcza
sy z możliwością prowa
dzenia kuchni. Tel. 20-23. 

24844 I( 

POSZUKUJQ lokalu na 
warsztat rzemieślniczy w 
śródmieści.u (motliwie 
frontowy). Tel. 112-22. 

24801' g 

WYNAJMą I.ul? mpl• aa
raż na Osiedlu Doły -
Wschód. Oferty „24-478" 
Pra.sa, Piotrkowska 98. 

POSZUKUJĘ garatu w o
kolicy Wilczej - Gołębiej. 
Tel. 639-76. 24760 g 

POSZUKUJ~ garatu w c
kolicy ul. Chełmońskiego. 
Tel. 822~8. 24714 g 

DWUPOKOJOWE mieezk.a
nie, bloki - Bałuty do 
wynajęela. oterty „24881" 
Prasa, Piot11kowska 98. 

GLIWICE - M-ł komtort, 
telefon - zamiemę na 
równorzędne w t.odzi, 
względnie Bełchatów. Tel. 
Gliwice 32-23-40 lub Łódź, 
Wysoka ł6 m. I, po 20. 

24917 g 

DO WYNAJĘCIA M-2 li: te
lefonem, śródmieście na 
półtora roku. Płatne z gó
ry. Tel. 843·05. !495'1 g 

M-1 lub M-4 wł.aanolłciowe 
naj chętiniej Bałuty - ku
pię, Oferty „241163" Prasa, 
Piotr>ll:OW!lka 9G. 

POTRZEBNA uczenn.1oa po
wytej 18 lat do kaletnic
wa. Tel. 112-:11. Haoe 1 

KALETNIKA przyjmę. 
Oferty „24.513" Prasa, Piotr
kowska 96 

JUEaOWC!i em~ta na 
samochód „Jelcz" zatrud. 
nię. Tel. 17-27-08 w . tł 
wieczorem. Bogów. Sttte• 
chowsld. '4635 g 

POTRZEBNY dobry fa
chowiec do wyrobu sztucz
nej biżuterii. Oferty 
„24448" Prasa, Piotrkowska 
98. 

ZATRUDNIĘ szwaczkę i 
krojczynię do pracowni 
bieliźniarskiej. Oferty 
„24753" Prasa, Piotrkowska 
96. 

POTRZEBNA pomoc do
mowa. Tel. łll-01, itod1. 
9-18, dzwonie!: lA-11.3'. 

.2.4481' 

POMOC domowa na 1tałe 
potczebna. 8amodzl.eln_y 
pokój. Możliwość uczenia 
się. Przyroclnicza Ił. 

M485 g 

POTRZEBNA opiekunka 
do 5-let;llej dziewczynki, 
RetJd..nla, Rajdowa 14 m. 
ł5, po 18. 24869 ' 

INSTALOWANIB anten te
lewizyjnych. Wolniak. Tel 
444-77. 24094 g 

MONTAŻ karniszy, u
szczel.n.lanłe okien (taśma 
import.). 93-93-0.0. Borkow
ski. 23610 g 

PROTEZY, mosty, koro
ny Reperacja protez na. 
tychmlastowa. Pawlikow
ska, Sienkiewicza 27. 

24848 g 

POSIADAM samochód oeo
bowy i „Zuka" - czekam 
na propozycje. Oferty 
„24848" Pra.sa, Piotrkow
ska IM!. 

DNIA I listopada. godz. 
14, róg Aleksandrowskiej 
- Traktorowej zgin111 pies 
doberman czarny podpa
lany. Tel. 52-78-82, 293·60 
wewn. 725, godz. 8-15. Na
groda. 246445 g 

1 LISTOPADA aagln~ł 
(Ret>kl.nda) duży pies, czar
ny s białym 111!'awatem. 
przyciętym ogoM!ll. Tel. 
281-et wew. 20 (7--lS). 

2ł58S !C 

PTSB „TBANSBUD -
Bełchatów" w Lodzi unie. 
watnla zag·ubioną plecz11-
1lk• o brzmieniu: z upo
ważnienia Z-cy dyr. d/s 
ekspleatac,U - Gł. Specja. 
lista d/s Eksploatacji -
mgr Henryik Wiktorowicz. 

1()99,QI: 

3115-k 

PRZETA.G 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
w Lodzi, ul. Tokarzewskiego 2 

OGLASZA PRZETARG 
NIEOGRANICZONY 
na wykonanie wymiany torów jezdnych 
przy su·Nnicy o udźwigu 12,5 tony, za
instalowanej w hali warsztatów przy 
ul. Tokarzewskiego 2. 
W przetargu mogą uczestniczyć przed-

~iębiorstwa państwowe, spółdzielcze 
1 prywatne. 

_oferty w zalakowanych kopertach na
lezy składać w sekretariacie zakładu do 
dnia 22 listopada 1977 roku z napisem 
„Wymiana torów jezdnych przy suwnicy 
12,5 tony". 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w 
dniu 22 listopada 1977 roku o godzinie 12 
w g~~inecie. dyrektora d.s. technicznych. 

. Blizszych informacji udziela dział tech
niczno - energetyczny, codziennie w go
dzinach 7 - 15. 
. Zastrzega się prawo wyboru oferenta 
Jak r~wnież unieważnienie przetargu be~ 
podania przyczyn. 3016-k 

Z-cf dyre.ktora p.rod'lllk.cjl Zje<dnoczenta Bu
!:a-=.~ctwa Przemy8ło>wego „Centni.m" w war. 

MGR tN:t. 

EDMUNDOWI 
LASKOWSKIEMU 

1 wyrazy suzeir~o W•p6łll%ucfa 
łmier-ci 

9klada.j~1 
TESCIOWJ;~ 

• powodu 

DVKElKCJA, RADA ZAKŁADOWA g,z 
P2JPR i PRACOWNICY ŁPBP MOIN

TOPRZEM" w LASKU " 

JANOWI NOWACKIEMU 
'Wyrazy Cłębo:kiiego wap6klsucla 
łml~rel 

.MATll[I 

skladaJq: 

I pow<>d,u 

DYREKCJA i SAMORZĄD RO•BOT!Nt
CZY PTSB „TRA.NSBUD„ - BEŁCHA

T0W0 

DYREK.TOROWI[ 
MGR 

JANUSZOWI 
ANTONOWICZOWI 

~yrazy szcze.rego wsp6~ucla :11 powodu śmfe.r• 

MATKI 

KIEROWNICTWO, ft.AIDA ZA!tlf.A,DO. 
WA, EGZEKUTYWA POP PZPR O!l'<M 
ZAŁOGA ZAKŁADU WYROBńW o ..... 

LANTElRYJ'NYCH w ŁO..,z1. 

DZIENNIK POPULARNY nr Z5f (88ł2) f 
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(Dokończenie ze str. n 
swojej egzystencji postawiły sobie zakłóca
nie dobrej atmosfery, prowokowanie, sianie 
niezgody i nienawiści. 

Wkrótce Pt> podpisaniu w Helsinkach Aktu 
Końcowego Konferencja Bezpieczeństwa i. 
Współpracy w Europie niektóre gazety, sta
cje telewizyjne i rozgłośnie radó.owe na Za
chodzie przystąpiły do kampanii ataków na 
kraje ~jallstyczne za rzekome uchylanie 
się od realizowanda postanowień dotyczą
cych in.formacjd., nauki, oświaty, kultury i 

1 kontaktów międzyludzkich· Głośno obwiesz
czono światu, że „czerwollli" nie przestrze
gają u ldebie praw człowieka, że łamią u
stalenia z Helsinek. 
Podnosząc fałszywy tumult na tema.t praw 

ezloWiek• Zaehód jakby zapomniał, że np. 
Pakty Praw Człowieka ONZ uchwalone w 
1966 r., mówią równie! o pra.wa.ch ekono
micznych, społecznych i kulturalnych, które 
na Zachodzie w wielu przypadkach nie 
tylko nie są przestrzegane, ale wręcz gwał
cone. Wystarczy przypomnieć choćby prawo 
do pracy, do oświaty, do opieki lekarskiej, 
prawo do korzystania z wartościowych dóbr 
kultury, prawo do tycia w bezpieczeństwie 
I pokoju. 

Ale cÓ'Ż, przecież o wiele łatwiej krzy
cząc ,,łapaj złod2li.eja" odwracać uwagę od 
swoi.eh rzeczywistych problemów. Łatwiej 
przec.ież zorganizować „dysydenckie" Bien
nale i stawiać na nim np. absurdalne .l 
śmieszne pytanie „Czy w Europie Wschod
niej istnieje literatura?" (temat dyskusji 
okrągłego stołu sekcji literatury weneckie
go Biennale), niż podyskutować na przy
kład nad zalewem społeczeństw zachodnich 
literaturą pornograficzną i literaturą prze
mocy i zastanowić się jakli to ma wpływ na 
młodzieź i jej psychikę. To byłoby zbyt 
trudne! 
Łatwiej przecież oddać głos przeciwnikom 

socjalizmu na Zachodzie i tym, którzy ży
jąc w kraju już parę razy dowiedli, że 
wbrew temu co mówii.ą, nie dobro Polaków 
leży im .na 'sercu. I D.iechaj za.brzmi. zgodny 
chór, chór, któremu podany ton· antykomu
nistyczny sław1ić będzie tzw: prawdziwą 
wolność, swobody twórcze na Zachod2li.e i 
opluwać niecnych komunistów, którzy ni
szczą kulturę i sztukę, tych potwornyqh 
Azjatów, którzy zniszczyli w swoich kra
jach teatr, poezję, film i sztuk.i - piękne! 

Wypt>mni to nam zapewne zaangażowany 
w organizowanie weneckiego Biennale zna
ny nam dobrze Jan Kott, ongi,§ ortodoksyj
ny stróż dogmatu, potem r!)zczarowa.ny do 
socjalizmu krytyk, wreszcie emigrant, wo
jujący antykomunista. Wypomni to nam za
pewne prof, Leszek Koła.kowski, ongiś fi
lozof, dziś mierny polityk dający sobą ma
nipulować, również zaangażowany do prac 
w weneckim Biennale. Wypominać będą, 
nam to wreszcie wszelkiej maści „popra
wiacze" socjalizmu, chwycą temat w żagle 
wojujący antykomuniści wszelkiej maści. 
Zawtórują im dzielnie (boć akcje te są 
dziwnie znakomicie zorkiestrowane) prze
ciwnicy socjalizmu w naszym kraju i in
nych krajach socjalistycznych. Rozmaici 
członkowie tzw. „komitetu obrony robotni
ków", opozycjoniści i dysydenci, dla kló

rych wszystko oo komunistyczne to niena
wistne. 

Warto chyba w tym miejscu pokazać czy
telnikom pewien mechanizm organizacyj
ny, obnażający kulisy owego dysydenckie
go Biennale, pomyślanego przez organizato
rów jako prezentacja z jednej strony twór
czości ludzi będących w opozycji do rzą
dów swoich krajów, z drugdej - jako po
tępienie realnego socjalizmu w sferze kul
tury i sztuki. Otóż organizatorzy Biennale 
nie licząc się z realiami chcą pokazać w 
Wenecji ruie tylko twórczość tych inaczej 
myślących i tworzących. Byłoby ich po pro
stu zbyt mało, a twórczość ich mogłaby co 

najwyżej skompromitowa~ 
wz\ęcie. 

całe przedsię-

W tej sytuacji szef Biennale, pan Carlo 
RilJa di Meana i ci, kit' rzy za nim stoją 
i go fina.nsują, licząc na markę poprzednich 
spotkań twórców w Wenecji i nieświadomość 
niektórych ludZi kultury i sztuki w krajach 
socjalistycznych, usiłują wmanewrować ich 
w sytuację dwuznaczną. Chcą im przypisaó 
idee, których nigdy nie wyznawali, a ich 
dziełom nadaó wymowę, której te nie ma
ją. Znany to l stary chwyt dywersyjny -
posłużyć się nieświadomymi. Taka też m. in· 
była rola pana Enrico Crispolti. członka ko
misji do 51praw sztuk wizualnych Biennale, 
ktC:.ry przyjechał do nasrego kraju jako . tu
rysita i usiłował namówić wielu znanych 
twórców do udzdału w Biennale dysydenc
ki.ro. Prowokacja polityczna szyta jest jed
nak zbyt grubymi n.ićlllli. by mogła się udać. 

Obok wizyt nieoficjalnych takich ooobE
wych kurierów jest i .iinna metoda. Np. re
żyser znanego teatru moskiewskiego, Teatru 
Na Tagance, Jurij P. Lubimow nieoczeki
wanie dowiedział się z programu Biennale, 
że przewidziane są tam występy jego ze
społu jako ilustracja "teatru dysydenckie
go", „teatru niezgody"! Oto co powiedział 
na ten temat dzdennikarz.owi „Literaturnoj 
Gaz.iety"; „Jestem głęboko oburzony podob
nymi machinacjami i skandalami, w których 
spekuluje Się i wykorzystuje moje nazwisko 
i mój teatr. Wymienić mnie w progra.mie, 
• którym nie chcę mieć nic wspólnego, to 
rzecz, łagodnie mówiąc, zdumiewająca. Pra
ca. nasza tu, w Związku Radzieckim, przy
nosi na.m uznanie i satysfakcję. Prawda, że 
krytykowano nasz teatr, że mieliśmy trud
ne momenty, ale zawsze pracowaliśmy po 
to, aby teatr radziecki był w awangardzie. 
A teraz organizatorzy prowokacji w Wene
c;i chcą się posłużyć nami do własnych ce
low. To rzecz niedopuszczalna. I jeszcze jed
na. ~rawa., Mam we Włoszech sporo przy
jaciół, z ktorymi łączą mnie twórcze związ
ki i mamy zamiar w niedalekiej przyszło
śct pokazaó nasze spektakle widzom wło
skim. Ale to nie ma nic wspólnego z tym 
programem I hasłami, które niby w naszym 
imieniu ułożyli organizatorzy Biennale w 
Wenecji". 

Polska polityka kulturalna wyrasta • te
oretycznych iDSpiracji marksizmu. Jej mode
lowe zaloże.nia, które znalazły w naszym 
kraju interesujące przykłady realizacji, to 
przede wszystkim zapewnienie każdemu do
:.tępu do dóbr kulturalnych z jednoczesnym 
mecenatem państwa nad zawodową twór
czośoią artystyczną i wartościowym ruchem 
amatorskim, kontynuacja tradycji kultu
r~nej oraz otwarty stosunek do postępo
wych i hwnan.istycznych wartośeó. tkwiących 
w tradycjach i współczesnym dorobku wszy
stkich kultur świata. 
Można by w tym miejscu wyliczać milio

ny egzemplarzy tłumaczonych u nas ksią
żek, tysiące tytulów filmów i sztuk teatral
nych ze wszystkich krajów świi.a.ta, pokazy
wanych w naszych kinach, teatrach i TV, 
udział naszych twórców w rozlicZ>tlych mię
dzynarodowych festiwalach, przeglądach i 
sympozjach. Przypominać nazwiska arty
stów pokazujących swoje dzieła na poprzed
nich Biennale w Wenecji. Udowodnić nie
zbicie, że nie kto inny a k.raje socjalistycz
ne realizują na co dzień międzynarodowe 
porozumdenia o współpracy kulturalnej. Udo
wodnić przy pomocy nazwisk, tytul&w i 
Liczb, że Zachód pozostaje daleko w tyle w 
tym względzie. 

Nie chodzi jednak w tym miejscu o to, 
by udowadniać sprawy oczywiste. Bowiem 
tylko do maniakalnego antykomunisty prze
mawiają, kłamliwe hasła o upadku kultury 
i sztuki w krajach socjalistycznych. 
· Chodzi po prostu o to, aby w przyszłOl§cł 

cl, którzy podpisali dokumenty w Helsin
kach, ci którzy głośno dopominają się o 
wspÓłpracę1 nie zatruwali jej, organizujJlc 
prowoka.cyJne imprezy. 

W 1972 r. podpisaliśmy w Helsinkach na 
konferencji UNESCO zalecenia dotyczące wy
miany kulturalnej. Stwierdzono na niej 
m. in·: „Współpraca kulturalna opiera6 sdę 
ma na poszanowaniu zasad prawa między
narodowego I ideałów ONZ, narodowej nie
podległości i równoupra.wnienia, nieingeren• 
cji w sprawy wewnętrzne. Służy6 winna 
wzajemnym korzyściom''. 

To nie my lllie przestrzegamy tych posta. 
nowień. 

ANDRZEJ HAMPEL · 

• 
(Dokończenie ze str. 3) 

że lud.zie lJ'I'Zychodzą do nas, że oczekują rozstrzygnięcia swoich 
nie~ojów. „ 

E ... 
a 

„ 

- Sekretarz musi by6 oczywiście człowiekiem o wysokim 
autorytecie zawodowym ••• 

- Ja się z tym w pełni zgadzam. Nie chcę być jednak po
sądzony o zarozumiałość, więc powołam się tylko na fakty. 
Jako solista nie mogę narzekać na brak zajęć i niedocenianie. 
J~tem obsadzany niemal we wszystkich realizowanych pre
mierach. Mam też wysoką staWkę płacy. Nikt chyba nie 
mógłby mnie posądzić o to, że podejmując jakiekolwiek sta
rania robię to z myślą o sobie. 

- Podkreślił pan sprawę współpracy POP z dyrekcJlł i radą, 
układową ••• 

- Uważam, że te trzv ogniwa przede wszystkim musza z 
sobą współdziałać i to nie tylko w sytuacjach alarmowych, 
ale na co dzień. W końcu wszyscy mamy wspólny cel: jak 
n~jlepszą produkcję artystyczną. Zatem wszystkim na równi 
me może być obojętne, w jakim klimacie .realizujemy zadania 
wspólnie ustalone. 

- Czy intensywna praca Zftwodowa wymagająca elądego 
szkolenia się i niełatwa praca społeczna dadzą się pogodzić bez 
uszczerbku dla każdej z nich? 

- Szczerze mówiąc zapomniałem jut. że na próby przy
chodzi się o godz 10. Staram się być w teatrze juŻ o 6smej, 
po to właśnie, by obowiązki społeczne wykona(: zgodnie z 
moimi za.sadami i poczuciem odpowiedzialności Peł-nie funkcje 
sekretarza zbyt krótko jeszcze, by wiedzieć, jakie metody i 
formy przydają się w tym działaniu najlepiej Nie mam re
cepty na właściwe spełnianie te.I roli, ale skoro mi ją powie
rzono i zaufano - jest to dla mnie równoznaczne z tym, źe 
muszę zrobić wszystko, aby jej sprostać. 

Rozmawiała: RENATA GRZELAK 
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Tlumacsył: STEFAN Wll..KOSZ ........ ~~~~......,.~~ ................ ~.~ 

Kiedy Kevin Powell zaczynał swoje żmudne i nużące °Wy
wiady z lekarzami, przed sklepem z odrzutami wojskowymi 
zatrzymała się taksówka, z której wysiadł człowiek o uderza
jącym wyglądzie i dz.dwnych oczach. Spędził cały ten ranek 
czytając fotokopię raportu, który nieco wcześniej przestudio
wał także Powell. Otrzymał cm ją od elegaincko ubranego pa
na. Człowiek o dziwnych oczach miał własny plan odnalezie
nia Malcolma. Najpierw objechał całą dzielnicę samochodem, 
a w god?Jinę póżniej zaczął ją penetrować piechotą. Zatrzymy
wał się w każdym barze, przy każdym kiosku z gazetami, w 
sklepach i biurach i pokazywał wszystk.im identyfikt ostrzy
żonego Malcolma. Jeżeli napotyka} na niechętnych rozmów
ców, wówczas pokazywał i.m również jedJllą z pięciu legityma
cji, które sprokurował mu wykwintny pan. O wpół do czwar
tej po południu był już zmęczony, chociaż nie było tego wi
dać. Był zacięty i zdecydowany na wszystko. Wreszcie zaszedł 
na filiżankę kawy do kawiarni i wychodząc pokazał kasjerce 
podobiznę Malcolma. Dozinał widocznego szoku. Dziewczyna 
rozpoznała swego klienta. 

- Tak, widziałam tego sukinsyna. Tak się · spieszył do wyj
ścia, :i:e rzucił we mnie pieniędzmi. ~odarłam potem pończo
chy szukając na podłodze pięci<>centówki. 

- Czy był sam? 
· - Oczywiście. Kto by się zadawał z takim łobuzem? 
- Czy zauważyła pani w którą str0111ę poszedł? 
- 0cZ3CW"iście. Gdybym miała rewolwer, postrzeliłabym go. 

Tam poszedł. 
Zapłacił rachunek, zostawił jej dolara napiwku, po czym po

sredł w stronę wskazaną przez dziewczynę. Nie rozumiał, dla
czego człowiek pragnący się ukryć. wybrał właśnie tę drogę. 
Ale wszedł na pobliski parking I pokazując legitymację detek
tywa miejskiej policji, zagadnął grubasa w filcowym kapelu
sz.u. 

-mi-

- Oczywiście, te go wiidziałem. Wsiadł do samochodu s jed-
ną babką. 

Oczy człowieka o d.Zliwnym wyglądzie zabłysły. 
- Z jaką babką? 
- Pracuje w kancelarii adwokackiej. Oni płac~ J:a miejsca 

na parkingu dla wszystkich swoich pracowiników. Nie jest spe
cjał.nie ładna, ale ma klasę - wie pan o co mi chodzii. 

- Chyba wiem - mruknął fałszywy detektyw. - Cry pan 
z.na jej nazwisko? 

- Chwileczkę - dozo.rea w filcowym kapeluszu wszedł clo 
swojej budki. 

Po chwilJ powrócił z rejestrem. 

- Poszukajmy. Miejsce numer 63 ... Ross„ Wendy ROOI!!. Tu
taj jest jej adres. Mieszka w Aleksandrii. 
CzłoWiek o dziwnym wyglądzie zapamiętał sobie adres 

dziewczyny. Patem zwrócił S:ię do dozorcy i już odchodząc po
dz.iękował mu za pomoc. 

- Nie ma za co. A oo ten człowiek zrobił? 
Detektyw zatrzymal się I odwrócił. 
- Nic strasznego. Po prostu szukamy go... jest zamieszany 

w pewnlł sprawę i chcemy się upewnić, że nic mu się nie sta
ło ... ale J?anu to ndczym ode grozi. 

Po dziesięciu minutach znalazł się w budce telefonicznej. W 
drugim końcu miasta wytwornie wyglądający Pal?l podniósł 
słuchawkę nie zarejestrowanego aparatu telefon,ic:rmego, który 
dzwonił bardzo rzadko. 

- Tak? - powiedział i od ra= poznał glas swojego rozmów
cy. 

- Trafiłem na murowany ślad. 
- Byłem pewny, że ~ się uda. Każ to wszystko spll'awdzić, 

ale na razie n.ie trzebe lllic robić, chyba że zajdą nieprzewidzia
ne okoliczności, które będą tego wymagały. Musisz się tym za
jąć ooobiście, żeby tym razem nie było żadnych pomyłek. A!e 
na razie mam pilniejszą sprawę wymagającą twojego doświad
czenia. 

- ChodZd o naszego wsp61nego chorego przyjaciela? 
- Właśriie. Obawiam się, że stan jego zdrowia będz.ie musiał 

się pogorszyć. Spotkajmy się w miejscu numer cztery jak naj
szybciej. 

Rozmowa była skończona. 
Fałszywy deiektyw postał jeszcze przez chwiilę ,w budce 

l załatWił jeszcze jeden telefOlll· Potem wsiadł do taksówki. Za
padał zmrok. 

Po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko domu Wendy zapar
kował mały samochód. Kiedy zanosiła Malcolmowi tacę z. gu
laszem, wysoki, chudy kierowca samochodu skul.ił się, żeby 
móc lepiej obserwować jej drzwd. Siedzii.ał tak. patrzył cze
kał. 

-&ł-

SOBOTA, 11 LISTOPADA 
PROGRAM I 

1.30 TI'R - uprawa roślin. 7.00 TTR - hodowla zwienąt. 7.30 Po
wracający obraz - film prod. NRD. 9.00 Dla szkół: Nauka o czło
wielrn Id. VUI - Proces oddychania. 10.00 Zoologia Id. VII - Swiat _ 
owadów. 11.05 Geografia kl. VIU - Kanada. 12.45 TTR - uprawa 
roś11n. 13.25 TTR - hodowla zwierząt. 13.55 Redakcja szkolna zapo
wiada. 14.20 Radzimy rolnikom. 14.30 Obiektyw. 14.50 Dziennik. 15.00 
O misiach, mislcach, niedźwiadkach. 15.30 Opowieści reporterów. 16.tł 
Latarnia czarnoksięska - spotkanie 3 - Sztuka nożyc t kleju - mm 
prod rad.z. t7.50 Transmisja meczu w piłce nożnej Polska - szwecj~ . 
19.00 Dobranoc. 19.30 Wiec-zór z dziennikiem. 20.30 „Taryfa ulgowa ' 
- film fab. prod. USA. 22.10 Tysiące świateł cz. 4 - film estrnao
wy TV włoskiej. 23.00 Dziennik. 23.16 Kino nocne: ;,Stu<llum stra
chu" - film fab. prod. ang. 

PROGRAM Il 
lł.!RI „Coś za coś" - film fab. prod. TP. 16.00 Uśmiechy starego 

kina - Ze świata burleski. 16.30 Na żołnierską nutę. 16.55 Pasja, 
przygoda, ryzyko. 17.50 „Wojna domowa" odc. pt. „Co każdy chło
piec". 18.40 Studio PI (ł.). 19.00 Dobranoc. 19 30 Wieczór z dzienni
kiem. 20.30 Televarl~te - program rozr. 21.30 24 godziny. 21 .40 Portret 
człowieka - współczesne malarstwo radzieckie. 22.05 Sprawozdanie 
z półfinału I międzynarodowego turnieju bokserskiego o memoriał 
Feliksa Stamma. 

NIEDZIELA, 13 LISTOPADA 
PROGRAM I 

?.OO TTR - uprawa roślin. 7.3~ TTR - hodowla zwierząt. 8.00 Na.; 
sze spotkania. 8.20 Nowoczesnosć w domu i zagrodzie. 8.35 Studl~ 
Sport. 9.00 Teleranek. 10.20 Antena. 10.45 „Niewol.nicy I lordowie 
odc. ł pt. „Parlamentarne debaty" - dokument fabularyzowany 
prod. TV angielskiej. 11.40 Dziennik. 11.55 Rolnicze rozmowy. 12.l!S 
Studio Sport. TYLKO W NIEDZIELĘ. 13.30 Grand Prix FSO (1). 13 50 
„Pinokio" odc. s. lł.ł5 Konkurs na portret aktora. 14.35 Grand Prix 
FSO (2). U.05 Losowanie Dużi!go Lotka. lll.15 Trybunał wyobraźni: 
Salvadore Dali 16.0S Mecz eliminacyjny MS w piłce nożnej; RU· 
munia - .Jug<:>stawia. 16.łO Adolf Ciborowski - Swiat który wł• 
działem. 16.55 Gdzie dziewczęta z tamtyeh lat: Wanda Zieleńczy~. 
17.30 „Skarb Danversa" - film fab. z serii „Rewolwer i melonik' • 
18.20 Studio Sport. 18.35 W projektorze wspomnień R. Wojny. 18.H 
Piosenka na życzenie. 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór z dzienni• 
klem. ~.35 „Polskie drogi" odc. 5 pt „Lekcja geografii". 31.50 Kon
kurs na portret aktora (2). 22.00 Zaproszenie do Teatru Dramat~cz
nego: Kubuś Fatalista (fragmenty spektaklu). 22.25 Wielki Paździer
nik 1 Polacy - film dok. 22.50 Wiadomości Studia Sport. 23.00 Pitaval 
polski: Sprawa .Janiny Borowskiej. 

PROGRAM D 
Spotkajmy •l• ras Jeazcze: 9.00 Wesele kurpiowskie. 9.05 Piosenl!:t 

o niedzieli. 9.10 Turniej Hamletów. 9.55 Marzenia dziewcząt. lo.tS 
wesele kurpiowskie. 10.50 Spiewa Marion. u.oo Transmisja z fina
łów I Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o memoriał Felik
sa Stamma. 12.25 XIII Festiwal Piosenki Radzieckiej - Premiery 
zielona Góra 7'1. 13.30 Wojskowy film dokumentalny. 14.05 Muzyczna 
teleteka. 14.!5 Dym w lesie - film fab. dla dz!~. 15.35 Ni tn nl 

O'<llO - teleturniej. 15.SS Pra'Wda ezasu prawda ekranu - ,,Ryzyko'•....; 
film fab. prod radz. 17.30 Maryla i inne - Maryla Wereszczaków
na. 18.00 stereo I w kolorze. 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór 
z dziennikiem . 20.30 Dave Cash przedstawia - Wujcio oraz feralny 
dzień. 21.10 Nie tylko o filmle. 21.50 „Uczniowska miłość" - filia 
fab. prod. ang. 

PONIEDZIALEK, lł LI&TOPADA 
PROGRAM I 

12.45 RTvSS - język polski. 13.25 RTvSS - fizyka. 15.2~ NURT. 
16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik. 16.30 Sensacje z przeszłoscl. 17.00 
Zwierzyniec. 18.05 „Stawka większa niż życie" - odc. XI - „Hasło". 
19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Teatr TV - Alek
aander Suchowo-Kobylin - Sprawa 22.15 Camerata. 22.45 Dziennik. 

PROGRAM II 
15.~ .Język nlemieckl. Spotkajmy się raz jeszcze: 15.50 3 X R (śple• 

wa A. Rosiewicz). 16.10 Sprawdzić siebie - rep. 16.20 3XR. 16.40 
samotnie po Bałtyku - rep. 17.00 3XR. 17.15 Zaproszenie do te
atru: Mąż i tona. 17.40 Kartki z albumu. 18.15 Drogi przyjaźni -
film dok. 18.25 życiorys - rep. 18.łO Studio PI CL). 19.00 Dobranoc . 
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Trybunał wyobraźrti. 21.15 O tym 
czego nie było. 21.40 24 godziny. 21.50 Bolesław Mierzejewski zapra
sza. 22.25 Akwarium. 22.55 Cyrk z rodzynkami - rep. 23.15 NURT. 

W';l'OREK, 15 LISTOPADA 
PROGRAM I 

8.30 RTSS - język polski. 7.00 RTSS - fizyka, 7.45 „Polskie dro
&l" _-. film TP, odc. 5. 9.00 Język polski kl. V-VII .Tózik Srokacz 
M. Konopnicka 10.00 .Język polski - 'Valenty Katajew - S_amotny 
biały żagiel. 12.45 RTSS - j~zylr polski. 13.25 RTSS - chemia. ~6 .00 
Obiektyw 1&.20 Dziennik. 16.30 Stujiio TV Młodych. 17.10 Kołko 
i krzyżyk. 17-25 Magazyn motoryzacyjny, 17.45 Interstudio. 18.20 
w Starym Kinie - „Jaśnie pan szofer'. odc. 2. 18.50 Radzimy rolni-

' kom. t9.00 Dobranoc, 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20 .30 .,Droga przez 
mękę" odc. 3 filmu fab. TV radz. 21.45 Swiadkowie. 22.05 Muzyka 
1 ekran. 22.45 Dziennik. 

PROGRAM n 
14.25 .Język angielski. 15.00 Teatr TV - A. Suchowo-Kobylin -

Sprawa. 16.40 Galeria 34 milionów. 17.15 Gdzieś na końcu świata. 
odc. 1 filmu ser. prod. wł. 18.20 Kto pyta nie blądzi. 18.40 Piosenki 
radz. (L). 19.00 Dobranoc. li!.30 Wieczór a dziennikiem. 20.30 Wto
rek melomana. 21.40 24 godziny. 21.50 Inicjatywy. 22.10 .. Latarnia 
czarnoksięska" „Październik" - film fab. prod. radz. 23.55 Język 
niemiecki. 

SRODA. li LISTOPADA 
PROGRAM I 

e.30 RTvSS - język polski. 7.00 RTvSS - chemia. a.oo „Droga prze& 
mękę" - odc. 3 - film TV radz. 9.10 Chemia, kl. VU - Wrog me
tali. 10.00 Historia kl IV - Złoty wiek Aten. 11"15 Fizyka kl. VIII -
Elektrony. 12.00 Wychowanie muzyczne kl. VII-Vlll - Pieśni i tań
ce ludu polskiego. 12.45 RTvSS - historia. 13.25 RTvSS - biologia. 
15.25 NURT. 16.00 Obiektyw. 16.20 Dz1ennlk 16.30 Przed ekranem -
program o w. szukszyrue. 17.00 Entliczek-Słowniczek. 17.30 Losowa
nie Małego Lotka. 17.45 Rodowody - Górnik - generał - o życiu 
A. Zawadzkiego. 18.15 Koncert organowy op 4 nr 5 Haendla, 18.30 
z przyrodą na ty. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 
„Człowiek wiatru" - ttlm fab. prod. wł. 22.20 Dziennik. 22.35 Tran
smisja z meczu Anglia - Włochy. 

PROGRAM li 
16.25 Język francuski. 17.00 Na końcu języka. 17.30 Kino filmów anł• 

mowanych. 18.10 Technika i my. 18.40 Studio Pl (J,). 19,00 Dobranoc. 
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Studio Sport. 21.30 24 godziny. 
21.40 Afryka bez mask:i. 22.10 ROzrywce na ratunek. 22.5'5 .Język an. 
gielski. 23.25 NURT. 

CZWARTEK, l'I LISTOPADA 
PROGRAM I 

8.30 RTvSS - historia. '7.oo RTvss - biologia. 7.40 Opowieść o nie
z.nanym aktorze - film prod. radz. 9.00 Język polski kl. I lic. -
Pleśni czarnoleskie. 10.00 Historia kl. VI - Odrodzenie. 12.10 De
cyzje piętnastolatków. 12.45 RTvSS - matematyka. 13.25 RTvSS -
fizyka. 16.00 Obiektyw. 16.~0 Dziennik. 16.30 Taaaka ryba. 17 .oo Ekran 
z Bratkiem. 18.00 Poligon. 18.20 Sonda. 18.50 Radzimy rolnikom. Hl OO 
Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Teatr sensacji: A Za
krzewski - Akcja Szarotka - cz, 1. 21.45 Pegaz 22.30 Wolność Ro
sji - wolność Polsce - program pub!. 23.00 Dziennik. 23.15 Klub 
fantastyki - Człowiek l chimera. 

PROGRAM II 
15.30 .Język rosyjski. 16.05 Notatnik ltulturalny. 16.25 Kino Minia

tur. 17.10 Dialogi z przeszłością. 17.40 Klub jazzowy Studia Gama. 
18.40 Magazyn kulturalny (L). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzien
nikiem. 20.30 Spartakus - balet A. Chaczaturiana; ok. 21.45 24 godzi_ 
ny. 21.55 Spartakus d.c. widowiska. 23.10 Język francuski. 

PIĄTEK, 18 LISTOPADA 
PROGRAM I 

8.30 RTSS - matematyka. 7.00 RTSS - fizyka. 7.30 „Czarny ksią
ię" - film fab. prod. radz 9.00 Geografia, kl. V - Wakacje nad 
Morzem Sródziemnym. to.oo Geografia kl. VI - Jak badamy pogo
dę? 12.45 TTR - uprawa roślin. 13.25 TTR - mechanizacja rolnfo
twa. 15.25 NURT. is.oo Obie-ktyw. 16.20 Dziennik. 16.30 studio Sport. 
17.00 Pora na Telesfora. 17.30 Poradnik zmotoryzowanego turysty. 
17.40 Zycie w mroku. 17.55 „Historia pewnej kamienicy" _ odc. 2 
fllm fab. prod. CSRS. 19.00 Dobranoc. 19 30 Wieczór z dzlennikiPm. 
:?0.30 Gwiazdy patrzą na nas, odc. 5 filmu ser. prod. ang. 21.30 Studio 
Gama 22.50 Dziennik. 23.05 Studio Gama. 23.55 Kino nocne: „Kosz
mar nocy letniej" - film fab. prod. ang. 

PROGRAM II 
14.30 Pegaz. 15.15 Teatr ~nsacji - A. Zakrzewski - Akcja szarot

ka cz. 1. 16.25 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. 16.50 Tajemniczy 
świat przyrody. 17 .40 Paragrafy i my 18.10 Co dalej maturzysto. 18.40 
Studio PI (i.). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 
Konsylium - cz. 1. 21.00 Achilles i miłość - program muzyczny. 
21.30 Sytuacje, 22.00 24 godziny. 22.10 Upiorny Sylwester - gawęda 
.J. Przybory. 22.25 Konsylium - cz. 2. 22 .40 Portretowanie. 22.20 Język 
rosyjsk<l. 23.50 NURT. . . 
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