
----E: „Miezdunarodnaja Żizń" stwier: 
:: dza, ze ostatnio nastąpiła znacz- : 
:: na aktvwizacja dyplomacji chiń-: 
:: skiej w krajach Południowej: = Azji. PEKIN dosi tezę, ze tył-= 
:: ko na drodze inteitracji poli··: 
:: tycznej z ChRL - „kraju roz-: 
::: wijającego sie. naleiaceito do= 
;: Tl'zeciego świata" - państwa;: 
:: Azji, Afryki. Ameryki Łaciń-: 
:: skiej mogą uwolnić się od prz~: 
:: mocy .,supermocarstw". : 
;: Manewry obecnych przywód-= 
:: ców Chin na arenfo miedzyna-: 
:: rodowej obliczone sa na to, ze by: 
:: zakamuflować swe ekspansjoni•: 
::: styczne plany - czytamy w : 
:; artykule - zmnic,iszvó czujność;: 
::: przywódców krajów rozwijaja.-: 
: cych sie i wciągnąć je w wir :: 
;: polityki maoistowskiej. -

::: = . * • - W związku z podjętymt akcja- ::: 
• :: mi zwracania w Portugaltt pry- ::: 

::: watnym właścicielom ztem, prze-:: 
::: jętych w ramach wcześniejszych :: 
:: decyzji o ref9rmie rolnej, przez : 
:: spółdzielcze organizacje robotni-:: 
::: ków rolnych, w prowincji 'Alen-: 
::: tejo doszło w ostatnich dniach : 
::: do stare między s~óldzt.-ilcamt a: 
- Gwardią RepubLikanską, zaanga:to- -
::: waną w zwracanie gruntów tch : -
::: pop1·zednim właśclctełom. W rejo-:: 

·::: nie Portoalegre, gctzte doszło do: 
:: szczególnie dramatycznego tncy-: 
::: dentu między cztonkamt spóldztel-:: 
:: ni a Gwardiq Republikańską ctzte-:: 
::: siątkl robotników odntoslo rany,::: 
:: wielu aresztowano. Gwardia uty-:: 
::: la palek I psów policyjnych prze- :: 
;: ctwko protestującym robotnikom:;: 
_rolnym. 
:: Przywódca Portugalskiej Partii = 
:: Komunistycznej, Alvaro Cunhal w:: = związku z zajściami w Alentejo: 
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Ocen.a realizacji zadań w okresie trzech minionych kwartałów 

Jak intormuje rzecz!ii!t prasowy I O<kresie trzech mLnionY'Oh kwarta- w nadchodzącym rokiu. Stwle'l'ldoo-
rządu - 20 bm. Rada Min:strów '- łów. Kierując się ustaleniami !Jl(), że w obecnym kwartale i w 
z ud!z.ial~ wojewodów i prezy- ~polnego P<JSiedzenia. Biur.a .Po- (Dalszy ciąg na str. 2) 
dentów miast - dJolkonala oceny Il tycz,n~~o KC PZPR 1 Prezydium. 
realizacji tegorocmnych zadań w Rządu JXJWZillt<> decyzje i poota-

ziś o 
, oowienia mnierzające do uspraw- n.. ... ein1· er 

nienia pracy i::ospodarki w IV C J..-. 
._ rzenia dobrych warunków stanu :: oskarży! rząd o wywolante at-= 

::: mos/ery wojny domowej w tej :: 
:- prowincji. 

god• JJ kwartale br„ a tym samym stwo-

. . . ----- . P. Jaroszewicz 
~ PoW'lłując sie na informacje~ C::o2~sC:::łc:n!:Z!i!ci!Ui!~~ommm ___ n iil!!E:k!! przybył , ::: pochodzace od władz śledczych= 
:::: UPI pisze. ze Tartaglione, wy-:: 
;: soki funkcjonariusz Minister•:! 
:: stwa Sprawiedliwości. którv zo-:: 

;~;~~i~a~;:ezza.~~~=::v Br:-§ Władysława Reymonta do Budapesztu ::; gady" prawdopodobnie wpadł~ ' 
:::: na ślad informatora „Czerwo• = 
::: nych Bry2ad". działającego w= Na zaproszenie przewodniczącego 
:; ministerstwie. ia!if' Ministrów WRL Gyoergy 

Lazara przybył 20 bm. do Buda-
Pracownicy służby śledczej - - Kamieniołomy Drogowe w Borow. le pesztu z przyjacielską wizytą pre-

::: pisze dalej lli:'I - utrzymują,= 
::; że pulicja podejrzewała orzez::;: Dziś o godz. 11 na łódzkim· koło Strzegomia, a płytę betonową zes Rady Ministrów PRL Piotr .Ta-
:: ostatnie trzy lata. iż „Czel·wone ::- placu Reymont.a odbędzie się wokół pomnika - Kombinat Ro- roszewicz. Dostojnego gościa oraz 

uroczystość odsłonięcia, wyko· bót Drogowych w Łodzi. towarzyszącvch mu: ministra prze· 
:: n,·ygady" maja informatora . ~:; nanego według projektu Wa- (kt) myslu maszynowego Aleksartdra 
- J.Uint:>terstwie Sprawiedliwoscl. - ław w ł · "k ...,..opc;& 1' I zast„pcy pr•ewodnlczą-
:; '.1.'11.1 taglione jako dyrektor de• :; c a 0 osewacza, pomm a ---------------- r.. ... „ ~ 
::: partamentu spraw karnych w= autora ,,Ziemi obiecanej", lau- cego Komisji Planowania Macieja 
::: miull>te„stwie był łącznikiem z= reata Nagrody Nobla. T Wimwskiego na lotnisku Ferlhegy 
E: p, zcdst· wic1elami pol.i<'Ji. uuka-= - --·· ...... powita1i m. ln. premier G. La-
:: Jącymi tej osoby, We Włosz~ch::: zat óraz D111uśter '(lirtemys'ht hut-
::: podnoszą. sie dosy. że sieć in•::- Przypomnijmy, te ~mnik Wla- niczego i maszynowego lstvan Sol-
::: fonnai•u·ów „Czerwonych Bry-::: dysława Reymonta zbudowany zo- • t tesz, wiceminister spraw zagrani-
:: gad" może być znacznie szersza:::- stał z inicjatywy Cechu Rzemiosł a Jl cznfch Istvan Roska, zastępca 
:: nu• pr;.1ypuszczają "'ladze śled- - MPtalowych, wysuniętej z okazji przewodniczącego Krajowego Urzę 

150-lecia działalności tej organiza- du Planowania Jozsef Drecin oraz :; cze. 

• cji rzemieślniczej. Przewodniczącym f • k ł ambasador WRL w Polsce József = komitetu honorowego budowy pom- ponły I a u Garamvoelgyi. Obecny był amba-
W CZU•L" "''m1erenc;i pra.sowe;::; nika został I sekretarz KL PZPR, li sador PRL na Węgrzech Tadeusz 

-- w ""''"""" puł•istan•1u m1ruster = przewodniczący RN m. Lodzi - Pietrzak. = uau."i i tec1111uwgiL, Ars11aa Chaud= Bolesław Koperski, a przewodni- J p I li 
=nry o;;wtu<.Lczyl, "" Palrnaan zna1- = ana aw a 
;: <i.U.Je ~"' na c.:eL" ttsiy kra1ou; mo-~ czacym komitetu organizar.yjnego 

~Ei~:~;f~~~~]:;~;:;~~I~~ ;~:~~::~ c:~:k~z:: ::~ w TV' 1· p ZWjMaonazchiudm roznpoc. - KPł 51'0 w· 
::: stan mógt' wyproau.kować bombę:::- talowych poparta została przez -. „ 
=atomową ;es;;r.cze przeci doj:lotem:; ogół łódzkiego rzemiosła i społe- piątek c;jaZd Niemieckiej Partii 
::: do władzy w grudniu 1971 r. by-:- czeństwo miasta. 15 pażdziemika - Komunistycznej (DKP). W zjeździe 
=tego premiera Zutftkara All Bh ut-::: ub. roku odbyła 51. „ ur~~yst-•L j uczestnlczy ponad 800 delegatów 
,_to • " ~~ ._, W '1ledzielę, 22"bm., Telewiz a śc' k 5o k jó · 
·- • • wmurowan; 0 aktu -ekcyJ"uego pod p · i>raz go le z o • ra w 1 • • ~ ~· olska w programie pierwszym edsta · i 1 hó 
- ~ budowę pomndka Władysława w kolorze i Polskie Radio w prz w1c e e ruc w wyzw<:r 
- Wszystko wskazu1·e na to, ie Reymonta. Na budowę zebrano leńczych. - programie pierwszl'm przepro-
:: w przyszłym miesiącu były ore- 1.175.355 zł ze składek społecznych wadzą bezpośrednią transmisję Referat pt. ;,O przełom w kde-
:: mier Indu. ludira GANDHI od- · oraz zbiórki złomu. Odlew figury z uroczystości inauguracji pon·- run~ demokratycznego 'i ~polecz-
:; zyska status członka gabinetu przedstawiającej . w brąziP. postać t:yfikatu papieża .Jana Pawła u. I nego postępu - o pokój, wolność 
:: centralnego. zacznie z powrotem Władysława Reymonta wykonało Poczl\tek transmisji 0 godzinie I socjalizm" wygłosilt przewodniczą-= otrzymywać pe~ rządowa Przedsiębiorstwo Metalowe ,.Pro- 9.SO. cy partii Herbert Mies. Następnie 
:: tlostanie od państwa wille w gaz", granitowy cokół - Borowskie ,,, _______________ _. rozpoczęła się dyskusja. 
;: śródmieściu Delhi, samochód, 
:;: kierowce i pieniadze na za.trud- . 
:: nienie kilku sekretarzy. : 
- Przywileje te przypadną JeJ ·~ 
;: w udziale po 5 listopada, dniu,;: 
:::: w którym, jak sie powszechnie: 
:: oczekuje, pani Gandhi odzyska: 
:: swój mandat poselski w wYbo·: 
:; rach uzupełniających do 11arla-; 
= mentu. • • a 
§ Departament Stanu {TSA ookonał; 
- 11tespodziewanego zwrotu, zaprasza- -
:: jqc przywódcę raststow•kiego re-;: 
:: żimu Rodezji, lana Smitha do :: 
::: Waszyngtonu. Ian Smith odbywa-:: 
:: jący pod1·óż po St. Zjednoczonych :: 
: spotkał stę we wtorek w Kall- ::: 
:: forn!I z byłym prezydentem st. = 
:::: Zjednoczonych Gemlciem Fordem.::: 
:: szczegóły tego spotkania nte są::
:: znane~ 
:: • • 
- Radio kabulskie 1>0dało, te :;: 
::: był:v wicepremiflr l bvły wice- :. 
:; przewodniczący Rady Rewolu- ;== cyjnej Afganistanu. Ba.brak •. 
::: KARMAL uciflkł na Zachód. :::. 
- Karmal . który w Ludowo-De-:. =: mokratycznej Partii Afa:anlsta-:; 
:::: nu pr.,;p,wodzil skrajnie lewico- ::. 
;: wcmu ugru1>0waniu . .Parczam"::: 
;: („Flaga"). był Po rewolucji:= 
;: kwietniowe.i jako zastepca N. M.:. 
::: Tarakifl~o osobistościa nr 2. ale: 
::: wskutek rozbieżności poglądów -
::; został w lipcu br. odsunięty od . 
;: władzy. :: 

• • ::: = Wedlug sprawozdanła npublłko- :.· 
:: wanego przez senacką i.omtsJę :: 
;:d/s etyki członków Kongresu USA,::. 
;: co na1mnlej 7 senatorów otrzyma-:: 
;: lo znaczne dotacje na kampantę ~ 
:::; wyoorczą od poludnlowokoreań- • = sktego przemysłowca Tong Sun 
: Parka. Sprawozdanie wymienia • 
- nazwtska 7 senatorów, z których = dwóch ieszcze aktualnie jest w 
;: Senacie , otrzymalt oni dotacje w 
:; granicach od 600 do 3.000 dola- ~. 
- rów. żaden z nich nie zglosll te- -
:: go faktu, naruszając; · w ten spa-::: 
;: sób ·obowiązek ustawowu. -

= li llłll I I l!l li Ili I I li I li I li llll llll llllll 
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Problem podobny jest rzece 

długi, szeroki . lak ta raeka obar• 
ciony licznymi meandrami. Ostat
nio temat Wisły nie schodzi z ła
mów gazet. bo też dotvczy spra
wy. która dla całego kraju. dla 
wszystkich jego obvwateli jest naj
żywotniejsza, stanowi bowiem o 
„być albo nie być" naszej l(ospo
darki. Wisła obejmując swvm· do· 
rzeczem 55 t>roc, zasobów wÓd t>O
wierzchniow:vch Polski zaŚt>Okaja 
około 60 t>roc. ogólnokrajowel(o za
potrzebowania na wode. Bezpośred
nio nad Wisłą leżv 3 wielkich a
glomeracji mieisko-przemysłowtch 
- śląska. krakowska. warszawska. 
bydgoska i l(dańska (poza tym 7 du
żych ośrodków przemvsłowvch) za
mieszkałych przez 33 -proc. ludno
ści kraju. 

Nasza „królowa rzek" w istotny 
więc sposób kształtowała i nadal 
kształtuje warunki osadnicze oraz 
charakte.r l(os'óOdarki na przeważa
jącym obszarze kraju. W tym stanie 
rzeczy niebagatellna sprawa jest 
ile I jakiej wodv będzie dostair
czała Wisła ze swymi dopływami. 

Polska zajmuje niestety dopiero 
22 miejsce w Europie pod Wzl(lę
dem zasobów wodnych. Na, domiar 
występuje u nas stosunkowo mała 
ilość opadów atmosfervcznvch, co 
pogłębia jeszcze hardziej tę nie nirl
lepeui sytmacje. Przeciętnie rocznie 
opadv zasilają obszar Polski w 189 
mld metrów sześciennych wody. Z 
tego jednak do rzek i zbiorników 
podziemnych trafia tylko 56 mld 
meta-ów sześciennych I to w la· 

k • 

tach tzw. ,,tłustych" - reszta wra
ca do atmosfery. Ostatecznie do 
stałej dyspozycji ludności, J)I'zemy
słu, rolnictwa 1 energetyki POZO. 
staje 22 mld metrów sześc. wody 
rocznie (jak aię oblicza do roku 
2000 potrzeby naszej .irospodarki 

I 

wzrosna do IXll!lad łO mld metr6<w 
szdc.). 

Wymieniona wytej ilość wody u
żytkowej można by wydatnie 
zwiększyć przez budowę odoowied· 
nich zbiorników retencyjnych. a 
poza tym przez racjonalna aos-po-

Wisła jest jedną z nle,llcznych Większych rzek europejskich dotychczas 
nie uregulowanych. po to, by Wisła mogła służyć gospodarce narodowej. 
trzeba stworzyć kaskadę - stopnie wodne, zbiorniki I zapory. Jest to 
przedsięwzięcie ogromne, wymagające dużego nakładu pracy i środków. 
Budowę pierwszych trzech stopni - Kościuszko koło Krakowa. Dwory 
l Smolice - na górnym odcinku rzeki, już rozpoczęto. w przyszłym 
roku rozpoczną się prace przy następnym - w Ciechocinku. Na razie 
jeszcze Wisła wygląda dziko 1 tajemniczo, ale za parę lat będzie to już 
nale:l:e6 do przeszłojcl, N/Z: wkWk Wisł7 w rejonie Połall\ca. 

CM - Lollal 

Pozdrowienia E. Gierka i G. Husaka 

dla uczestników · „Dni Przy jaźni~' 
TRWAJĄCE OD ln BM. W NASZYl\I KRAJU Il DNI PBZY

.JAŻNJ MŁODZlEŻl' POLSKl I CZECHOSŁOWACJI oomE
GA.J 4, KOŃCA. DZU.:SJĄlKl BEZPOśRtmNICH SPOTKAlli', 
WSPl)LNl'CH IMPREZ KUi.i URAl.Nl'CH, ROZ.MOW I DYS• 
KUSJI JAKI~ ODB't'ł lr SIĘ PRZY 1.'EJ OKAZJI POTWIEB· 
DZAJĄ RAZ JESZCZE 8CISl:.E WIĘZI PRZY.JAŻNI I BRA-
TERSTWA ŁĄCZĄCE MŁODE POKOLENIA OBU SOCJALI
STYCZNYCH PAŃS'IW. 

Listy z serdecznymi pozdrowie- dzięki ich' ścisłemu sojuszowi ze 
niami do uczestników II Dni Przy- Związltiem Radzieckim i innymi 
jaźni Młodzieży Polsk' Czechosło- krajami socjalistycznymi ":budowa• 
wacji skierowali 20 bm. I sekretan. Eśmy nowe stos11nki między Pol
KC PZPR - Edward Gitrek i se· s~ i' Czechosłowacją. !"<>Zwinęliśmy 
kretarz generalny KC KPCz pre· wszechstronną współpracę. Zwraca• 
~nt, CSRS - Gustav Husak. jąc się do młodych Edward Gierek 

I sekretarz KC PZPR nodkreśla wyraża przexonanie. że będą onl 
w liście skierowanym do młodzie- nadawać tej współpracy coraz 
ży, że dzięki ideowej jedności na- większego rozmachu, kontyn uowa~ 
szych partii, wspólnoty ustrojów I szlachetne dzieło utrwalania bra• 
naszych socjalistycznych państw. (Dalszy ciąg na str. 2) 

Giną, 

ptaki 
Po katastrofie 11:rec
kieiro tankowca 
„c brlstos Bista•" a 
wybrzetv Walił. zn<>w 
mnóstwo ut11kó„ 
.,.11;ineło Członkowie 
l'rll:3nlzarji ochrnny 
środowiska •atu.fa 
nozoStale oczyszcza
łar lrh olóra z rouy 
naftowe1. 

CAF - AP -
telefoto . 

Papież Jan· Paweł II 

Watykanu. 
W piątek 20 bm. papież Jan 

Paweł II przyjął na audiencji 
członków korpusu dyplomatyczn,•· 
go akredytowap.ych przy Stolicy 
Apostolskiej. W czasie audiencji pa
pież wygłosił przemówienie. w 
którym aallreślił linie działania 
Watykanu na płaszczyźnie między
barodowej. 

Po podkreśleniu · roli młodych 
lub powstających dopiero narodów. 
Jan Paweł II stwierdził, że •Koś
ciół „zawsze pragnie uczestniczyć 
w rozwoju świata, - przeciwdziałać 
nędzy fizycznej i moralnej, stano
wiącej re~ultat lekceważenia, e
goizmu i brutalności ludzkiej". 
Kościół pragnie przy tym działa~ 
„w pokoju, w duchu moralności, 
poprzez lojalną działalność chrześ
cijan i ludzi dobrej woli". 

Po podkreśleniu, że jako papież 

·Z 
dark• wodne I o«rantczenle zain!ę- . 
czyszczeń. Trzeba bowiem wiedzieć. 
I! zaledwie około 23 proc. zaso
bów wodnvch naszvch rzek nada
je się na cele komunalne i dla 
przemysłu spoży-wcze~o. Tak więc 
mamy nie tylko zbvt mało wody. 
ale i jej jakość 1>1>Zostawia wiele 
do źyczenia. Stad wynikła potrze„ 
ba kompJeksowee:o Planu e:osooda
rowania woda. fak też zadania krv
jące sie t>od krvntonimem „Wisła". 

Nowoczesna e:ost>Odarka na· Wiś
le to z kolei m. in. udrożnienie 
naszej największej rzeki i włacze
nie do sieci komunikacvino-tran
sportowej to wvkorzvstanie dla ce
lów energetycznvch. to wreszcie 
zachowanie i wzbogacenie fel wa
lorów rekreacyjnych. Co leszcze? -
uregulowanie i zabudowa Wisłv nie 
tylko uchroni duże obszarv l(run
tów orzed t>OWodziami. ale również 
pozwoli włączyć do intensvwnej 
gospodarki rolnej około pół milio
na hektarów ziemi dotychczas sła
bo użytkowanej. a na obszarze 
4 mln ha poprawi warunki will(ot-
nościowe. · 

Pr9gram „Wisła", „roz'J)isany na 
najbliższe 10-lecia" będzie wvma!fał 
olbrzymich nakładów środków I 
ludzkiej energii, Wystarczy powie
dzieć. że planowane na ten cel 
wydatki. sięgną w 2000 roku 400-
500 mld zł. A przecież rzecz nie 
leży w samych pieniądzach: trzeba 
zabezpieczyć odpowiednie zaolecze 
naukowe. tech·niczne. wvkonawcze 
ltd. Wykorzystując podjęte daw
niej '!>race oraz realizowane obec-

(Dalszy ciąg na str. 2) 

nie jest już przedstawicielem swe
go kraju macierzystego - Polski, 
lecz reprezentantem uniwersalir.· 
mu Kościoła, Jan Paweł II o
świadczył, że Watykan pragnie u
trzymywa~ stosunki dyplomatyczne 
ze ·wszystkimi krajami niezależnie 
od ich systemu. Jest to wyrazem 
„uznania pozytywnych . wartości 
doczesnych" oraz woli dialogu z 
tymi, • .którzy są prawomocnie po
wołani· do troski o wspólne dobro 
społeczeństwa". 

Papież wskazał, że Stolica Apo
stolska nie · domaga się dla wie
rzących jakichkolwiek przywile
jów, lecz jedynie swobody wyzna- ' 
wania wiary i udziału ·w życiu ' 
społecznym, jako lojalnych oby-
wateli. · 

Jan Paweł II podkreślił ' także 
znaczenie wolności, poszanowania 
życia i godności ludzkiej równoś
ci. ducha pojednania I zwrócił się 
do rządów w świećie .z apelem o 
coraz usilniejsze poszukiwanie 
sprawiedliwości i pokoju. 

Japończycy 

biją rekordy 
Jak donosi tygodnik „The Jap311 

Economlc Journal". jnoońskl o•z••· 
mysi samochodowy - w orzeclw1e1\
stwle do stalowego, stoczniowego r.ey 
tet włókienniczego - nieprzerwanie 
od oaru lat Ś\Vlęcl triumfy . 
Zakłada się, te w 19'18 r. japońskie 

fłrmy samochodowe wyoroduku ·ją 
9,225 mln wozów, wobec 8.516 w 1977 
roku. Jeśli przewidywania t!.' ~or.'.hv
dzą się. Japońska produkcla <ramo
chodów wyniesie ponad 70 oroc. a
merykańskiej I będzie przeszło dwa 
razy większa nit orodukcja w Rf'N. 

o a a 

Rzecznik Departamentu Stanu USA 
oświadczył; te ustępujący ameryka1'1-
skl negocjator w rokowaniach SALT 
I szef Urzędu d/• Kontroli Zbrojeń 
USA. Paul Warnke, w uznaniu swych 
zasług na tym stanowisku. został 
mianowany specjalnym doradcą se
kretarza stanu, Cyrusa Vance•a 
w sprawach rozbrojeniowych, warnke 
ma być konsultantem Vance'a 
w kwestla~h. związanych. z przyszłą, 
trzecią rundą radziecko-amerykań
skich rokowań SALT na temat ogra
niczenia strategicznych zbrojeń ofen

. sywnych Następca na dotychnaso
wym stanowisku Warnkego nie został 
jeszcze wyznaczony. 



Z prac Rady Mihistrów Posiedzenie Komisji Edward Gierek spotkał. się 
Papaioannou (Dok-Ończenie ze str. U 

pierwszej fazie reailirz..aocji zadań 
pr'ZYsUOTIOC:ZnYCh uwaga WISZYIStki<:h 
resortów, i branż P<>winna skiupić 
się na od.robieniu pawstalych za-
ległości. utrzymaniu właściwego 

nia potrzeb spol,Eicznych i U'Wa.rtlln
Joowań ekonomi'CZ!lYch. 

Do n.a;jważnieJ.szych problemów 
zaliczono efektyWne I racjon.a.line 
wY1kJol"ZYIS!tanie Sl'I~V>Ców, mate
riałów i energii. Ni~będne jest 
podjęcie przez resorty przemy.slo
~ ~teczniejiszych niż dotych
crzias działań na rzecz 'PO'PraJWY 
st<ruk+.ury p!'OO.Uikicj.i, przez. zwięk
s:r..enie u!dziaJ:u towarów dla rynku 
i na ekspol"t. W tym celu trzeba 
zago.s.pcdarować zgodnie z rzeczy
w istymi potorzebami mooe prodnlik
cyjne, k.tóre dotychczas były im g a 
:ilow<11ne do oonad:planowej prio<i'Jlt
cjoi o chara k terze inwestycyjnym. 
Apa ra t handlu wewn~e-ito m~isi 
u<llbać o należrt<! C•rgmizn•ci ę )'.}ra
cy podległych jedn<iste'k oraiz pro
Wladz i ć barrdz.ie.i racjonalną ~OISPO
darkę zapasami i konse.kwentn:e 
ograniczać sprzed.aż towarów n.a 
cele pozar:i-mJrov1,-e. Powinien też 
zaost'l"Z.Yć kontrolę Ja:kościoawe.go 
i asortymentowego odbioru arty
~ów rJ':fllrowyich z przemyslu. 
Z kolei na a-parade handlu z,.'lgra
n icZl!lego spoczywa obowiązek ak:
tywiwwa.nia diz!allań zwięk-sz:a.jących 
w.airtość eksportu, oo J)O'Łwdll lerpi eJ 
zaspokoić J)O'trzeb:v im:oort<YWe. 
związaine przede wszyst!kim z z,.~ - ' 
ki•~pem niezibęd•nych dtla i;oopodaT
ki sur<Yw::ów i mateTiałów. 

Rad Narodowyeh z Ezakiasem 
W diliu 20 bm. I sekretarz KC 

PZPR F.dward Gierek spotkał siQ 
z przebywajlłcym w Polsce na 
zaproazen.ie KC PZPR ~akretarzem 
generalnym Postępowej Partii Lu
du Pracującego Cypru (AKEL) 
Ez.akiaisem Papaiolll?lnou. 

jących się awsunk6w polsko--cyprrl 
skich. 

rytmu pracy oraz po.glęb!a.ni:u 
zmian śtruk!ttU:ralnyeh w g<JSPOOa.r
oe, niezibędnych z P\l/Ilktu widrz-e- Rady Państwa 

DZIEi 
KIESIE 

W 294 dniu roku słońce wze• 
szło o rodz. 16.10, zajdzie saś o 
18.30. 

lmienrny obchodtq 
DZIS: Urszula, Hilary 

JUTRO: Ko.rdula, Filip 

Dyżurny synoptyk ' 
w dniu dzisiejszym dla Lodzi 
przewiduJr na.stępującą pogodę: 

zachmurzenie zmienne z prze
lotnymi opadami. Temperatura 
od 5 do 8 st. C. Wiatry umiar
kowane I do§ć silne 1 kierun
ków zachodnich. 
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 

991,8 hPa czyli 743,8 mm. 

Ważniejsze roctnice 

111.13 Ur. A. Nobel 
szwedzki chemik, wynalazca dy
namitu, fundator nagrody. 

1893 Otwarcie Teatru 
Miejskiego w Krakowie. 

Taka sobie myśl 
Jaka pofoda w dzień Urszuli, 

w łakiej zima przyjdzie ko-
11uli. 

Uśmiechnij się 

- Pewien mędrzec kieiłyli 110• 
wiedział. za1lim mu tona przer
wała ••• 

SOBOTA 
Pii.KA RĘCZNA. I liga mężczyzn: 

Anilana Sląsk Wrocław, hala 
CbKS ul. Kosynierów Gdyńskich 18 
(sobota. godz. 20. niedziela. 14). 
PIŁKA SIATKOWA KOBIET: U li

ga: ChKS - Stal Nawa Dęba. ha
la ChKS, ul. Kosynierów Gdyń

skich 18 (sobota, godz. 17, niedziela. 
godz. 11). 
PIŁKA SIATKOWA MĘZCZVZN. 

II liga: Resursa - Narew Ostrołęka, 
al. Włókniarzy 183 (sobota, gOdz 17 
nie<lziela. 10). 

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN. Liga 
międzywojewódzka: AZS PŁ - ży
rardowianka. ul. 8 Marca 15 (sobo
ta, godz. 16. niedziela. 9). 

STRZELECTWO. Drużynowe m~

strzostwa Polski w broni 011euma
tycznej eV eliminac ja), ul; Północ

na 36) (sobota I nledZJiela. godz. 9). 
TENIS STOI.OWY. I liga mężczyzn: 

Włókniarz - AZS Gdańsk. ul. 8 Mar
ca 15 (sobota . godz. 17, n !edzlela. 10). 

NIEDZIELA 

PIŁKA NOŻNA. Liga mlędzywoje
w6<1zka: Włókniarz Pabianice - Lech 
Rypin w Pabianicach o godz. 11.15. 
Włókiillarz Ł6<1t - Stal Niewiadów, 
ul. 8 Marca 15, godz. 11. 

HOKEJ NA TRAWIE. Mistrzostwa 
Poli;ki juniorów I młodzików: Bu
dowlani - LKS Rogowo. ut Górni
cza 5. godz. 12. 

RUGBY. I liga: Budowlani - AZS 
Wayszawa. 111. Górnicza 5, godz. 11. 

JEZDZIECTWO. Międzyokręgowe za
wody, ul. t,agiewn!cka 307. godz. 13. 

HOKEJ NA LODZIE. I !Iga: ŁKS 
- Stoczniowiec. ŁOS. ul. Worcella 21, 
godz 18. 

LEKKA ATLETYKA. Rozpoczęcie 

Akadem!cklego Roku 'Sportowego, ul. 
Lumumby. godz 11. 

Komunikat „Totka" 
MAŁY LOTEK 

LOSOWANIE I: ł rozw, z I traf. 
wygrane po 151.170 zł, 734 rozw. z ł 

trat. - wygrane po 1.156 zł. 25.632 
rozw z 3 trafieniami - wygrane p0 

58 zł. 
LOSOWANIE li: 4 rozw. z 5 traf. 

- wyęrane po 141.797 zł. 442 rozw. 
z 4 traf. _ wygrane oo 1.924 zł, 16.448 
rozw. z 3 traf. - wygrarie po 86 zł. 

EXPRESS LOTEK 

I rozw. z 5 traf. - wygrane J>O 
S79.511 zł, 696 rozw. z 4 traf. - wy
grane po 3.602 zł. 24.6911 rozw. & I traf. 

wygrane J>O 115 zł. 

Wiele miejsca w obradach poświe
cono sprawom. których rozwlm:'łnie 
zależy w znac:me.1 mierze Od właści
wej koordynacil I nadzoru ze strony 
auminl.,trncji terenowej. Omówiono 
najpilniejsze zadania w rolnictwie I 
gospodarce żywnościo'hej. Obecnie 
sprawą najważnlejsz:i jest szy>:il>::ie 
zakof.C"zenic siewów zbM ozimych. · a 
także Zbioru z•emn!ak6w I buraków 
cukrowych. Zobowlazano wojewodnw 
I podległe Im organ!zacj(o l!osoodar
cze do zgromadzenia z!mowvch 1 e · 
zerw ziemniaków war:n•w I owoc0w 
w stoonlu zapewnlajacym zaopatrze
nie mieszkańców miast. 

W kolejnym nunkcie norządku 
dziennego R&d11 Ministrów r<»:patrzy
ła informację ministra zdrowia I o
pieki społecznej o realizacji zadań 

nroF:ramu ochrony zdrowia I oniek: 
sooleC"zne1. ustalonego nrzez rz•d w 
1973 r. Efekty ponad olec!u lat nc 
twierdziły JC"O słuszność .I <la! 0 'rn· 
wzroc:mooć. Stan zdrowotny r.'.'•)!e
c~.„ństwa uleP.ł dal.r.zej oopraWie. 

Rada Ministrów stwierdz!la. że d'll
sza pomyślna realizacja orogramu 
wymaga nadrobienia za!el!łoścl w ou
<lownlctwle ol>iektów służby Zd"rowin. 
lepszego rozmieszczenia kadr. a tak-

20 bom. odbyło się posiedzenie Ko- I to zarawno w wykcmyw8illlu zadal'i 
mi5jl do spraw Rad Narodowych Ra- państwowych 1 społecznych, jak też 

dy Państwa . któremu przewodniczył w załatwianiu spraw obywaieu. Ko- W toku spotkania Edward ' Gie-

zastępca przewodniczącego Rady misja podkreśliła, że problem dal- rek poin!ormował 
0 

działalnośd 
Pafu;twa, Edward Bał)luch. szego doskonalenia oracy tc-renowej PZPR . rod d · 

1 
_ 

Boeynants na czele 
rządu belgijskiego 

Komisja dokonała analizy . dZ!słal-, administracji państwowej pozostaje . I ~~y na U na Wcte e 

noś<:!i · 1 wpływu rad narodowych na I w c! s lszym ciągu zadaniem o dużym 

1 

niem W zyc1-e programu s~ecZJJ.o- W wyniku porozumienia, tworzą-
poprawę stylu pracy administracji I spolecznym znaczeniu i wymaga pał- gaipoc!arczego rozwoju Po s i. cych większość nart.li- politycznych, 
państwowej w terenie. Komlsja nlejszego I powszechne~o uwz.glę<I- . 

stwier"zlła. te rady narodowe wy- nlcn!a w działalności rad narodowych I Ezakias Papaioann.ou przedstawił misję utworzenia nowego, tymczaso-
'1 

wego rządu belgijskiego. otrzymał 
praco· ... ·a ty już na ogół skuteczny sy-

1
1 Ich organów. . ocenę sytuacji na Cyprze i rezulta- Paul Vanden Boeynants. działacz 

stem społecznego nadzoru nad dzla- W dalszej kole.1no.śct Komisja do ' ty walki ja.ką prowadzą komu111i· frankońskiej oartll socjalno-chrZeścl
łalnośc~ą administracji. Przedsięwzlę~ spraw Rad Narodowych rozpatrzyła "-i 1· siły' demokratvrzn.Q w obro- Jań.·klej. który, Jak się sądzi. zdoła 
cla rad narodowych wydatni informację o kierunkach i t>ormach "'; . . , -; '- . 
przyczyniają się do zw:ększenia działalności komitetów kontroli spo- nie zywotnych 1nteresow l_nd;r.\ pra- utworzyć koalicję, oodobną do po

sprawnośct organów administracji, ł~znel cy oraz na rzecz przywrocen1.l je- orzedniej. Tworzyły Ją Jeszcze 8 dni 

---------------- dnoŚC'i i niezawisłości kaju.. Wyra- temu partia socjalno-chrześcijańska. 
flamandzcy t wallońscy socjaliści · 

Pozdrowl·eni'l E G1"erka ,. G Husaka ! ~~ :;~~:~i;:f; ~~ziri:~;:k;a;li~ clr;~ł:~derrz~~ś~!. belgijskiego. na kt6-
"' 1 1 I pozycJom sprawiedliwego uregulo- rego czele stanął w piątek Paul Van 

· wania problemu cypryjskiego, ?.go- den Boeynants. nie uległ w zasadzie 
I dnie z zalecemarru Organi7.acji Na- żadnym zmianom. oprócz tej, że do-

(Dok.ońqenie ze str. 1) sce i CzechOGłowa.cji. Dzięki niemu'' rodćw Zjednoczonych. tychczasowy ~rem~er Leo T!ndeman• 

ter .... wn na·rodów Po'ski' 1• Czecho- - podkreśla sekretarz generalny I nie oełnl w mm z~dnej funkcji. Pre-
1 ,„ ~ '' - · · · · mier Vanden Boeynants zachowa 

słowacji. · KC K~Cz - ~zn~Je;ie su: lepiej Omawiano także kierunki dalsze- I teke ministra obrony. którą piasto-

Za pośrednictwem uczestników 1?a,W~Jem, p,awiązuJec!e n)~e pr~y go rozszerzenia pomyślnie rozwija- , wat dotychczas. · 

dni przyjaźni młodzieży Polski Ja~mi:;, gł~mej zaznaJamiaJąc si~ I ---· -·- -- -----·- . --------- ---------

~~r:bc~~ow~~~z:;d~bz:ic ~~~~ ~b~ly~~ajó~. r~~ci;:'::~%h l:,f :~ Burm·1strz Ber11·na Zachodn1·ego 
bratnich, .socjalistycznych krajów do~ość SOCJahstyc:rn.ego rntemacJO-
- Gustav Husak. Wasze spotkanie 1 nahzmu. 

~a~ż:yc~śc~:ch- d~i~lł~żl~ot:~ I s1c?-!!c~t:{jfźE!oi.:~ti~w~~aj~:e przewodn·1czacvm Bu' ndesrat11 
organizacji młodzieżowych w Pol- I do XI Swiatowego Festiwalu Mło-

d;deży i Studentów - pisze prezy-

Spotkanie 
Siemionow-Warrie 

W piątek odbyło się w Genewie 
spotkanie Władimira Siemionowa 
i Paula Wamke, szefów delegacji 
ZSRR i USA n.a radziecko-amery
kańskie rozmowy w sprawie ogra
niczenia strategicznych zbroje~ 
ofensywnych. ----

dent CSm'> - są równiei donio
słym wkładem w dzieło między- Bu.rmistrz szef rządu Berlina 
narodowej solidarności młodego Zachodniego Dietrich Stobb~ (SPD) 
pokolenia w walce przeciwko 1m- został wybra.ny w .piątek przewo
perializmowi. o pokój i postęp. dniczącym Bundesratu. Dietrich 

Wszystkim dziewczętom i chłop- Stobbe obejmuje swój urząd 1 
com CSRS i PRL Gustav Hllilak listopada na okres roku. Należy 
przek??.al 7„,.7 ,.. ni .o dP.ls1.ych sukce- przypomnieć, że do funkcji prze

sów w pracy na rzecz rozkwitu wodniczącego Bundasratu należy 
obu n;iszych . krajów, I również zastępowande prezydenta 

Wisi a -

RF'N w razie jego nieobecności. 
Stanowisko to piastują kolejno pre
mierzy krajów federalnych. 

Wybór burmistrza-szefa rządu 
Berlina Zachodniego na stanowi
Gko przewodniczącego Bundesratu 
jest sprzeczny z porozumien>iPm 
CLterostronnvm w sprawi~ Berlina 
Zachodniego z 3 września 1971 r. 
Stwierdza ono wyraźnie, iż Ber
lin Zachodni n.ie jest krajem RFN 
i RFN nie może sprawować wła
dzy w tym mieście. 

te d:tiah1ń Idących w kierunku zwlę- I w 
kszenia spn>wn-ośc! olacówek słu 7.bY 

zdrowia. izłównle za~ nonrawy <losteo
noścl. .1:i.kcścł I kultury świadczeń. 
Wska7.am1 na notr~ebe oooraw:v 7~o
oatrzenla w lektirstwa I Inne m!'dV
k.amenty. a 1ednoc:i:eśn!e bardzlęi ra-1 Q 
cionalne~o kh stosowania. 

Po zakończeniu obrad Rady Mini- I 
strów odbyła się narada woJewo<lów 
I prezydentów miast ·noświęcona snra
wom roln!ctwa skuou I zaop~trzenla 
mia~ w ziemniaki I jarzynv. 

trosce 
łudzi starszych 

w 
szlak . wiodący· 

przyszłość 
(Dokończenie ze str. 1) I 

I 

nie zamierzenia regulacyjne be-
1
1 

dzie można na przełomie lat 1980-

gę (szczea6lnie odciążająca w 
transporcie okree śląski) cięż
kich barek prawie na całej 
długośei Wisły oraz włączenie 

Autobusowy 
porywacz 

81 przystąpić szerokim frontem do 
zagospodarowvwania Wisły i jej do-
rzecza. • 

jej w europejski system trans
portiu wodnego •. 

W dniu wczorajszym I sekretarz 
KŁ PZPR, przewodniczący RN m. 
Łodzi - Bolesław Koperski przy
jął delegację Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej z prezesem 

P,_...1, •. • Hrnrykiem Gc.>czkiem. • • 

Zamach w eruwie ! Podczas ~potkania om~wiono 
I problemy związane z orgamzowa

niem pomocy ludzi m starszyip,. • 

P .rojekitowane prace obejIJUI m. I.n.: 

skaskadowanie Wisły w WY!lli- • 
ku czego powstanie 30 stolllli 
piętrzących; 

!rudowe 12 portów i 25 -przeła
downi; 

doprowadzenie wód Wisły do 
I lub II klasy czystości przez 
zbudowanie 170 dużych oczy-

W piątek rano jedna z włoskich oraz tym, którzy jej szczeg{ilnie 
organizacji terrorystycznych doko- potrzebują. Podkreślono, ze w o
nała zamachu na dyrektora admi- statni<:h latach pomoc ta wydat
nistracyjnego uniwersytetu w Pa- nie się zwiększyła dzięki zaint~- • 
dwie Gianpaolo Mercanzia. Został resowaniu i pomocy władz par-

budowę ~biQl'l1~6w retencyj- • 
nych w dorzeczu <> łącznej w
jemności 3,7 mld metrów sześ
ciennych wody; 

szcLalni ścieków; · 
wykorzystanie enerlfii drzamia
cej w Wiśle przez zainstalowa-

on postrzelony w nogi. tyjno-administracyjnych. 

udróżnienie rzeki urzez pogłą
bienie koryta i budowę śluz 
i kanałów co umożliwi żegłu-

Naprzód - ŁKS 2:2 (0:1, 2:1, 0.:0) 4 tytuły mistrzów 
Polski - inwalidów Lider nie oddal przodownictwa w BydgOSZ<'zy odbyły się mi&trzo
stw4 Polski Inwalidów w tenisie sto-

Gdy razpoczynała swą rywalizację 
hokejowa ekstraklasa. uznaliśmy na 
naszych tamach pojedynek ŁKS 

z NaprzOdem Janów za bardzo inte
resujący I stojący na dobrym po
ziomie. Emocji nie zabrakło i mi
mo ZW)'cięstwa ŁKS. biliśmy rów
nież brawa przeciwnikowi. Przez 
60 minut łódzkiego Pojedynku oglą
daliśmy hokej, któ~y na3wytrawnlej
szym znawcom tej dyscypliny sportu 
mogt się pOdobać. Wyg.rał wtedy 
ŁKS 5:3. Wczoraj na lodowisku w J~
nowie doszło do rewanżu. Spotkanie 
zakończyło się remisem 2:2 (0:1. 2:11, 
o:o). Bramki dla ŁKS strzelili: Ko
koszka I Kuśmlder, dla Naprzodu: 
Graca i Kajzerek. 
Łodzianie rozpoczęli ten mecz w do

brym stylu. Pierwsze 20 minut grr. 
to przewaga lidera ekstraklasy. kto
ry udokumentował ją jednobramko
wą przewagą, zdobytą przez Kokosz
kę. W drugiej I trzeciej tercji oglą
daliśmy. podobnie jak w Łodzi. wy
równany 1 stojący na wysokim po
ziom.ie pojedynek. Oble drużyny 

w skitócie 

łowym. Ośm!'>osobowa reprezentacja 
prz-eproWadC1:1ły Wiele uuanych akcji. Międzyspółdzielnianego Ogniska Spor· 
Druga tercja kończy się je<lnak zwy- tu, Rehabilitacji, Turystyk! i Wy
clęstwem NaprZXl<iu. W trzeciej znów poCZY'IlkU „Start" w Łodzi wywai
obserwujemy wyrównany pojedynek.

1 
czyła 4 tytuły mistrzowskie. Zdo

przy czym oba zespoły ni" rezygnu- byli je: M. Puqat w grupie Il 
ją z odniesienia zwycięstwa i zain- .

1 

(Sp-nia Inwalidów „Zorza") . T. WóJ· 
kasowania dwóch punktów. Nie uda- cik w grupie III (Sp-nla Inwalidów 
je się strzelić zwycięskiej b.ramkl U- „Pokój"); debel kobiet: Purgat -
derow1 ekstralrlasy. w związku z tym Wójcik, debel mężczyzn - .J. No
łodziaill.ie nastaw!ają się na utrzy- wakowskl (ZTJ „Brokat") 1 R. Ka
manie korzystnego dla siebie reeul- czmarek (Urząd m. ŁodZI). w punk
tatu remisowego, który gwarantuje t<.cji drużynow.aj kobiet pierwsze 
im pierwsze miejsce w tabel!. miejsce zajęła Łód:!;, a w punktacji 
W ostatnich minutach gospodarze mężczyzn łódzka ekipa uplasowała 
przypuszczają zdecydowllolly szturm się na 8 miejscu. w punktacji łącz
na bramkę Kosy>la, Jednak goalk!per nej reprezentacja Łodzi zajęła dru
t.KS broni doskonale i nie dopuszcza gie miejsce, przegry-wając .zaledwie 
do utraty gola. Mecz · kończy sle re- dwoma punktami z Gdańskiem. 
m :sem 2:2, który utrzymuje ŁKS na (n.I 
pierwmym miejscu w tabeli. 

Najgrotnlejszy rywal LKS, Wielo
krotny mistrz Polski, Podhale Nowy 
Targ, zdecydowanie pokonało na wy
jeździe Stoczniowca 7:1. Tak Wiec 
przęwaga ŁKS nad Podhalem zma
lała w tej sytuacji do dwóch 
punktów (mistrz Polski ma jeden za
legły mecz). W pozostałych meczach 
uzyskano rezultaty: Baildon - GKS 
KatGWice 4:2 I Legia Warszawa -
Zagłębie Sosnowtec 4:7. 

W niedzielę 
na strzelnicy „Uniprotu" 

• 

nie turbin nowvch elektrowni 
o łącmej mocy ok. 2000 mega
watów. co da dodatkowo rocz
nie 6 .mld kWh energii elek-
trycznej; 
budowę wielkich akwenów dla 
celów WYPOCzynkowo-sPOrto-
wych itd. 

Trudno w Skróto.wym materiale 
przedstawić wszvstkie korzyści oraz 
ekonomiczno-społeczne skutki wy
nikające z kompleksowego za1wsoo
darowania Wisły. Temat to bo
wiem - rzeka. Może więc jeszcze 
jeden szczegół natury l)udowlanej: 
otóż o wielkości orzedsiewziecia 
n:ioże świadczyć choćby fakt, że 
przy samym tylko kaskadowaniu 
rzeki wykonać będzie trzeba ok. 
300 mln m sześc. robót ziemnych, 
a do zbudowania ~wią.zanvch z 
tym obiektów urzygotować 4 mllII. 
ton cementu i 1,5 mln ton stali 
zbrojeniowej. Szacuje sie. że przy 
zabudowie Wisły zostanie zat.rud
nioovcb sto kilkadziesiąt tysiecv 

ludz.i - w tym kilkunastotysięczna 
armia tacbowców z różnych dzie· 
dzin budownictwa i gospodarki 
wodnej. Zadanie najważniejsze. aby 
potencjał tych sił był lak najetek
tvwniej wykorzystany„ 
Wisła . była zawsze tym specy

ficZJJ.vTn łącznikem wiążacvm zie
mie Polski i jednoczłl<?Vm naród. 
Dziś zn6w jawi sie nam w oostaci 
symbolu - staje sie szlakiem wio
dącym w lll"ZYSZłość. 

• • 
Sprawy kompleksvwego zagospo

darowania Wisły oraz problemy ~o
spodarki wodnej orzedstawił na 
czwartkowym spotkaniu z dzienni
karzami Wicepremier prof. Kazi
mierz Secomaki. 

(Jot-es) 

Na krańcówce autobusowej przy uL 
Retkiilsklej 4Z-letni praco\\ nik 
„Akordu", Ryszard w. (zam. przy 
ut. Łanowej), rzucił się po pijanemu 
z pięściami na kierowcę autobusu, 
pragnąc wyrównai: z nim zadawnio
ne porachunki. Kierowca ten rzeko
mo oie zabrał go kiedyś z przystan
ku. w związku z tym pny następnym 
spotkaniu Ry,zard w. stanowczo za
:iląda! rekompensaty i kazał się za
wieźli do samego di.mu. !'rafii do •.• 
komisariatu MiłicJI Obywatelskiej na 
Karolewie, Znlewatył do tego C"zyn
nle I słownie Interweniujących fun
kcjonariuszy. 

Pijany awanturnik, karany jut w 
przeszłości aa włamania I c111uligań-
1two, osadzony został w areszcie. 

(Jm) 

1Kronika wypal/rów 
• Godz. 5.15. Przy zbiegu ul. Li

manowskiego z al. Włókniarzy mo
torniczy tramwaju 25/6 potrącił lu
sterkiem Andrzeja N., którego opa
trzono w pogotowiu. 

• Godz. 9. W miejscowości Brzedra 
na trasie E-12 kierowca „Nysy" FX 
7494 uderzył w tył „stara". Ofiar 
w ludziach nie było. straty około 
10 tys-. zł. 

• Godz. 10.30. Na przejeMzie ko
lejowym w Ozorkowie na ul. Prze
jazd kierowca traktora •• Ursus" spo
wodował zderzenie z pociągiem oso
bowym. Ofiar nie było. straty osza
cowano na 20 tys. zł. 

• Godz. 14.21 Jan D. przechodząc 
nieostrożnie jezdnię ul. Aleksan
drow&kleJ, potrącony został przez sa
mochód osobowy, Pieszy przewiezio
ny został do szpitala. 

• Godz. 17.25. W szatani Lesław R . 
przebiegając jezdnię. potrącony zo
stał przez .,Skodę" IW 6124. Męż
czyzna przebywa w szpitalu. 

• Godz. 19.30. W mieszkaniu nr 5 
przy ul. Składowej 13 wybuchł po
ża•r. Przybyli strażacy. w płonącym 
mieszkaniu znalefl! właściciela Zb:g
niewa N. lat 46, który nie dawał już 
znaków życia. Pożar ugaszono. 

• Swiadkowie ootrącenla motoro
werzysty przez nie znany samochód 
w dniu 19 bm. w godz. m!ędzy 18-19 
w KuroWicach, pros-zeni s~ do WKRD 
MO w Lodzi. przy ul. Wł. Bytom
skiej 60, tel. 715-86. 

(kl) 

• Kolejny sukces zanotowali po-1-
scy alpinlsci. Pol.sko-t>rytyjska wypra
wa dokonała pierwszego orzejścla po
łudniowego filaru szczytu Changabang 
(6865 m npmJ Dokonali tego W. Kur
tyka. K. żurek. J. Porter 1 A. Mac
intyre. Przejście tego filaru uważa
ne jest za największe osiągnięcie 
alpinistyczne w ostatnich tatach na 
świecie. 

W tę niedzielę hokeiści ŁKS nnle· 
rzą sle w hall Pałacu Sportowego 
(początek meczu o i:odz. 18) ze Stocz
niowcem ł 8ą oczywiście faworytem 
tej rywalizacji. Przypominamy sym
patykom tej dyscypliny sportu, lt 
w pierwszym meczu. rozegranym 
w Gdańsku. łodzianie ookonall zde
cydowmie swego rywala ł:O. 

z udziałem 8 najlepszych zespo
łów, zwycięzców elim:macji dzielnt
c:owych I miejskich odbędą się w 
niedzielę (22 bm.) doroczne 19 już 

z rzędu finały za-wod6w strzele
ckich przeprowadzonych w zaikła
dach prC1:emysłowych, instytucjach I 
szkołach śre<lnich łód2klego woje
wództwa miejskiego. 

W dMu li patdslemłka 1979 ro.ku zmarła, opatn<>na 
mentamJ., rprt;~war la.& Sł na.s:za kOICłlana C~ocia 

łw . .:11!..ra-

• W towarzyskim meczu junio
rów w piłce nożnej NRD pokonała 
ZSRR 2:0 (2:0). 

• W Dortmundzie rozPGczął się 
międzynarodowy turniej piłki ręcz

nej z udziałem czołowych drużyin 

świata: CSRS. Danii (III miejsce na 
ostatn!ch MS). Jugosławii i RFN 
(aktualny mistrz iiWiata). W pierw
szych pojedY·nkach doszło do niespo
dzianki w postaci zwycięstwa CSRS 
nad Danią 16:13 (11:7), w drugim 
meczu RFN po zaciętym pojedyin·ku 
pokonała Jugosławię 17:15' (8:8). 
· • W dn~u 6 patdzlernlka zginął 

w Himalajach, polski alpinista A. 
Młynarczyk. Był członkiem wypra
wy, która atakowała szczyt Makalu 
(8481 m npm). Snieżna lawina zasy
pała jeden z namiotów ob-Ozu - ba
zy, położ001y na wysokości około 

ł700 m. 

t. ŁKS 
2. Zagłębie 
3. Podhale 
ł. Balldon 
5. Naprzód 
s-. Legia 
7. St<>ezn1owtee 

TABELA 

8. GKS Kato-wtce 

t.S:I łł-15 
12:8 e-29 
11:5 38-l'f 
11:1 32-2'1 
11:'1 28-25 
ł:lł 2'1-4'1 •:1• ~o 
ł:H 17--łi 

(BZYm.) 

Uwaga, kibice Sieradza! 
Wszystkich zmotoryzowanych kibi

ców. udających się ,swym1 pojaZdaml 
na mecz 1/8 Pucharu Polski pomię
dzy Wartą Sieradz 1 Arką Gdy.n.la 
(nle<lziela, godz, 11), informujemy, te 
został uruchomiony specjalny parking 

• w finale turnieju tenteowego w I na ul. SienldeW1cza przed mostem. 
Hamburgu 11pot'kają się Wojciech Fl- Zaden samochód nie zostanie dOP1lBZ-
bałl: 1 Szwed Bjoern BMI. ClllO?lJ' w Obręb ltad4onu. 

S. + P. w Imprezie, organizowanej trady
cyjnie przez ŁRZZ, ZW LOK 1 na
szą redakcję (zawody przeprowad~ 
ne będą na strzelnicy „ Un,!protu" 
w Parku Ludowym na Zdrowiu) 
we.zmą udział 10-osobowe drużvny. 

w tym ubiegłoroczny zdobywca 
głównej nagrody ufundowanej pr2e2 
„DP" - zespół OZOTkowsklch Za
klauów Przemysłu Bawełnianego. 
Początek pierwszej konkurencji o 

EMłUA DZIEDZICZAK 
emeTytOwa.na pracownica Urzędu Poeztowe;go ł.ódt 1. 

Odz:naiczona Me.dałem n DłurgOletnią Słułbę RP. 

Ha.bft86stwo błobne od.prawtone za.stanie w ka.pUcy cmentarza 
nym..-<ka.ł-. ll1l Doładt w dntu Z1 paźd?Jlerntka br. o ~odz. 15.30. po 
kt6rym n~pl wyprowadzenie awlok. Poo:ostaJe w smutku 

godz. 9. (W) 

Pogrą4t.nł w lltbclrłm łala poW'Jadam!uny • le w draia • pał• 

dzlernlika 1171 llOIGu 1llDIUła po ~lej ehoroobbl n.... aa.julroe,hail

-~ Ma.~ Baibda 

ł. + P. 

IRENA SĘDK·łEWICZ 
1 domu .JAIDŁOtęSKA •. 

u-,..we tato.ba& Odb41dme się w dn!Ju Il fiddriemtka hr. 
o godzi.ni• 13.30 w kapllcr na amenłaniu my.m.4atolkildm na Do-

laich. 
BODZPNIA. 

Dnia 
od nu 

11 

RODZINA 

października odszedł 

MGR 

HEN1RY.K SADOi\.\'SKI 

Człowiek prawy, nieodtałowany 
PrZyJaciet I Kolega. Zegnamy Go 
z głębokim :talem. Jego NaJbllt· 
azym składamy wyrazy szczerego 
wsp61czucla 

GRONO PRZYJACI0ł. 

I DZmNNIK POPULARNY ar Młl fil!)) 



Z.bliła 11lę kolejny szczyt energetyczny. W miesiącach Jesiennych 
I 1amowych zapotrzebowanie na, energię wzrasta, więcej prlldu 1u
żywają 1a'kł&dy pracy i mieszkańcy miast. Pomimo uruchomienia 
kolejnych bloków (w tym roku planowany przyrost mocy wyn011l 
2470 MW), zapotrzebowanie rośnie szybciej ni:i: moiliwoścl produk(lji 
energii. Zmusia to zakłady do wprowadzenia ograniczeń. Oucsędna 
l:OSJ!Odarka prądem jest koniecznością, wiele fabryk już zmniejszyło 
pobor energii dzięki np. zmianie technologii produkcji. Niebagatelne 
oszczędności przynosi tak:i:e wyłączanie zbędnych urządzeń i żarówek 
w mit'szkaniaeh prywatnych. Ma to zwłaszcza znaczenie w godzinach 
111czytu porannl'go (od 8.30 do 13) I wieczornego (17-21). 

Nad tym, by wszystkich w miarę sprawiedliwie obdzielić, by nie 
stanęła produkcja i nie zabrakło światła w miastach czuwa Pań
lńwowa Dyspozycja M;ocy poprzez Okręgowe DyspozycJe Mocy. 

Jednym z takich okręgów są Zakłady Energetyczne Okręgu Cen
łralneg-o w Warszawie, obejmujące swoim 1asięgiem 14 województw 
centralnych i płn.-:i:achodnich. 

CAP - Sokołowski 

Jedwabie, koronki, dywany ... 

BRANŻA 
Z .AMBICJAMI 

rzemysł lekki od początku roku nie ma łatwego 
życia: wykonywaniu zadań towarzysz;ą liczne trud
ności spowodowane niedoborem surowców, półfa
brykatów, części zamiennych i materiałów pomoc
niczych, ograniczonymi dostawami energii elektry
cznej, a także ..>rakiem rąk do pracy. Dlatego tvm 
przyjemniej brzmią meldunki, że poszczególne "za

kłady l całe branże mimo to wykonują plany miesięczne 
i kwartalne. ' 
Taką branżą, która dobrze radzi sobie z kłopotami, jest 

przemysł Jedwabniczo-dekoracyjny. Wykonał on węzłowe za
dania trzech kwartałów, dostarczając od początku roku towa
ry wartości ponad 28 mld z.ł. Na rynek trefiły dywany, chod
niki, firanki. pasmanteria, tkaniny i dzianiny. a także inne 
towary wartości 14,4 mld zł. Pozostałą część wyrobów sprze
dano odbiorcom zagranicznym. Sprzedaż towarów na eksport 
zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego o 30 procent . 

.Obok wzrostu eksportu, w Zjednoczeniu Przemysłu Jedwab
niczo-Dekoraeyjnego podkreśla się inne tegoroczne osiągnięcia, 
jak dc·•tarczenie na rynek wielu nowych artykułów (część 
1 nich otrzymała znaki Jakości „1" i „Q''). Z licznych prfy
kładów wyrobów nowych lub całkowicie zmodernizowanych 
producepci wymieniają przede wszystkim tkaniny I dzianiny 
jedwabne, głównie sukienkowe, wykonane z przędz profilowa
nych. teksturowanych poliestrowych i poliamidpwych oraz 
przędz skręcanych. Charakteryzują się one estetycznym wy
glądem, a ich atrakcyjność podnosi modne i ciekawe wzornic
two. Wyroby te produkują m. in. dwa łódzkie zakłady: ZPJ 
,,Pierwsza" i ZPJ „Ortal". 

Tkaniny i dzianiny jedwapne stanowią bazę, na której in
ne zakłady branży rozwijają produkcję galanterii włókienni
czej, a przede wszystkim reprezentujących światowy standard 
krawatów i apaszek. Ostatnio dwa wyprodukowane w Łodzi 
rodzaje- krawatów otrzymały znak ,,Q". Innym wyrobom 1a
lanteryjnym przyznano liczne znaki „1". W aumie ,przemysł 
dekoracyjno-jedwabniczy produkuje w tym roku 430 wyrobów . 
oznaczonych znakllJT!i jakpścl, w tym 13 znakami „Q". 

Prawo oznaczania swoich wyrobów międzynarodowym zna
kiem jakości „Q" zdobyła m. in. Fabryka Dywanów ,,Dywl
lan" w ł:.odzi na dywany typu Wilton oraz wspomniany „Or
łal", który oprócz dwóch znaków „Q" na krawaty poliestro
we posiada zezwolenie na oznaczanie tym znakiem dwóch ro
dzajów tkanin zasłonowych. 

I rzemysł jedwabniczo-dekoracyjny otrzymał w ostat
nich latach znaczne środki na modernizację i roz
budowę. Budowa nowych .fabryk i unowocześnianie 
starych zaczyna przynosić widoczne rezultaty. Do
tyczy to zwłaszcza fabryk produkujących dywany. 
W tym roku dostarczyły one na rynek wiele no
wości. Fabryka Dywanów „Novita" w Zielonej Gó-

rze uruchomiła produkcję nowoczesnej wykładziny podłogowej 
typu „welur". Fabryka Dywanów „Weltom" w Tomaszowie 
:Ma:r. rozpoczęła - na razie na niewielką jeszcze skalę - pro
d ukcję dywanów klasycznych typu „berber", które lmituj4 
wyroby wytwarzane przez lud berberyjski. 

Znacznie rozszerzfł się asortyment dywanów wytwarzanych 
techniką igłową z przędzy poliamidowej teksturowanej typu 
„włochacz". D:ywany te produkowane są w atrakcyjnych ko
lorach, a wysokie 20-milimetrowe runo jest ich dodatkowym 
walorem. 

W zakładach wyrobów pluszowych wprowadzono do produk• 
cji szereg wyrobów nowych i zmodernizowanych, jak aksami
ty pokrywane drukiem filmowym i aksamity gładkie ze szla
chetnym wykończeniem, dostarczane przez Fabrykę Wyrobów 
Runowych ,,Runotex'' w Kaliszu. Sporo nowości Widać w asor
tymencie futer tkanych z przędz importowanych, imituj4cych 
futra naturalne. 
Zakłady wyr<;>bów obiciowych, oprócz normalnych doataw. dla 

przemysłu meblarskiego, wzbogaciły swoją ofertą rynkową o 
nowe atrakcyjne tkaniny, dzianiny i przędziny lypu „malimo", 
przeznaczone na obicia meblowe. Charakteryzuj!\ się ooe bo
gatym wzornictwem, wysokimi parametrami użytkowymi i no
wymi. dającyml ciekawe efekty połączeniami surowców. 
Sporą partię nowych i interesujących artykułów wyprodu

kowały w łym roku przedsiębiorstwa pasmanteryjne. Należ4 
do ni4'h m. in. taśmy tkane żakardowe (pościelowe o nowym 
wzornir.łwleJ t taśmy firankowe. Z wyrobów ażurowych na 
podkreślenie zasługuje produkcja tkanin haftowanych w mo
dnym kolorze khaki. 

'YWary produkowane przez przemysł JedwabnlczC>.. 
dekoracyjny cieszą się dużym uznaniem odbiorców 
ze względu na swoją wysoką jakość, nowocze
sność i atrakcyjność. Niemniej bran:i:a nie 1a
mierza poprzestaó na dotychc1asowyeb oslllgnlęclaeh 
l uzyskanym poziomie - zapewnia kierownictwo 
zjednoczenia i zapowiada, że wraz s przedslęwzię-

ełaml mającymi na celu zwiększenie łlo§cf prvdukcjl, nadal bę• 
dą prowadzone prace nad nowymi I 1modernizowanynń towa
rami oraz systematycznym urozmaicaniem I wzbogacaniem 
wzornictwa a takze podnos7eniem walorów eałeł7csnych l 
llłJ'łkowych oferowanych klienteli produkłów. L B. 

Młodzi dyskutują, o sobie • 
l swoich sprawach 

Zaprosiliśmy dziś do dyskusji grupę młodszych i starszych działaczy ruchu młodzieżowego. Spotkali się: 
Maria Krzewicka - z-ca komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP, Elżbieta Wróblewska członek ZSMP, 
rysownicz;ka z ZPJ „Pierwsza", Bogdan Bromberkows ki - student IV roku handlq zagranicznego, działacz 
SZSP, Andrzej Chałupka - kierownik Wydziału Propagandy ZŁ ZSMP, Ewa Marciniak - sekretarz RŁ 
FSZMP oraz red. Leszek Rudnicki - „DP". 

I 

Tematem naszej rozmowy są postawy ludzkie. Rzecz w tym, że obok tysięcy ludzi oddanych swojej wacy 
i pasjom społecznym, spotykamy zjawiska nie mogące cieszy{;, zjawiska takie, jak karierowiczostwo, wyko
rLYstywanie swoich pozycji zawodowych, „układów" i znajomości. Spróbujmy spojrzeć na' te sprawy z punk
tu widzenia naszej młodzieży. 

• c 1ac 
B. BRO:MBERKOWSKI: - Ka

rierowiczostwo i robienie kariery. 
Ja byłbym chyba zal Uważam, i:P. 
w pewnym sensie jest ono spra
wą pozytywdą, o Ile człowiek jest 
autentycznie zaangażowany i robi 
swoją robotę {jlatego, że jij lubi 
W takim układzie wcale nie wsty
dziłbym się powiedzieć, że chcę 
zrobić karierę. 

organizacji jest ,,fuchą", dość szyb-1 mam ich za sobą w ruchu mlodzie
ko będzie się mógł przekonać, że żowym sporo. l muszę p1·zyznać, 
tak nie jest. To praca trudna i ż-. spotkałam się w tej pracy /. 
odpowiedzialna. . Sprawdzić się w wieloma zjawiskami po prostu de
niej mogą tylko ci, którzy na- nerwującym.i . Chociażby sprawa o
prawdę chcą pracować. pinii na studia z organizacji. któ· 

rlum musi by~ kryterium meryto
ryczne. Wszelkie odstępstwa będą 
antywyc.:howawcze. Pozwalają ;:111 
powstawanie sytuacji, o jakich 
mówiła Ewa. A dla wybitnych 
działaczy mamy Uniwersytet Ro
botniczy przygotowujący na stu
dia. Facet z opinią organizacji mo
że się sprawdzić na studiach lub 
nie, a wtedy cierpi prestiż orga
nizacji, wypaczona zostaje jej 
podstawowa funkcja wychowaw
cza. 

L. RUDNICKI: - Nie jest pro· ra podobno ma pomagać przy 

Natomiast musj. budzić sprzeciw 
ten. dl.a którego ruch młOOz:ieżo
wY Jest odskocz.nią do wYbicia się 
gdzieś tam i zlaipania sobie ciepłe
go i tajnego stołka, żeby przesie
dzieć na nim połowę życia. Samo 
dążenie młodych do kairiery jest 
więc zjawiskiem pozytywnym. 
Określają w ten SJ)OISÓb z góry 
swoje cele, stawiają przed sobą 
zadania. wymagania i dążą d<> ich 
realizacji. 

blemem dawać z siebie maksi- egzaminach na uczelnię. Nie do
mum przez 2-3 lata, żeby wyjść cierają do nich żadne tłumaczenia. 
„na orła", wytworzyć sobie kon· że praca w organizacji nie daje• 
takty, „układy". potem raz-dwa żadnych preferencji przy zdawa
pozałatwiać najważniejsze sprawy r.iu na studia. 
życiowe dla siebie .i swoich, no i.. L. R.: - Ale skądś jednak mu
pas. Czy mało takich przykładów si.ało . wziąć się takie przekona-
znajdżiemy wśród kolegów'/ nie ... 

A. Ch.: - Mimo wszystko ,asta-. M. K.: - Może ma to związek t 
nawiam się co jest złego w tym, że praktyką kier<?yvania na studia naj 
on przez trzy lata mocno pracuje. lepszych uczmow be:t. egzaminów. 
ieśli k<>~ na tym· organizacja? Gdy pod koniec nauki dokonuje się 
Żle byłoby. oczywiście, gdyby po- w szkole oceny. bierze się pod uw'a
tem spasował, dootawszy jakieś gę wszystkie eieinenty - ta.k:że 
tam stanowisko. Praca nie.szczera.. sp0lecz.ną aktvwność ucr.nia. Stąd 
nie wYPływająca z uczciwych po. przekonanie. że jeśli jednym to 
budek. jest w sumie szkodliwa tak pomaga t.o innym powinno oomóc 
samo lub nawet bardziej. niż gdy- także Choć z drugiej sbrony •1wa
by ten człowiek w ogóle nic nie żam. że naszym wybitnyn1 dziala
robil. Jej efekt wychowawczy Jest czom powinno się w różny spasób 

E. \'VROBLEWSKA.: - Fakt, te 
tego rodzaju praktyki czy też 
przekonania istnieją stwarza inne 
jeszcze niebczl(ie1:zeństwo. - Uczy 
ludzi kombmnwania, szukania 
dojść, układów i „pleców". 

:M. KRZEWICKA: - Trzeba Jed• 
nak widzieć różnicę między kal'ie· 
rą a karłerowiczostwem. Zbyt czę
sto obserwujemy tę drugą posta
wę, także u .młodych. Kłopot z 
tym. jak odróżni~ je w porę. znaClZn!e gorszy. p0mo gać w dostaniu się na studia. 

E. M.: - To jest chyba jedno 
z najbardziej nagminnych zjawisk 
w naszym życiu. Fetysz „pleców"! 
Na palcach można liczyć przypadki 
gdy ktoś załatwia. cokolwiek by 
to nie było. w SJ)06ób normalny, 
Nawet w tym co mówiliśmy o 
sprawie studiów. nie lldaie sie już 
po pro.stu egzaminu. On jest ty;m 
ostatnim ogniwem. Grubo wcz.eś-A. CllAŁUPKA: - Myślę, że 

jeśli kom:.iś się zdaje, iż praca w 
E. MARCINIAK: - Nie wypada B. B.: - Nie zgadzam się! W 

kobiecie przyznawać się do lat, ale wypadku studiów jedynym kryt~ (Dalszy ciąg na str 4) 

Nasi goście - od lewej: Ewa Marciniak, Bogdan Bromberowskl, Maria KrzP.Wicka, Andrzej Chałupka i Elżbiet~ WPóblewska. 
Fot. A. Wach 

~ -
W A-lecie alepodlegloścl ,;%y· 

cle waruawy•• publikuje trag· 
Dlea&J aajuowu..J kslątkl prof. 
dr bab. · WlodZIJlłlena T. K.owal-
1klego pi. „Roll. 1911". która u• 
kaie •I• nakładem K.raJoweJ 
Ageucj Wydawalc:zeJ. 

Odclakll.IDI tymJ wybiegamy nie
co aapnód, a do wydarzetl roku 
Uli powrócimy aa lamach gaze· 
ty " miesiącach bll:tszycb rocz· 
ale„ IO-lecia. 

-· 
I listopada w mieszkaniu pryWatnym w 

Warszawie miało · miejsce spotkanie polity
ków i działaczy PPS (czyli PPS-Frakcji Re
wolucyjnej) i PSL - •• Wyzwolenie". poświę
cone: omówieniu sytuacji w kraju pod nie
obecność Piłsudskieao oraz ustaleniu 'zadafl 
na najbliższe dni. .Referentem był płk. 
E. Rydz...Smigły. a głównym tematem powo
łanie „tymczasowego rządu republikańsko-de
mok:.ratyczne110" dla utrzymania oorzadku w 
kra}u i pozyskania mas chłopskich ! robot
niczych. Rząd taki miał być powołany w 
najbliższych dniach w Lublinie, z udziałem 
przedstawicieli Królestwa i Galicji, pod 'Pre
mierostwem Ignacego Daszyńskieito. przy
wódcy Polskiej Partii Socjalno-Demokratycz
nej Galicji 1 Sląska Cieszyńskiego, długolet
nie110 posła do parlamentu Austro-We.gier. 
Rząd ten <> charakterze prowizorycznym. do 
czasu powrotu Piłsudskiego, miał zapobiec 
in:zeJllCiU władzy przez siły prawicy oraz 
udaremnić szerszą akeję ze strony sił rewo
lucyjnej fowicy. Wyjaśp.iając wybór Lubli
na, Ryd.z...Smigły za itłóway argument uznał 
obecnaśl: tam wojska, które w razie POtrze
b:r będzie w stanie wesprze~ Jn!cjatyWY po-
lityczne. . 

N~kit nie k.westlonował przedstawionych 
wniosków. pozostawała tylko sprawa wyko
nawstwa, a przed tym powiadomienia o 
ttm Daszyńskiego.. W tym celu udawał się 
do Krakowa z od-pawiednimi pismami ofi
cer POW Wiktor Drymmer •• .Znalazłem się 
przed przepebnionym pocfulem - i>isze o 
tej l>Qdr6ży do Krakowa. - Ludzie stali 
nie tylko na stopniach wa.ron6w. lecz i na 
buforach. Pozostał dach. pomyślałem. Wdra· 
pałem alę na dach, a za mna paru młodych 
ludzi. Poclag wreszcie ruszył. Lokomotywa 
z trudem ciągnęła przeładowany pociąg. 
Padał des:rA:Z ze śniegiem. parowóz zasypywał 
nu !&krami. Po kilku niesłychanie długich 
1odzinach przybyliśmy do Krakowa. 
Przemarmięty. przemoczony, usmarowany 

sadza, udałem się wprost do mieszkania 
Daszyilskieco. Otwierająca ml drzwi gospo
sia wydała okrzyk przerażenia na mój wi
dok. Pana posła nie zastałem, ale zostałem 
poinformowany, te jest, Wt zawsze w kll
wlarnl na rynku. Zawdzięczając l!OS'POSI. 
oearn.ełem •le jak<lł l poszedłem do kawiar
... w 1Dt6r„ saiwaze aladYWał l>llll ooseł. 

·I 

Znalazłem ito. Zostałem 1>0Czestowany gora
cą · kawa i bułkami. Poseł czytał · uważnie 
list. porozmawialiśmy nieco. Powiedział mi, 
że da odpowiedź 'PO południu". 

• • • 
W trzy dni po tych wydameniach rząd 

niemiecki wysłał w misji specjalnej do 
Magdeburga hr. Harry Kesslera. urzędnika 
berlińskiego MSZ, rotmistrza armii nie!ll.!ec
kiej, Zl!lanego dobrze Piłsudskiemu z okresu 
walk na Wołyniu. Nie była to pierwsza 'PO· 
dróż von Kesslera do Magdeburga. Był tu 
już na początku października, celem uzyska
nia pewnych 1Warancjl od Piłsudskiel{o na 
wypadek jego z,wolnienia. „Hr Kessler 
wspomina tamtą wizytę Kazimierz Sosnkow
ski - nadał swej wizycie charakter towa
rzyski. nie pozbawiony cech mimowolnej 
ironii na tle krat i palisady, PrzyWiózł Olll 

w darze różnorodne smakołyki: owoce. pasz
tety, cukry i wina._ Liebesgaben powędro
wały do feldfebla., ku jego niekłamanej 
uciesze". 

Rozmowa w dniu 6 listopada 1>0zostawała 
w związku z drugim listem Swieżyńskiego 
do kanclerza I była bardziej konkretna. 
Według dost!fpnych relacji, stanowiska obu 
raz,mówców sprowadzały się do nastęwja
c:ych wniosków: 

- Panie brygadierze! Przyjechałem z tym 
samym co poprzednio. Rząd mój zmienił 
swój stosunek I chce zapewnić Panu powrót 
do Warszawy. Ale obecnie, w tak skompli
kowanej sytuacji, nie mógłby tego uczynić 
bez złożenia pańskiej dek.Ja.racji o stosunku 
do Niemiec. 

- Powiedziałem jut chyba wystarczająco 
jasno. co o tym myślę ·1 nie będę się po
wtarzał. Trzymacie mnie w więzieniu I nie 
możecie stawiać ml żadnych warunków 
wstępnych. 

- Panie brygadiera:e, p0wtarzam tylko 
instrukcje mego rządu. Mój rzad chciałby 
mieć pewność, że nie będzie wojny między 
Polska a Niemcami o granice. 

- Nie mogę złoży~ żadnej ~deklaracji. 
O tym rozstrzygnie traktat pokoju, chociaż 
osobiście jestem przekonany, że obecne po
kolenie Polaków nie będtie 'Pl'OWadzić z W a
mi wojny o lf·ranice... będziemy zapewne 
mieli wiele do zdziałania na wschodzle
możem„ mie6 n-eł WKJ>6Ine mteresy. 

- Czy może Pa.n to oświadczyć na piśmie? 
- Absolutnie nie i niech Pan zaprzesta-

nie wreszcie tego gadania o zabezpiecze
niach na piśmie. 

- Jeżeli chodzi o Poznańskie, to nie da 
się tu uniknąć ofiar, ale Niemcy nil!dv nie 
ustąpią w sprawie Gdańska i Sląska. 

- Polska na pewno przyjmie wszvstkle 
prezenty. 

- •.. a w Jaki sposób mógłby Pan zapewnić 
rząd Niemiec. że P<> wyjiciu na wolność po
rzuci Pan wrogie 1tanowisko wobec władz 
okupacyjny::h w Polsce? 

- Nie ma takiego sposobu. 
Kesąler nie opuścił Mai?deburga, czekał 

na dalsze instrukcje z Berlina. 
• • • 

W chwili, gdy Kessler kończył swą dru
ga rundę w Magdeburgu, trasa z Krakowa 
do Lublina podążał wojskowy samochód z 
czołowymi przedstawicielami stronnictw 2a
llcyjskich: Daszyńskim. Wincentym Witosem 
i Janem Stapińskim. Była to podróż pełna 
emocji. bowiem w lasach miedzy Kielcami 
a Radomiem wałęsały się grupv dezerterów 
z armii austro-węgierskiej. którzy ustępo· 
wll!li tylko silniejszemu. 

Mijane po drodze posterunki POW nie 
szczędziły ostrzeżeń. ale czas naglił. a trzej 
przywódcy PPS-D. PSL .• Piast" i PSL-Le
wicy nie mieli czasu na medytacje i hote
lowe wygody. Trzeba było podróżować nocą. 

Witos, którego wspomnienia daia nam 
szczegółowy obraz tej podróży, był zasko
czony 1>0 drodze mnogością czerwc.nvch 
sztandarów. przede wszystkim zaś ·w Rado
miu. Całe miasto tonęło w czerwieni. . a 
zwracanie się do siebie per „towarzyszu" 
było towarzyskim tylko odpowiedni}tiem no
wej sytuacji na tych ziemiach. 
Było niespokojnie, jakiś nastrój oczekiwa

nia I pełno przeczących sobie doniesień i in-
formacji. · 
Słyszał i:ian? wYbuchła wielka rewolucja 

- zwrócił się do Witosa jeszcze w Kielcach 
Jakiś przechodzień. 

Nie ma żadnych wątpliwości, te rewolu
oJa wybuchła, tylko nie wiadomo Jeszcze 

CDalazy ciąg na str. 8) 
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• • • • • 
~ „L'Express' w artykule I ~~ztwie. Jednakże 13 lat, to I BaJ."d7.l!eJ jeS'ZCZe skrajnym przy-
~ pióra Liliane . Sichler niewiele jak 17a . postępowanie we- padki~m · ni.ż . spr~wa . auki·ernika 
~ . • , , • dług praw DZ'.lk1ego ·Zachodu. weroy a jest histor1a Lionela Legras, 
~ przedstawia niezmiernie I Leroy nie ma w sobie nic z oow- który stał się wręcz symbolem ca-
~: groźne zjawisko samorzut• I boya - mówJ jr,;den sklepikarz. łckształtu problemu. Cały dzień 
S;; • b . . ! - A ponadto trzeba było umieścić pracuje on w swym garażu z IX>S: neJ Z rojnej samoobrony gd~ieś tego dziecia.ka, zabrać go 1 mocą jednego robotnika - swego 
§ Francuzów w obliczu nara- z Jego środowiska. Sprawiedliwość i syna. Jedyną jego przyjemnością, 
~· t • • t , . i nie spełniła swego obowiązku. On , jedynym przejawem Juksus1,1 jest 

ŻEBRACY 
~ s ajqCeJ przes ępczosc1 . był recydywistą... l dom. który zbudował,. by w nim 
§ niedostatecznej ochrony 1 Na drugim końcu miasta wyta- ' spędzać weekendy. Domek jest za-

~ iycia i mienia obywateli ze ~~::: !~~~da·.vJ~:~ ~':~~a:y 1:r:~!~;elskic~°':6.!~ 

I • 

MILIONERZY -
~ strony powołanych do tego I pObaW•iĆ Się i jak go rano zna- lOOnach" - taki, 0 jakim marzą 
~ pa • t h ·• • • lazła z kulą w głowie. I przyszła , dzieci oglądające wes~rny. Nad I 
~ n~ wowy.c • organow. S~I· . policja, - mówiła łkając - prze· i drzwiami . umieszczony j est napis 

1 
~ gama. Umka1ąc 1a1ęc10 szukała cały dom. Za nią na ka- f „Te:ir..as City". j 
~ wyraineg'o sto • k . miennym stopniu stoi milczący j' · . 

~ nowis a \'I mężczyzna. To ojciec chłopca. Mer Ale w miarę upływu lat i po I 
~- tej sprawie, autorko ogra· i Floramge nie był na pogrzebie , szeregu włarnan L egras poza-1 

Jest w Kairze królestwo, którego monarcha - I którym Koran nakazuje rozdawanie Jałmuby, 
eho_ć nikt nie zna Jego linienia - jest zapewne I z „bakszysz6w" zagranicznych turystów -

' najbogatszym człowiekiem w Egipcie. Jego pod· I oblicza si~ o.a mlllóny dolarów. Policja twierdzi, 
dani, to iebracy - jest ich, jak się ocenia, 25 że król żebraków I wszyscy jego namiestnicy 

· tysięcy &lbo i 'więcej - a ich ogólne dochody, I ściągają haracz z każdego datku. 
pochod:r.~ee 1 datków pobożnych muzułmanów, 1 ~ nicza się w za d • d J dziecka. ' J kłaidał specjalne zamki, kraty, a 

~ • sa Zie o Jednakże,. gdy minęła fala pod- pewnego dnia sporządził bombę l 

~ 
przytoczenia argumentów , niecenia, pojawiła się nienaw;ść. , ukrył ją w tranzystorze. Wszęd2ie ---------

. zainteresowanych W kon· 1· Szef bistro oś-y."iadcza spokojnie: - pou;nieszczał napisy: · „Niebezpie- Do ż~braczej ellty należy gar-
Trzeba wybrac: czy opłakiwać dzte- . cz~nstwo, pułapka, która może wy

kretnych przypadkach. · cko na cmental'llu, czy też Leroy'a J buchnąć. Własność prywatna". Je- .tka ludzi wywołujących najwięk
wsadzónego do więzłenia. den włamyw~z zg inął rozszarpany sze prz.,erażen:i-e l odrazę. Są · to chi-

PaMtwo Leroy mieszkają pny I Do wypuszcz;onego na wolność I n·a kawałki. . rurdzy-amatorzy, specjalizujący się 
fłównej ulicy we Florange, nad Leroy'a poczynają napływać listy 

1 

. . w wywuływainiu najror.ma·itS'zych 
IWą piekarnią-cukiernią. Ich bla- z całej Fra.ncji, a nawet z.z.a mo- 25 maja br. Legras .skazany ro- deformacji u przyszłych żebraków. 
Ir domek przylega do innych do-, rzą, s wyrazami solidarności. Pe- stał prżez sąd karny w Troyes na Podobno zmlL'>Zani 311 oni przeo: 

książąt tego strasenego „królestwa" 

Po zakończeniu „operacji" przy
szła kolej na Hameda. Zapropono
wano mu amputację jednej -
mógł wybrać której - ręki i no
gi. Na srezękie, cdy poprosił o 
kilka dni zwłoki na załatwienie 
spraw, które wymagają obu rąk, 
Ulyskał odroczenie i 1utało mu się 
Z-Wiać, zacierając ślady. 

- dokładnie nie wiadomo Ile. Nie• 
kt6rzy żebracy chętnie poszliby do 
pracy, gd;tby mieli okazję, ale nie 
mają jej - mówi. - Gdyby ich 
karać, wzrosłaby tylko liczba pro• 
blemów. · 

Jeśli 'chodz.j o dobranie się do 
serca organizacji żebraczej, do jej 
„króla" i jego nsmiestników, to do poddawa:nfa .się tym okrutnym 

operacjom, polegającym np. na 
amputacji części kończyn, czy na 
skomplikowanych złamaniach pozo
stawiających trwałe kalectwo. 

- Nie mamy wystarczając~J i ołk Rayya nie robi zbyt wielkich 
liczby instytucji, kłóre mogłyby i nadziei. - Mamy na to zbyt mało 

STRZ ,ALY przyjąć wszystkich okaleczonych, 1 ludzi - mówi i dodaje. że jest w 
· więc wkrótce po ares:i:towariiu mu- stanie wyw.aczyć tylko trzecb peł
simy ich 1!VYPUnczaó ·- mów;i ge- noetatowych . funkcjonariuszy ze 
nerał Mutassim. - To poważny swego wydziału do 'Vlfal:!Y w Kairze 
problem. Kilka dllli temu zmarł w i trzech w Gizeh, gdzie żebracy 
więzien·iu taki żebrak, a w jego operuj11 w rejonie piramid I hote
domu maleźli.śmy schowane 7 tys. li turystycznych. Tych kilku poli
funtów (10 tys. dolarów). cjarntów wykionuje iście syzy.fową 

Jeden z taltich ch.i-rurgów-de·for
mat0rów, 'który stał się bohaterem 
popularnej powieści, posługiwał się 
podobno lancetem tak zręcznie, t.e 
potrafił .sprawić, iż oczy żebraka 
- wyglądające na całkiem o§iepłe 

W OBRONIE WŁASNEJ„. - w rzeczywistości nadal doskona-
le służyły swemu wła~icielowi. 

Kim ą owe C111.0blst-0Acl, moinl I 
władca ter:o podziemia - nie wie 
nawet policja, mimo ze od lat usi
łuje pi::zenilmąó . tę tajemnicę i 
spenetrować ściśle koptrolowaną 
organizację. · Mimo niezliczonych 

pracę, usiłując oczyścic z że'bra-
Ali Osman, figura zgoła upiorna, ków pi-zynajllli!liej tereny najlicz

domagający 1tię miłosierdzia, wy- niej odwiedzane przet: turystów. 
stawiając lepki od bru.du gips na 
ręku, wstał a.resztowa·ny ·W mar- Niejaki Hussein Szaker stał się 
cu 1 br. Pod gipsem miał 300 d•t>- osobistością o sławie zgoła między
larów, a potem okazał się także narodowej i bohaterem żebraczego 
właścicielem dob..."Ze prosperującego świata Kairu. Posiadł on umiejęt
gospodarstwa rolnego w głębi kra- ność wygląda'nia na konającego ka
ju. lekę. bez potrzeby uciekania S·i ę ml>w. z.a stojącymi w jednej linii 1 wien dentysta pisze: - Brawo! Zro- I 600 franków grzywny i 8 miesięcy a·resztowań, których liczba w tym" 

domkami. znajdują się mikrosko- i bil pan to, oo kaidy uczciwy C'llło- więz.ienia z zawieszeniem. Afe nie roku wynosiła do 300 miesięcznie, 
pijne ogródki. ~ed.nakże państwo I w.iek J>C?Winien m-ob~ó. Kupcy, z . rozumiał za co go skazano: Jak pol.icja zdołała :r.prientował! się za- Mustafa Sarnagawi, doradca Mi
Leroy żyją w ciągłym strachu od 1 Lille pisz~: - Doś!l . oaµi kazali to, to złodzieje mają prawo kraść, ledwie w zarysach tego, zbudowa- nist.erstwa Spraw Socjalnych, uwa
czasu włamania dokonanego przed napła.c1ć 11ę 1>9datkow na bandy- a my nie mamy prawa nic robili, nego na . podobieństwo mafii, apa- ia że jednym z istotnych czyn-ni-

dwoma laty. Są oni wciąż pod wra- tów i morderców. Jaka! matka ro- by temu prieszkodzić?!.„ ratu. l ków . jest głęboko zakorzeniony i 

żeniem, że drzwi mogą zostać wy- dziny z Tourcoing pisz~: :- 'J'.rse- Po~u~ąc szk-Od,Y wyrządzone Kiedy ostatnio pewien reporter wynika_jący z ~zów . Koranu 
walone jednym koJ:)nięciem nogi i ba p~ruszyó niebo l z1em1ę, zeby koleJnynu ":'lama.mami w jego d?- chciał zlokalizować ,króla żebra- zwyczaJ rozdaWlll!l.la jałmuzny. -
ktoś obCy może wszystko ukraśc .. obron16 pa.na Leroy, gdyż mamy- mu, wypowiada twardy pogląd, :r.e ków", od razu spotkał si" z po- Ludzie u ~ ~ ~ardzo dobrzy J 

. . I Jak sądzę ..,. jeszcze prawo do te- „gdyby codziennie zabijano jednt- „ 1t j i ł d n ad żebrakom z 

samo, Jak co wieczór, państwo ' ' • h . . J k . 1n· steś chyba 1prytniejny od policji pobudek rehgiJnych. To własme ich Tego czwartku,. 24 sierpnia, tak · go żeby broni6 . n1WZego dobn I go ze sprawców tego typu agre- ważnym Ollł.rzeżeniem. - Nie Je-
0 

n aJll: ~e 1 
· ze • · • · 

Leroy zabarykadowali się, 7..ablo- Częśl! Francuzów zajęła stanowi- sywny~ • a . wie. 0 rotme- zu11e ie nie 11ąblsz! _ spytał pewien st.a; d~broó utrudnia walkę z tym zja• 

kowal.i krzesłami wszystkie drzwi, sko jeszcze inne: nie wierzą ani I błez?1'hyslny~hjakc~,ł toh ~oie byłoby rzec, który pracował tam prawie wisklem. 

• ,..,.,,. d~mu -zi"ł do ręki -+rzelbę. policji.·, a;ni wymlaT<>Wi spraw. iedll- roc ę mnie mo. oc 11 
• ł · •-',.. I ,,...,u ~ ~· .., ~· śc ca e · zyci.e ...-.o crahan. Przygodni tebra,...,. spotkani n.a 

Piekarz ten, żyjący ze swą sta;rą wo 1. - U~~cy sąd~w1 · q • * • -J 

matką i żoną, całkowicie sterrory- tchórzami - 0SW1adczył kiedyś pu- Jedynym człowiekii.em z zewnątrz, j' ulicach kairskich i indagowani W 
zowanymi, noie miał nawet prawa blicznie Ren.e Tomasini, były se- • . któremu udało się zobaczyć na tej sprawi~ •• stwieJ.'ldzal\ :r.godnie,_że 
zejść na dół i kupić' papierosów po kretarz !lt11a:1u. Dzisiaj F::-ancuzów, W tym sam;rm num~e ~oru.que własne oczy „deformaitorów" przy wolą narażac się na drobne nie-
zapadnięciu nocj. Gdy około go- którzy twi€Tdzą to samo .ą mi- Jouane'll :zam1esz.cza krotkie opra- pracy, był Abd el-Atti Hamed, przyjemności związane z areszto
dzirny ~ Ul;łyS:zeli hałas stłuczonego liony. ' ~owanie pt. ,_.~rsenał broni fran- dziennikarz z „AJ Achbar",' który wan.iem i pobytem w zakład~ch, 
szkła na dole. na tyłach liklepu _ W Minimrstwie Sprawli:dliwości wskich rodz11t • I 'Przed to laty zaryzyk4>wał i prze- niż opuśdć swe dobrze zorgrm1zo-

. 'k pracuje się przy pom0t'Y skrajnych ! Autorka - powołując się na mia- brany żebrał na ulicach Aleksan· wane i n.ajwyraźni~ j wygod'.!le 
wpadli W' paru ę. metod. Krok w prawo: nie be.dzie I rodajne i .konkretne źródła - po- drii, a swe przeżycia opisał w „królestwo". Zgodnie ze . starym 

- ' Nie schodź na dół, zamordu- I d 
się już tak łatwo zwalniać 1;atrzy- daje dan.e następujące: książce „Pn:ygody dziennikarza ' na prawem sprzed 45 hrt, ktore o 

ty
Jll. ~Y:!i-::.!ajLe;;;y b~j!:ł~t:!'~ manych. Krok w lewo~ nie wolno i Fr11.ncuzi dysponują .. <>becnle pry- I dnie społeczeństwa eci'PSkiego". d'Zliś jeszcze obowią:zuje.' ~ebrac~o 

ośmielać strzelających do osobi- I watnym arsenałem, liczącym ·oo „ . . . podlega karze do 3 miesięcy wię-

mocniej broń i wyjrzał przez okno. stego wymierzania r;prawiedliwo-

1 

najmniej 15 mln siztuk broni pal- Po trzech tygodruach_ zebrania 1 ziooia. Nowe ustawodawstwo, roz-
Zobaczył biegnąc,e _cienie., .Czy się ścf. w związku z tym na zlece- neJ _ począwszy od fu~jl na kró- skrupulatnego . wyptac~nia .dan·iny patrywane przez Radę Państwa, 
b8;ł? Ten p~acoWtły, spokoJ~Y czło- nie Ministerstwa Sprawiedliwości liki, a skończywszy · na pistoletach lokalnem~ bossc>;vi, ktory miał pod przewiduje zwiększenie kar do 
wiek, 100-ki.lowy, o po;;t'aw1e atle- sąd odwołał polecenie wypuszcze- ! maszynowych, ptzywie:1ionych nie- sobą 80 zebrakow, Hamed został dw6ch lat. Wielu ekspertów wątpi 
ty - strzelił. Tak solne, odrucho-

1 

nia na wol~ księc·ia Victora I Ier.11Jn!ll przes kombatantów s zaprow~dzony ~o starego domu na jednak, czy nowe praw<; odniesie 

wo. EmIIlallluela de Savoie. Zranił on i AlgleriL · peryferiach KaH'U. większy skutek niż stare. 

Tego wiecwru na muszce fuzji , powamie młc>dego niewinnego tu- I . 
znalazł się mały chłopiec, 13-letnd i rystę niemieckiego chcącego odzys-1 Nabywcami poszczególnych 1ztu.k - l'er:o, co .zob~łem, '!1e za, 
Hocine Sahki. Jego wspólnik mia~ I kać łódź pneumatycmą, którą .mu za 11ronl, są przede wszystkim właśc:1- po~~ę do konca zyp1a „- pisał W 
12 lat. Na ogół n~e zachowywali I brano. Instrukcje, jaikie otrzymał I riele drug-0rzędnych rczydencJi, !Ls1ązce. - Trzech potęznie zbudo
cię wzoro:wo. S~zia dl'.1 _niel_etnich sąd były. l)I'ecyzyjne: - NJkt nie I drobni rentierzy, sjlmotne kob~e~Y I wany;h drab6w Upr11yti;:.y:~wało 
w Thonv1lle miał icll 3uz na oku, ma prawa sam wy:mierzac spra· 1·- często bardzo ładne .•. Ta własme na .anapce wą ego ie a a, a 
gdyż byli podejrzani o okradzenie I wie.:Jliwości - niezależnie cd tegÓ, grupa ludzi czuje się najbardziej ~zw~rt[ wyłupywatłk~u :ko. Krew 
15 dni przedtem kasy u fryzjera w I czy to jest ksląze, czy ślusarz. zagrotona. rys a a na wszys ie s rony. 

Dr Ahmed Abeid, profesor pra
wa z Uniwersytetu Kairskiego, 
wzrost liczby żebraków przypisuje 
ubóstwu i rozpadowi więzów tra
dycyjnej rodziny w mieście. -
Kair mógłby pomieścić 2 mln łll
dzi, a tłoczy się w nim 8-11 mln ' 

~~ 

do deformujących operacji. Wygląd . 
jego musiał być rzeczywiście wy
jątkowo chwytający za s·erce, a 
gdy oo raz pierwszy policja aresz- . 
towała !!o w 1!16fi r .. musiał mieć 
za sobą już 'długa k'lriere. jeśli sa
dzić z nagromadzenia doczesnych 
dóbr. 

W trakcie śledztwa SzakeT uległ 
nagłej metamorfozie - ok~zał S'lę 
posLadaczem m. in. eleganckiej 
willi, w której mieszkał, warte j 
około miliona dolarów. Po pracy 
poruszał się no F'--airze limuzyną 
z kierowcą w lioorii. Jee:<l syn stu
diował medycynę w USA, a poli
cja zanewniała, że jel!o dochody 
wynosiły roczni•> mna'ł ·flO tys. 
funtów (około 85 tys. dolarów). 

K iedy pewien kairs'-<:i dziennl-
ka.rz pytał !?O po co żebrał, kiedy 
już nie mu<;ial, orzekł. ie z zami
rowania do tego 7..aj~cia . i że p0 

pracy nawet lubił rozdawać jał
mużnę swym ni<" podejrzewającym 
n.iczego kolegom. Otrz;v.mał potem 
masę propozycji matrym0nialnych 
od koleżanek-żebraczek, ale jego 
hojność nie się.gała aż tak daleko. 
Kiedy odsiedział swoje 10 dni, 
ZI!liknął wśród kairskiego tłumu j 
nikt już o nim nigdy, nię słyszał. 
Czy wycofał się ze swego ulubio
nego zajęcia. czy ~wrócił na ulic~. 
czy też awansował w żehraczej 
hierarchii - nie v.•iadomo. 

(„lnternatio.nal Herald Tribune") 

. . . 

(Do.kończenie u str. 3) 
niej ZSCZYT!;i się wyścig m.aitclt do 
panów m:agist:rów, doktorów i do
centów, wyrabianie doj'ŚĆ, pe.parć, 
dz,ieaia•t:ki zabiegów. 

Efekt l a.it taki, że ma lol et ni d-e
litkwen t zamiast popisać .s.ię na 
egzaminie calym zarobem swej 
wiedzy. odwaila go iatlro forma1no6ć, 
bo ~ieś tam, przez k0i,,CllOŚ , coś 
.1'wż zostalo zalaitwione. Masy kon
krebny.ch prz:v1;:ładów mam cho
cia:iJby w domu, bo brait jeist aisys
tentem na PoJ.itechnice. To jest 
ool'D·CZlllY koszmar. 
• A. C.: - Nie ma chyba człowie
ka, który nie zastanawiałby się 
skąd się to bierze. To są chyba ob
ciążenia wyltształcone w ciągu 
dziesiątków, jeśli nie setek lat. W 
psychice naszego społeczeństwa 
jest tak zakorzenione pojęcie, że 
wszystko trzeba „załatwiać". Nie 
uda się tego wyplenić w ciągu dni 
czy miesięcy. 

Spotikalem się n ied.a.WTup z dwo
ma ch.a.raikterystycznymJ · przykła
dami. Jeden jeszcze w czasie .sl1uż
by woiskowej, gdy mieliśmy PTZYi
mować do otganizacji pa.rtyjnej 
m~{)dego rołni erza. 

Dastal rekomenidiację, zJ!otył pa
.Piery, sprawa stanęła na zehraniu 
i wtedy ~e ktoś ' strz.elil pyta
niem: - Powiedz chłopi€, dfaicze
go che eis.z W\»tą,pić do oa-rtii? -
Chyba ruig<ly byście nie zga<llli oo 
odp0wiedział1 - Bo chcę diOIStać 
II kategorię prawa jazdy. 

To byl oczywiśc i <;! prosty chlo
P31k ze w.si. który ooś tam gdzieś 
od ko~ś UIS.łvszal i wYJ)alił bez 
n.amy.slu. ' Ale d'rugą histo·rię mia
Jern w Pabianicach, niedawno. 
Przyszedł do mn1e chł-Qpa:k tak PO 
trzydziestce, że chce Wl9tąiP'ić do 
ZSMP ZastanowH mnie, ho to 
wiek już nieorganizacyjny. Zaczą
łem sprawdzać i okazaro s ! ę, że 
chłopak usłyszal iż jako czl'anedl: 
ZSMP możę ubiegać &ię o u;mo
rż'Em.ie kredytów dla młodych maił
ieństw w zakładzie. No .i .sz,u!kał 
,,zaliatwienia". A talklch ,,zalaitwia
czy"' możemy obse!"W'Ować chyiba 
codziennie · i ·w kaidej dziedzinie. 

L. B..: - To aą przykłady skrajne, I p· k 
ale wynikłe raczej z braku życiowe- ! • 
go cwaniactwa. Znacznie groźniejsi j · 
będą ci, którzy nie będą się chwa- I 

' lić tym po oo W1Stąipili do ZSMP. : sz:.p~~.: ~~lee~~ ~~~~:1~naĆ? I r z·e c I w o 
Przec1ez zaden nie m11. napisane 
na czole? Jedyną próbą może być 

I . '' „za .atw1aczom 
ty.lko praca. s'Y$'tematyczn.a OCelil.ll 
lu<lzi nie tyillro pod kątem t~ co 
r:obią, a~e t~ nostaw j&lcie' pre
zentują. Taki co w pewnym mo
mencie IZ3JCZY1Ila - J:lil!Jgle „zia.laitwiać" 
wszys~ko dakota, powinien się L!lil)CJt
kać z negatywną oceną śNldowis
ka. Rzecz w tym, że . tak się nie 
dŻieje. 

B. B.: - Właśnie o to chodzi. I 
od razu .do pierwszego przykładu 
Andrzeja. Chłopak był głupi, ale 
co robili ci co dawali mu reko
mendację do partii? 

Te WIS'LJ"Stkie i;prawy obserwuje
my dlQISYĆ wy.raź.nie w naszym śro
d-awisklu sbutdencltim. Plraoując w 
organimcj i uczymy się talme i te
go, że wie1u SrpI'alW warbnych dJla 
organ>iza10j1i nie da się mfa1twić nor
malnie, natomiast da.je s-ię na.dro
dze kontaiktów nieformailnych. Ja 
się nawet nie drz;iwif'i, Ż!e nieik.ttórzy 
ludzię prędzej czy pó1Jniej zacz.y;na
ją tę wiedzę wyikforzystywać na 
.sWój własny uży'tek. Ale dz.iw.ię 
slę, że n ie s poty!kamy się- z obja
wiami s;prze dwu cr.y potępienia. ta
kich prak'tyik. 

To świadeozyłdby 1ak dalece to 
zjawi.siko zaiklol"2ie<Illione jest w na
szej ' .sipoleaznej mentaiLnoścl. A 
&przyi.Ja temu talkie dJa[etko posu
nięta rozbudowa namiego aparat u 
aidministraicyjnego we WISlzyl'lltikiich 
dz·:edz:i'na·cll życia., · namnożooie 
' sz;c:rebli po1zibawkmych Ill()Ż\1'i w ości 
decyJJji lUib i.1chyliadących się od 
nfoh. 

L. B.1 - Wynikałoby z tego, że. 
na·jlepszym działaczem organizacji 
będzie ten, który po,s.iajdać będzie 
1S1Zerd!:o roz,gialęziony system kOill
taktów i dojść? 

B. B.: - Tak to poniekąd W'1-
gfąda! Dostatecznie często obser
wujemy przecież ludzi wstępują-

i:ych do organizac]i studenckiej, 
którzy przepracują w niej tyle, by 
uawiązać · kontakty z władzami u
czelni, profesorami, asystentami, 
ulokować się jakoś na łatwiejs21ej 
drodze studiów i koniec. Organiza
cja jest już niepotrzebna. 

E. M.1 - Chciałabym, żebyimy 
oddzielili te dwie sprawy. Zawsze 
będę za załatwianiem dla organi
zacji. Po tylu latach pracy mam 
wystarczająco rozbudowane kon
takty, ale korzystam z nich wy-. 
łącznie dla organizacji. 

A. C.: - Ale równocześnie man 
sąsiadów, którzy starają się te 
twoje kontakty wylkorzystać dla 
siebie. 

E. l'r~ - To fakt! Sąsiadów czło
wiek nie wybiera, więc co i raz 
mam ,,akty strzeliste", żeby uła-t
wić studia żonie, mieszkanie, albo 
coś innego. I nikoeo n ie zraża to, 
że nie załatwiam. -

A. C.: - Bo to po prostu tpra
WĄ zwykłej ludzkiej uczciwości. 

E. W.: - Dam wam na to przy
kład. U nas w rysowni jest dziew
czyna, członek ZSMP. Matka jest 
kierownikiem kadr w zakładzie: 
Pracę mamy ustawioną w ten spo
sób, że narzucony jest pewien plan 
klisz do wykonania. Ona go nigdy 
nie realizuje, a w dodatku spóź
nia się nieu!ltannie. Gdyby która
kolwiek z nas pracowała w ten 
sposób, 'zarobiłaby natychmiast na
ganę; a potem zwolnienie. Próbo
wałyśmy rozmawiać z kierowni
kiem i skończyło się na wzrusze
niu ramion. 

L. B.1 - Ten przykład poszerza 
płaszczyznę naszej dyskusji. Prze
cież tam pracują młodzi ludzie, 
którzy obserwują, wyciągają wnio-

ski. Jeden taki fakt wystarczy, że
by zabagnić atmosferę w całym 
zakładzie. Takie ·doświadczenia słu
żą też do uogólnień stosowanych 
we wszystkich innych dziedzinach 
tycia. Okazuje się więc, :ie uczy
my się wszyscy i to dość wcześnie. 
Zetknąłem się niedawno z nauczy· 
cielką IV klasy, która informowała 
rodziców, ;.e wszystkie dzieci mają 
należeć dÓ ZHP, bo od · tego zale
ż.eć będzie stopień ze eprawowa
n~.-

M. Jt.1 - To jest ·efekt chodze
nia po linii najmniejszeao oporu. 
Przecież . nikt u nu nie rozlicza 
nauczycieli z ilości. Wręcz przę
ciwnie, wolimy drużynę mniej 
liczną, ale dobrze pracującą, ód 
gromady obiboków. 

A. C.: - Ale rubryczki w spra
wozdaniach do kuratorium Sł(. Więc 
trzeba je załatwić najmniejszym 
wysiłkiem. Chyba zbyt przyzwy
czajeni jestejmy do ,;załatwiania." 
\1 nas. wielu spraw w ten sposób. I 
wtedy najlepsze nawet założenia 
biorą w łeb. Bo decyzja ministra 
oświaty o wliczeniu do oeeny u.d
nia jego aktywności społe,;:znej 
jest zruikomi·ta. tylko te nie rozli
cza nauczY1-"'1ela z pracy młodzieży· 
w kole PCK, LOP czy innym. Na
cisk pos:z;edł na ZHP i.„ kółko się 
zamknęło. 

M.. K.: - Zaczyna aię wszystko 
od błędów podstawowych. Chodzi 
nam rzeczywiście o to, mówię o 
swojej organizacji harcerskiej, że
by była liczna bo to ułatwia nam 
oddziaływanie na młodzież. Ale 
bł~em jest podejmowanie ta
kiej decyzji za samych mło
dy~h ludzi, Jeden taki błąd wy
wołuje powstawanie fali następ
nych. Pozornie może l drobnych, 

ale to wypacza zasadniczo celowość 
całej . pracy. 

L. R.: - Chyba ' pora, żebyśmy 
zaczęli zmierzać do jakichś konklu
zji. Mówiliśmy · tutaj o wielu złych 
zjawiskach, tendencjach i przyzwy
czajeniach, o różnorodnych manka· 
mentach w działallliach, ale ma
jących / pewną cechę wspólną 
miały służyć celom wychowaw
czym. Czy ma to znaczyć, że za
korzeniły się w naszej narodowej 
mentalności talk daleee, że nie da 
się nic zrobić? 

M. K.: - Na pewno nie! Tylko 
trzeba zdać sobie z nich jasno 
sprawę. 

A. ·c.: - My tutaj zdaliśmy so
bie na_ pewno ·i na pewno też nie 
naprawimy Rzeczypospolitej. Żeby 
ten obraz się zmienił, trzeba żeby 
wszyscy zdali sobie sprawę z tych 
faktów i żeby · WSZY.SCY zaczęii je 
zwalczać. 

E. W.: ·- To jest znów ideolo
gia, a ta sprawy nie załatwi. Ide
ologia musi by6 poparta konkret
nymi formami działania. 

E. M.: - A może trzeba nam 
wrócić do rozmaitych form pracy, 
które jakoś nam się gdzieś po dro
dze zagubiły. Może w trosce o 
ilość zapomnieliśmy trochę o ja
kości. 

A. C.: - Słuchajcie, a chociażby 
taka sprawa jak życiorys. Kiedyś 
wstępując do partii trzeba go było 
powiedzieć. Ale znów bez forma
lizowania. Nie tak, że urodziłem 
się, chodziłem do szkoły, teraz pra
cuję i kropka. Niech powie towa
rzyszom. jalti jest, co go interesu
je, cieszy, pasjonuje', nie ma prze--
cieź głupich „kondików'•. Każde 
hobby mówi o człowieku więcej 
niż ten jego stereotypowy życiorys. 

B. B.: - Sformalizowanie wystę
puje przede wszystkim w pracy , 
podstawowych ogniw organizacji 
młodzieżowych. To są grupki ludzi, 
które powinny znać się najlepiej 
i najlepiej oceniać. To sa sita, któ
re nie powinny przepuŚzczać nie
wyraźnych figur. 

E. M.: ..!. Faktem jest, że mamy 
bardz~ d1,1żo do. zrobienia. I po
patrzcie, tak się nam niewin111ie · 
zaczęła ta rozmowa, a tak wiele z 
niej wynika. 

M. K.: :- Ja się z niej cieszę, 
bo. dała m; sporo do myślenia. Wy
daJe 1Tl.i się tei, że w ogóle zbyt 
mało mówiliśmy dotąd o tych spra
wach. Może dlategQ, że to temat 
trochę wstyqliwy. A tymczasem 
okaz.uje się, że powinniśmy w ten 
sposcb rozmawiać częściej i ... szcze
r.zej. Nawet n.a pewno! 

L •. R.: - I chyba nie tylko roiz:
m~v.i:1ać. Reprezentujecie tutaj wła
ściwie wszystkie kierunki naszego 
ruchu młodzieżowego. Jeśli ta roz
mowa rzeczywiście, jak mówicie 
d~!~ w!'m do myslenia - powin~ 
msc1e Ją kontynuować. W swoich 
organizacjach i środowiskach. Trze
ba dobrze przemyśleć, czego w 
naszy~ działaniu brak. 

• Je~I~ zaś ta dyskusja dała także 
Jakis 'll?PUls do przemyśleń naszym 
Czytelnikom, nie będziemy jej 
ogran!czaó. Podjęliśmy w niej te
m11;ty o ważny~; jak nam się wy
daJe, dla naszego życia znaczeniu 
A może raczej dotknęliśmy ich 
tylko? Chyba każdy z nas miałby 
tu oo§ tło dodąnia, A więc, nasza 
rozmowa . trwa! Czekamy Ila glosy 
Czytelników. W tej rozmowie star
czy mic,jsca dla wszystkich. 
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TEATRY 

WIELKI - godz. 18 „Julietta"; 
22.10. godz. 19 „T:aViata" 

POWSZECHNY godz. 19.15 
„Przedstawienie i Hamleta we 
wsi Głucha Do1ria"; 22.10. godz. 
15 .,Lot nad kukułczym gniaz
dem", 19.15 .,Przedstawienie 
Hamleta we wal Głucha Dol.na" 

,,.OWY - godz. 19.15 .:zemsta"; 
22.10. ł<>dz. 15.30. 19.15 jak wy. 
:tej 

~IALA SALA - godz. llO „sę-
dzlow,le"; 22.10. godz. ll. tli Baj
kl, 20 „SędzloW!J.e" 

JARACZA - godz. li „Trzy bia
łe strzały", 19.30 „Sluby panień
slde"; 22.10 godz. 11 „Trzy białe 
atrzały" . 19.30 „Sluby panień· 
skl!e" 

T.15 - godz. 18 „Taka noc nie 
powtórzy 1!ę więcej": 22.10. jak 
wyżej 

MUZYCZNY - godz, ' 19 „czar 
walca"; 22.10. jak wyżej 

ARLEKIN - nieczynny 
PINOKIO - lodZ. 1'7.31 „Kwa, 

kwa, kWa". 20 „Dekame.ron": 
22.10. godz, 12 „Kwa. kWa. 
kwa". 20 „Dekameron„ 

FILHARMONIA (NarutoWicu. IO) 
godz. 18 Koncert symfoniczny. 
Ork:lutra symfoniczna Fil~r

'mon.li w PloWdiw (Bułgaria). 
Dyrygent - George9 Dlmitrow. 
Solista - Seta Baltayan - wio
lonczela. w programie: K. Pen
derecki - Tren .,Otlarom Hi
roszimy". J. Haydn _ Koncert 
wioloncrelowy D-dur. J. Brahms 
- IV Symfonia e-moll: U.10. 
nieczynna 

MUZEA 

HISTORII RUCHU REWOLU-
CYJNEGO (ul. Gdańska nr 13) 
nieczynne: 22.10. godz. 10-16 
ODDZIAł. RADOGOSZCZ (Ul. 
Zgierska 147' godz. 10-16: U.IO. 
Jak wyżej 

ARCHEOLOGICZNE 1 ETNO
GRAFICZNE (pl. Wolności lł) 
godz. 11-17: 22.10. godz. 10-15 

BIOLOGU EWOLUCYJNEJ Ul. 
(park Sienkiewicza\ itodz. 10-18; 
22.10. gqdz. 1-14 

CENTRALNE MUZEUM Wł.0-
KIENNICTW A (ul. Piotrkow
ska 2ll2l godz 10---15: i2.10. Jak" 
'-''Yżej 

'SZTUKI (Ul. Więckowskiego :!6) 
godz. 10-17; %2.10. godz. 10-16 

HISTORII MIASTA ŁODZI (ul. 
Ogrodowa 15\ n\eczy.nne 

POLSKIE.I WO.JSKOWEJ Sł.UŻ· 
8Y ZDROWIA !ul. Żeligowskie
go 71 nieczyn.ne 

• 
ŁODZIU PARK KULTURY 

WYPOCZYNKU (na Zdrowiu) 
OGROD BOTANICZNY - czyn

ny t>d godz 10 do zmroku 
zoo - czynne od godz. -17 

(kasa czynna do godz. 16\ 
PALMIARNIA (ul. Armii Czer

wonej t /'3) - czynna codziennie 
opróc7 p<młed.7.\Ałków w godz. 
10-17 

LUNAPARK (ul. Konstantynow
ska 3/5) nieczynny 

KĄPIELISKO „FALA" (al. Unli 4) 
nieczynne 

KINA 

BAŁTYK - ~Hallo, Szblcbródka" 
pol. od lat 15 godz: 9.30, 11.30, 
KINO REWIA: „Bitwa o Mid
way" USA od lat t5 z aparaturą 
„Sensurround" oraz występami 
estradowym! godz. 13.30, 16.30, 

. 19.30; · 22.10. KINO REWIA: ,,Bi
twa o Midway" z aparaturą 
„Sensurround oraz występami 
estr~rlowymi godz. 10, 13.30. 18.30, 
19.30 

IW AN OWO - „Hallo, Szp1cbr6d
ka" pol. od lat 15 godz. 10, 
12.15, 15, 17.15. 19 30: 22.10. Ba,\ka 
„Tropiciele" iiodz. to. 11, „Hallo, 
Szpicbródka" godz. 12.15, 15. 
17.15, 19.311 

POLONIA p.rzegląd f!lmów 
brytyjskich: „Barry Lyndon" od 
lat 18 godz. 8.30, 11.45, 15. 18.15, 
21.30: 22.10 Przegląd filmów bry
tyjskich: „Sweeney" od lat 18 
godz 10. 12.30, 15. 17.30, 20 

PRZEDWIOSNTE - „San Bablla, 
godz. 20" wł. od lat 18 godz. 
10, 12. 14. 16. Film w wersji 
oryg.tnatneJ z listą dialogową: 
„Sędzia Fayar<;I. zwany szery
fem" fr. od lat 1' godz. 18. 20, 
22.10. jak wyżej 

Wł.OKNIARZ - Przegląd tllmów 
brytyJskkh: .,Swee.ney" od lat 
18 godz 10. 12.30, 15. 17.30. 20; 
22.10. Przegląd filmów brytyj
skich: „Uroc:iystość" od lat !R 
godz. to. 12.30, 15, 17.30. 20 

WOLNOSC =. „Spirala" . pol. od 
lat 18 godz. 15 .„Trzy dni Kon
dora•· USA od ta± 18 godz. 10, 
12.1s. 17.15. 19 30: 22.10. Jak wy. 
tej 

Wlf;ŁA - „Joe Valach!" wł.-fr . 
od lat 18 gOOZ. 9.30. 12, 14.30, 
17, 19.30: 22.10. Jak wytel 

ZACHl')TA - „Obca" radz. od 
lat 15 godz 12.15, „Stracenie 
Judasza" wenezuelski od lat 15 
godz. 10. 15, 17.15· 19.30: 22,10. 
jak wytej • 

ŁDK _ „żołnierze wolnoscl" nol. 
od lat 12 godz. 15.30 „Niewin
ne" wł. od lat 18 godz. 19.45; 
22.10 . jak wyżej 

STUDIO - „Nie zaznasz spoko
}u" nol. od lat 18 godz. 15.30, 
17.30, 19.30: 22.10. „Przygody 
małpki Nuk:l" radz. b/o godz. 
\6. „Nie za=asz spokoju" godz. 
l'l'.30. 19.30 

STYLOWY - „Wodzi.ref' poi. 
od lat 18. godz. 15.30 .,Ostatni 
pociąg z Gun Hlll" USA od lat 
15, godz. 19.30. 30-lecie łódzkiej 
szkoły tilmowej - tllmy absol
wentów „TI'IZeba zabić tę m!
loś~" poi. od lat 18, dod. „Za
nik serca" goda:. 17.30; H.10 
Wodzńrej" godz. Ul.30 .. „Ostatni pociąg z Gun Hlill" god'Z. 

1.0.30. 30-lecie łódzkiej moly 
filmowej - filmy absolwentów 
„numlnaej.a" pol. od lat a dod. 
„Archeologia" godz. 17.30 

DKM . - ,Rollercoaster" USA od 
lat 15 godz. 15.30. 17.45, 20; 
22.10. jak wyżej 

![OLEJARZ - .,Godzilla kontra 
G!ga,n" jap godz. 16; 22.10. 
godz. 15 jak wy:tej 

GDYNIA - Polski mrn archiwal
ny: .. Biały Murzyn" od lat l5 
godz. 12.15, 15. „Trainsamerlcan 
Express" USA od lat 15 godz. 
10. 17 15. 19.30; 22.10. Bajka „Ba
lanel WE:dkarzem" godz O. 11, 
Polski film archiwalny: „Biały 
Murzyn" godz. 12.15. 15, „szal" 
ang. od lat 18 godz. 17.15, 19.30 

MLODA GWARDIA - Polski film 
archiwalny: „Barbara Radzl
Wi!łówna" , od lat 12 godz. 12.1~. 
13.45, ,Wyspa skazańców" 
meksyk. od lat 18 godz. 10, 
Vl.:i-0, 17.30, 19 30; 22.10. jak wy• 
tej 

MUZA - „ wezwij mnie w św1e· 
tlistą dal" radz. od lat 12 godz. 
15.30, „zasady domina" USA od 
·Jat 15 godz. 17.30, 19.30: 22.10. 
Bajka .,Na !nikim Zachodzie" 
g0dz. 14.30. da!ej jak wyże .1 
l\tAJ A - „Gangsterzy i filan· 

troni" ool. b /o godz. 15.30, 
„DŻiewczyna z reklamy•• USA 
od lat 18 godz. 11.30. 19.30: 22.10. 
Bajka „Szeryf Długie Ucho" 
godz. 14.30, dalej jak wytej 

POKOJ - .,Mi~dzy wrześniem a 
majem" poi. l:>.o. godz. ts.30 
„Mężczyzna z bl„łym gotdzi-
klem" szw. od lat 11!. p.odz. 
17 .30. ts.30; 22.10. baj.ka „Rek
sio prz.ewod:nik" godz. 14.1!1 „Po 
wrót Różowej Pantery" ang. 
od lat 12, god:z. 15.lS „GodzlnY 
miłości" Sl:\Vedzko-norw. od lat 
15, r,odz. 17.311. 19.30 

W todzi i wojewódzrwie 
miejskim łódzkim 

ROMA - „Pirat' ' meks. b.o. g. 
10, „Mandingo'• USA, od lat 18 
godz. 12, 14.30, 17 19.30; 22.10 
haJlta „Bocianie gnla.zdo" g. 
10, 11, „Pirat" godz. ll!.15, 
„MandL'lgo" godz 14.30 17, 1·9.30 

STOKI - .,Gdziekolwiek jesteś, 
panie prezydencie" nol. od lat 
12 godz. 15.30, 17.30. „Dom pod 
czerwoną latarnia" węg. od lat 
18 godz . 19.30; 22.10. Bajka 
„Smok" godz. 14.30. „Popioły" 
cz. I poi. od lat 15 godz. 15.30, 
Polski film archiwalny: „Stra· 
chy" od lat 15 godz. 17.30, 19.30 

OKA - „Jak rozpętałem II WOJ
nę śv.iatową" pol. b.o. goaz. 
12, 14, „ Ko.br a" ja.p. od Lat 18, 
godz. IO, 16, 18. 20: 22.10. j.aX 
wyteJ 

POLESIE - „KSlężn.lczka na 
grochu" radz. b.o. godz. 17, 
„Asy przestworzy" ang. od Jait 
15, godz. 19; 22.10 bajki g, 14 
„Księżniczka n.a grochu" g. 15 
„Asy przestwcn-zy" g, 17, Ul 

POPULARNE - „Smierć z kom
putera" fr. od lat 15. g. li!, 
„Granica" poi. oó lat tS. g. 
1'7.45; 22.10. jak wyżej 

ENERGETYK - „Anna &Lcstra 
Jany" czeski b.o. godz. 16.30, 
„Szkarłatny pirat" USA. od lat 
15, godz. 18.15: 22. lO. jak wy
żej 

HALKA - ,,.Syrenka i ksią:tę" 
butg. b.o. g.O<Lz. 15.15 „Roll: 
święty" fr. od lat Ul, g. 17, 19; 
22.10 bajka „Re'Ksio wybawca" 
godz. 14.15 daleJ jak \VYUj 

PIONIER - „Cz.as życia cz.as 
miłości" radz. Od lat 12 &. 15.30, 

Zbrodnia w klubie tenisowym" 
'fug. od lat 18, godz. 17.30! 19.30 
22.10. bajka „Niesforny piesek" 
god2. 14.30, dalej jak wytej 

REKORD - „Przeciw Kl.ngowa." 
, jug. b .o. godz. 15.30 „Moi pr.zy

jacie le" wł. od lat 18, ,go<IZ. 
17.15, 19.30; 22.10. hajka „Pieski 
i kotki" godz. tł.20. dalej Jale 
wytej 

SWIT - „Jezioro st.a.rej tliOW7" 
NRD, b.o. godz . 15.45 ,,Nie
uchwytny morderca" wł. od lat 
18 godz. 17.30, 19.30; %UO. baj
ka „Duek Dtledziech" g. 1-1..45 
dalej jak wyżej 

SOJUSZ - bajka 1,Pompallni i 
tapir" godz. 18, .• ~mierć prezy
denta" poi. od lat U. li· 17; 
22.10. ja.it wyżej 

TATRY - „Charlie Brown i je
go kampania" USA, b.o. i· 
12, „Zagubione dusze•· wl.. od 
la-t 18, godz.. 10, 1.ł, 16. 18, l!IJ; 
22.10. bajka „ W kradnie 1001..no
cy" godz. 10, lól, Jl. 13 „Cha:r
lie Brown i jego kompan.la" g. 
14, „Zagubione dusze" goaz. 
ta. as, 20 

DY'ZURY APTEK. 

Obrońców Stalingradu li, :Nlo
cla.rniana 15, Główna 14, Dll
browsltiego 89, LutomJerńłt 1441, 
01.lmpijska 7 a 

STAŁE DYŻURY APTEll 

Apteka nr "1·<J83, Al.eksandrCrtV, 
ul. Koścluszad 8 · ' 

Apteka nr 47·08'7, KorurtantyttOw 
ul. Sadowa 10 

Apteka nr 47-Gll3, Gknrno, \11. 
Łowdcka M 

INFORMACll 
O DYŻURACH APTEK 

w Pabian1cach udziela Apteka 
nr 47-083, Armll Czerwonej T 

w Zgierzu udziela Apteka 
n:r 47--080, DąbroWSkiego 10 

w Ozol'kow.t.e ud>Ziela Apteka 
Ili!' f'7-0!n Dzler:żyńskiego 2 

DYŻURY SZPITALI 
POł.OŻN'ICTWO 

S:r.pital hn. Kopem.łka - d:ttel
nica Górna, Poradnia K, ul. <Pd· 
rzańska, Cieszkowskiego, l\zgow
ska, Loka·torska, Przybyszew
skiego i gm. Rzgów oraiz gine'lco
logda z dzielnicy Polesie Po· 
radni.a K~ ul. Fornalskiej 

In11tytut Połotniczo·Gln. AM 
(ul. Sterlinga 13) - dz.!elnica 
Sródmieście, Poradnia K, Kop
clńsklego, Rewolucll 1905 r., gm. 
Brójce ir; dzieln1cy Górna, Porao.-

nia K. ul. Felińskiego or.u gine
kologia z dzl.elnic;r Polesie, Po
radnia K. ul. 1 Maja 

S:r.pital Im. H, .Jordana (poło::t
nJ.ctwo) - d:r.ie1nlca Widzew l 
Polesie 
Szpit<lł tm.. B. Wolt - dz:lelni

C41 Bałuty 1 a dzielnicy Górll.'l, 
Pora<ln.la K. ul. Za'P<>lskieJ oraa. 
ginekologia • dzielnky Poles.le . 
Poradnie K. ul. Gdańska, Ka
sprzaka 

Szpil.al "11. Curie-Skł0cioW11k1eJ 
w Z&ierzu - położnictwo - mia
st.o i gmina Zgierz. Aleksa:ndrOw, 
Ozorków, miasto Konsta-.itynow 
gminy Parzęczew l Andrespol 
ora.z · Lódź z dzielnicy Srodml-e
ście, Poradn4a K. ul. 10 Lutego 

Szpital Im. Marchlewskiego w 
Z~ienu - ginekologla mla
sto 1 ~ro. Zgien, Aleksandrow, 
Ozorków, m.lasto Konstantynow, 
gm. Parzęczew. Andrespol oraa. 
Łódź-Widzew z dz.ie lnicy Po lesie 
Poradnia K, ul. Srebrzyńs.ka 
i z dzielnicy Srodmleście. Porad
nia K. ul. 10 Lutego 

Szpital im. Biernackiego (Pa· 
bianice) - gmina l m.lal;to Pa
bian.lee 

Szpital w Głownie gmina 
1 1ru.asto Głowno, Stryków oraoz 
gm, Now~solna 

Chirurgla ogólna - Bałuty -
Szpital im. Biegańsld,ego (Knla· 
ziewie.za 1/5) dla p.reycl'lodni re
j.01I1.0wych nr nr 4, fi, -11, li, 10 ,i 54 
Szpital im. Bar11ck.iego (Kopcl..-i
sltiego 22) codziennie dla przy
chodni rejonowej nr 7. Szpital 
im. Skłodowskiej-Curie (Zgierz~ 
ParzęczeW$ka 3.5) dla przyclwdnl 
rejonowych nr nr l, i, 3, 5. Szpi· 
tal Im. Ma.rchlew&kiego (Zglel"z. 
DubOis 17) 07.orków, Aleksandrów, 
Parzi:c~w. Górna - Szpital im. 
Brudzińskiego (Kosynierów Gdyit 
sltich 61). Poles.le - Szpital Un. 
Kopern.iU (Pabianicka 62) •Sród
mieście - S2'.pital im. Pasteura 
(Wi&).lry Ul). Wid.zew - Szpital 
im. Sonen~ga (Pieruny 30). 

Chirurgia urazo.w.a - Szpital im. 
Radlińskiego (Drewnowslai 75) 

Neuroch!rurgda SzpitaI lm. 
Kopernika (Pa·bianicka 62) 

Laryngologia - S:r.p.ital 1m. 
Barlickiego (Kopcińskiego 22) 

Okulistyka - Szpital im, Jon
IChel'a (M111onowa 14) 

Chirurgia i laryngologja dz.le
cii:c.a - Szpital im. Ba.rllckiego 
(Kopcińskiego 12) 

Chirurgda szozękowo-twarzowa 
- Szpita·I 1111. Ba.r11cklego (Kop
cińskiego 22) 

Toksykologia - .IJn&tytut Me
dycyny Pracy (Teresy 8) 

WenerolcglA - Poradnia Der
matologiczna (Zakątna 44) 

22.18. 

Chirurgia ogólna - Bałuty -
jak 21.10. Górna - Sxplta i Un. 
Jonschera (Milionowa 14) Pole
sie - Szpital lm. Pirogowa (Wól 
czańska 193). Sródmleście -
Szpital un. Biegańskiei;o (Knla
z.lewicza 1/3). Widze\.\" - Szpital 
tm, Sonenberga (Pien.l.ny 30) 

Chirurgia ura.zowa - Szp.1tal 1m. 
Kopernika (Pabian.i.eka 62) 

Neurochirurgia Szpital Lm. 
Barlickiego ('Koocińskie.go 22) 

r.a.ryngologl.a - Szµltal 1m. 
Pirogowa (Wólczańska 195) 

Okulistyka - Szpital im. Bar
lickiego (Kopcińskiego 22) 

Chirurg.la 1 laryngologia dzle
c!ęca - Szpital !m. Korcza.ka 
(Arml! czerwonej 151 

Chirurgia S2'.czękowo-twa.rrowa 
- Szpital un.. Barllck.iego (Kop• 
cińsl<.iego 22) 

Toksykologla - .1Jnstytu1 Me
dycyny Pracy (Teresy 8) 

Wenerologia - Poradnia De.r
m.atologic=a (Za.kątna 44) 

AMBULATORIUM 
DORA21NEJ POMOCY 

CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI 

Gabinet ch.irurgi<>..zny czynny 
całli d.ob«:, Lód.ż, Ar!lW Czerwo
nej 15, tel. 341-36, wewn. 70, 
457-liO, do $4, wewn. 70 

NOCNA POMOC LE~KA 

- dla poszczególnyeh dzielnlc 
czynna codz.ie.n.nie w godz. oo 
20 do 6 - telefon centralny 666-<.16 
w Wojewód.zklej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Lod:zi 

NOCNA. POMOC 
PIELĘGNIARSKA. 

- dla poi;:r.ozególnycll 
czynna C<>dZiennie w 
20 do 5: 
l.ódź·Baluty zabiel',! 

mlejscu w izbie p:rzyjęć Szpi
ta;La im. H. Wolf, zgloszerua 
na zabieli w domu chore&<>. tel. 
777-'M 
l.ódż·Górna - zabJegi na miej

scu w Izbie przyjęć Szpitala im. 
Jon.schera, Szpitala im. W • .Sru
d7'ińsk.iego zg!oszen!.a na zabiegł 
w domu chO<rego, tel. 406-56 
Łódź·POlesle - zabiegi na miej

scu w izbie przyjęć Szpitala im. 
P:irogowa, Szpitala im. Madurowt
cz.a zgłoszen.La na za,biegł w do
mu chorego, tel. 261-8!1 
Ł6di-Sródmieście - za.biegi na 

miejscu w 1Zbie preyjęć Szpi
tal.a im. Puteura zgłoszena 
na zabiegi w domu chorego, tel. 
SM-11 
Ł6dł·Widzew - Uibleg1 na m.1eJ 

scu w izbie pm7jęć Szpl.ta.la im. 
Sonenl>e:rga., zgłoszem. na za,. 
biegi w domu chorego, •l. IM-li 

WO.J&WODZJlA llTACJA 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

Ł~. ul. ~ 1111' 13'1, 
tel. ot 

OOOLNOŁODZKI 
PUNltT INFORMACYJNT 

dotyc:z~„ placówek alułlby 
2ldro'Vld4 - c:eynny cal- dob4: we 
wszystkie dni ty&<>dnla., tel. 0111-18 

Młodzież na straży 

ładu • 
I porządku 

Duży wkład w pracach Ochot
niczej Rezerwy Milicji Obywatel· 
skiej ma łódzka młodzlet zrzeszo· 
na w ZSMP. 

Wczoraj, podczas ' uroczystości w 
PCz. „Polani!", złożyło przyrzec~e
nie i otrzymało legitymacje ORMO 
210 członków łóqzkiej organizacji 
młodzieżowej. W uroczystości U· 
dział wzj.ęli m. in.: sekretarz Kt. 
PZPR, przewodniczący Woj. Społ. 
Komitetu ORMO - K. Kwiatkow-
ski, szef Inspektoratu ORMO KG 
MO - płk M. Grzegorczyk, ko
mendant woj. MO w Łodzi - płk 

, K. Kraupe, poseł na Sejm PRL -

~ Spóldziełcy 
do komputera! 

Wszyl!!Cy człon.kowi'e spółdzielni 
mieszkaniowych dotychczas nie PO
siadający jeszcze mieszkań. a tak
ie kandydaci legitymujący się peł

Sł. Swiderska oraz pr~ewodniczą
cy ZŁ ZSMP - M. Czesny. 

Szef Inspektoratu ORMO KG MO 
- płk !VI. Grzegorczyk podkreślił 
szczególnie dynamiczny w ostat
nich latach rozwój organizacji 
ORMO. Liczy ona obecnie w kra- · 
ju 382 tys. członków, z czego 32" 
tys. przybyło tylko w ciągu roku 
ubiegłego. Przekazując podzięko
wania za ofiarną pracę 15-tysięcz
nej organizacji łódzkiej, M. Grze
gorczyk podkreślił znaczenie wkła
du pracy I efekty wychowawcze 
wynikające z działalności młodzie
ży ZSMP-owsl;tiej. Jest to jedna 
z najskuteczniejszych dróg do u-
czynienia młodego pokolenia w 
pełni ;:idpowiedzialnym i świado· 
mym obowiązków współgospoda
rzem swego zakładu, miasta I 
kraju. (er) 

Teatr Nowy' 

dzieciom 
nym wkładem mieszkaniowvm. o- W nledzi~lę, 22 bm., o godz. 11 l 
trzymali ostatnio do wypełnienia 13 "".' MałeJ Sali Teatru Nowego wy· 
zielone druczki. Należy ie wvpeł- &tąpią: KLEMENS MIELCZAREK -

„ . ś · . · . I aktor Teatru 1-'opularnego w war· 

„Zielone 

świadectwo 

urodzenia" 

Jutro 

sadzimy 

drzew~a 

T rwa jesienny etap akcji 
„Dzielllllika Populune
go" i LK FJN pod ha~ 
słem „Zielone świadec-

two urodzenia". Jak już ' infor
mowaliśmy, jutro wezmą w 
niej udział mieszkańcy osiedli: 
Czerwany Rynek i Obywatel
ska. Tym. któirzv nie znaia je
szcze szczegółów. a chcieliby po
sadzić drzewko dla swe11:0 dziec• 
ka. przvPOminamy, że sbiórka 

· wszystkich zainteresowanych na 
osiedlu Czerwonv Rynek odbti· 
dzif' się o godz. 10 przed loka
lem administracji przy ul. Le
lewela 3/7. natomiast na osie
dlu Obywatelska zbiórkę W'Y" 
znaczonn na l!'Odz. 11 przy skn:y
żowaniu ulic Pięknej I Piasta. 
Zapraszamy I (płom) 

~1c n3:wet Je li term1".1 odesłan~a . szawle, klóty przedstawi „TADKA 
ich mmął. bo sprawa Jest oowaz- 1 NIEJADKA" wandy Chotomskiej z 
na. Otóż postanowiono w całym · muzyką Mieczysława Ja-nicza w sce
kraju dokładnie zinwentaryzować ! nografii Jerzego Flisaka oraz ZBIG· 
potrzeby mieszka.Q.iowe. Kto na co NIEW LENGREN - popularny r:v
l'eflektuje i jakie mieszkanie mu sownik (prof. Filutek), Który popro· 
pnysługuje. Potnebne są dokład- wadzi wes?łą lekcję rysunków. Bl· 
ne i,nformade 0 kandydacie na lety w kasie Tea'tru Nowego. '-----------------
mieszkanie - nie tylko jako ood-
stawa do działalności komisji sPO~ 
łecznej decydującej o t>rzydziale, 
lecz równiet ·jako "bank informa
cji" dla władz w.zed oodleciem 
decyzji. 

Z l.otlzi w kilku zdaniach· 
Wypełlllione dru.cz'k!, to materiał Z1 BM. • Dziecl~e Kino „Przy· i • „Z przeszłości Polski" - J>fOjek-

dla kompute.ra. W Łodzi informa- goda", 0 godz. 17, w DDK przy ul. cja filmów oświatowych w Muzeum 
cje ,:przetrawi" komputer l Ośrod- Zuoardzkiej 3. • „W jesienny wie· Archeologicznym l Etnograficznym 
ka Techniki Obliczeniowej „Zeto''. czór" - impreza w SOK „Lutnia" przy pl. Wolności 14, o godz. 11. 
,,Bank informacji" oowinien zacui~ przy ul. ?.anowej 14. o godz 18.30. • „LiteratuTa polska wśród ł.uźy
działać jeszcze l>OCl koniee tel!O ro- • R2cltal Grażyny ŁobaszewskieJ czan" - odczyt doc. dr Rafała Lesz
ku. Dlatego apeluje-my do kan- I grupy „Crash". o godz. 18. w AOK czyńsl<iego, o godz. 12, w Muzeum 
dydatów: w·.~ łni'aj~i·e szybko ,· d~ „Siód~ml<i" przy u1. PllotrlrowskieJ Sztuki przy ul Więckowskiego 36. 

·'"" ~ ~ 77. • Turniej recytatorów o „Złotlł 
kładnie! Akcie koordynuje w Lo- zz BM. • Zebranie Kola nr z Prząśniczkę". o godz. 17. w MzDK im. 
dzi Wojewódzka Sp6łdzielnia Mie- ZBoWiD dZlelnicy Widzew. 0 godz. B. Znojka przy ul. Siedleckiej 1. 
szkaniowa. (ap) 10, w SP nr 43 przy ul. Wacława. • „Nasza Basia Kochana" - wy-
--------,--------·- ----------- - - stE:PY grupy wokalno-muzycznej, o 

Nowe ' r„O'd głosy" 
\V najnowszym numerze „Odgłosów" Ozy.tel.nicy znajdą ~ele cieka

wych publikacji: 

• WyWiłld z rektorem PWSFTvlT, doc. Stanisławem 
• · Wspomnienia Wadima Berestowskiego z. pierwszych 

ły filmowej 
Ponadto przeczytacie: 
• o pomniku Władysława Reymonta: 
• n polskich lotnikach; 
• ? t ,ortzl w rok•• 19!8 

Kuszewskim; · 
lat łódzkiej szko-

godz. 18 w AOK ,,Siódemki" przy 
ul. Piotrkowskiej 77. 

DOKĄD NA WYCIECZKJS 
Oddział PTT-K Ł.ódź-Poles!e za'Pra

sza na dwie imprezy, Piechurom o
feruje się spacer po 20-kllometrowej 
traSie przez Kolumnę-Barycz-Ldzań 
-lłóżę-Teresiit-Chechłlo. Zbiórka 
chętnych na Dworcu Lódź Kaliska o 
godz. 8.30. Odjazd o godz 8.52. 

Trasa 40-kilometroweJ wycieczki 
kolarskiej biegnie z Lodzi do Alek
sandl!'owa przez Grotnl.ki i z powro
tem do Łodzi. Zhi!órka na pt 9 Ma
la n i?:nli7. 'ł. 

DzD i Jutro d1-lładio 
SOBOTA, Zl PAZDZIERNIKA 

. PROGRAM I 

12.~ Z kraju i 1;e tiWiata. 12.25 
Na południe od Czantorii. 12,45 Rol
niczy lcwadrans 13.00 Przeboje z ma
łych płyt. 13.25 Nasze budowe rytmy. 
13.40 Kącik melomana . 14.00 Studio 
„Gama". 14.20 Studio Relaks. 14.25 
Studio „Gama". 15.00 Wiad. 15.0~ Ko
respontten<:ja z zagranicy, 15.10 Stu
dio „Gama" 16.00 Tu Jedynka. 17.30 
Radiokurie.r. 18.00 Tu Jedynka. 18.25 
Nie tylko dla lde.rowców. 18.33 Prze
boje sprzed lat. 19.00 Dziennik wie· 
czorny. 19.15 Flimowa muzyka Henry 
Manciniego. 19.40 GWlazdy Jazzu -
Buck Clayton. 20.00 Wiad. i Infor
macje dla kierowców. 20.05 Podwie
czorek przy mlkrofonie. 21.35 Przy 
muzyce o sporcie. 21.58 .Komunikaty 
Totalizatora Sportowego, 2Z.OO z kra
ju i ze śwtat.a„ 22.20 Tu radio kie
rowców. 22.23 Lódź na muzycznej 
antenie (L). 23 OO ' Wita Was Polska. 
O.Ol Wiad. 1 irifot'macje sportowe. 
0.07 Kalendarz Kulot>ury P<>lskiej. 0.12 
Nocne Studio „Gama" . . 

PROGRAM li 

11.30 Wlad. 11.35 Radioproblem:r. 
11.45 Muzyka spod strzechy, 12.05 M. 
Ravel: w hołdzie Couperinowi -
suita w transkrypcji orkiestrowej 
kompozytora. 12.25 Wiad. (Ll. 12.28 
Chwila muzyki ('Ł) 12.30 z cyklu: 
,,Przemia•ny" - nud. H. Smolagi (Ł). 
12.45 Miniatury muzyczne . .13.00 Ma
gazyn wędkarski. 13.15 F. Poulenc -
Sonata na !<lamet I fortepian . 13.30 
Wlad. 13.35 Ze WSI i o wsl. 13.50 
J, Haydn: Kwartet lilIIYC:!lkowy G-dur 
op. 76 nr 1. 14.10 O zdrowiu dla 
zdrowia. 14.25 Chwila muzyki. lUO 
Dla dzieci: „Nle ma-rtw sti:. Dteku" 
- słuch. H. K~:tan~kiej. 14.50 
„Czata" - mag. wojskowy Studia 
Młodych. 15.05 Muzyka P. LocateJle
go. 15.:IO Aud. dla dziewcząt I chłop
ców. 16.10 Przekrój muzyczny tygod
nia. 18.40 Aktualności dnia (Ł. 16.55 
Recenzja (Ł). 17.00 ·z archiwum Jazzu . 
17.20 Nowości poE"tyckle PIW. 1'1.40 
„Pamiętnik prawdę ci powie" - rep. 
Ut. A . Sekudewtcz. 18.00 Muzyczne 
arcb!wu.m PR. 18.25 Plebiscyt Studia 
„Gama". 18.30 Echa dnia. 18.40 Czas 
I ludzie. 19.00 „Matyslalrowie". 19.30 
Problemy teatru· operowego. 20.00 
Odpowtedzi z różnych nuflad. 20.15 
Wiener Festwochen 19'18. 21 .30 Wiad. 
l informacje sportowe. 21.40 W. A. 

' MQ?art - Dlvertilllento D-dur. 22.00 
„A on do wojska" - aud. satyrycz
na. 23.00 Mistrzowskie · lnterprf!tacje 
muzyki dawnej. !3.30 Wiad. 23.3!1 Co 
słychać w świecie. 23.40 Muzyka na 
dobranoc. 

PROGRAM Ill 

12.05 W tonacji T,róJld. 1!.00 Pow
tórka z rozrywki. 13.50 „Eksplozja 
w katedrze" - odc. pow. A. Car
penf!era . 14.00 Concerti per altrl 
stromentl. 15.00 Ekspresem przez 
świat 15.05 Kram z piosenkami. 15.30 
„Zgryz" - mag. M. Zembatego. 16.30 
Dawnych wspomnień czar. 16.45 Na.11; 
rok 711. 17.00 EksJ>ł'esem przez iWlat. 
11.05 Muzyczna poczta UKF 17.40 
Muzyk.a, kraj I ludzie - KOlumbla. 
18.10 Polityka dla wszystJµch . IUS 
Roberta Flack solo. 18.40 TeatTzy,Jt 
Zielone Oko: „Oddech" - słuch. wg 

opuw. Nelsa de Mille, 19.06 Roberta 
Flack w duecie. 19.30 Ekspresem 
przez świat, 19.35 Opera tygodnia -
A. Dworzak; ,,Jakobin". 19.50 „Dzień 
sza.kala" - odc pow. F. Forsytha. 
20.00 Baw. się razem z nami. 22.00 
Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu 
wieczorów - OScar Petersoń. 22.15 
Codz!ennle powieść w wydaniu 
dź~iękowym - Józef Hen: .,Kwle
cien". 22.4-0 „Grand Hotel" - walc 
zespołu Proc;ol Harum. 23 .00 Nowe 
tomiki poetycltie - J . Roztworowski. 
23.05 Jam sess:on w '('rójce. 

PROGRAM IV 

12.00 Wiad. 12.05 M Ravel - w 
hołdzie Couperinowi ..:. suita w trans
krypcj! orkie&1rowej kompozytora. 
12.2:; Wiad. (Ł). · 12.28 Chwila muzy
ki (.L). 12.30 Z cyklu: „Przemiany" 
- aud. H. Smolagi (Ł). · 12.45 Giełda 
płyt. 13.00 Lekcja jęz. angielskiego. 
13.15 Angielskie bal.lady Ludowe. 13.30 
Z dala od utartych szlaków - za. 
lew Złotnicki. U.SO Tu Studio Ste
reo (stereo). 15.00 Wiad. 15.05 'I'eat:r 
PR: Sceny z kronik 60-lecia - Pa
miątka z Celulozy" - słuch. "wg 
pow, I. Newerlego, 16,00 Wiad. 16.05 
Kodeks i kierownica. 16.25 Gra To
masz Szukalski. 16.30 Rozmowy i re
fleksje pedagogiczne. 16.4-0 Aktual
ności dnia (Ł) . 16.55 Recenzja (Ł). 
17.00 Ton I test (Ł). 17.01 Stereo-rewia 
w OJ>I'. I. Grzesiak (L). 18.00 Repor
taż (Ł) . 18.20 Chwila muzyki (Ł). 
18.23 Zapomniane kultury - ,Babilon 
- mia&to Ziguratów. 18.55 Chwila
muzyki. 19.00 C'fY znasz swoje pra
wo? 19.15 Lekcja języka francuskie
go. 19.30 Studio Stereo zaprasza (ste
reo). 22.15 Radiowe portrety Pola
ków - Ludowiec w parlamencie -
Maciej Rataj. 22.35 Radiowo-TV Szko
ła Srednla dla Pracujących. 22.50 
Pldni Gabriela Faure. 22 .55 Wiad. 

NnmzIELA 22 PAZDZIERNIKA 

PROGRAM I 

ł.50 Transm411ja uroczystości Inau
guracji pontyfikatu papieża Ja,na 
Pawia li. 12.30 Polaka muzy•ka popu
larna. 13.00 Studio „G·ama". 14.30 „W 
Jezioranach" - odc. pow, radiowej. 
15.00 Koncert życzeń. 16.00 Wiad. 16.03 
II'eatr PR: „Duch zamku Kenterwil" 
- słuch, J. Czechowicza na podsta
wie opow. O. WUde'a. 16.50 Koncert 
na instrumenty. 11.15 Studio Mło

dych. 18.00 Komunikaty Totalizatora 
Sportowego, 18.05 Muzyka z ekra
nów. 19.00 Dziennik Wieczorny. 19.U 
PM:y muzyce o Sł>Orćie. 20 .00 Konce~t 
życzeń. 21.00 Wiad. 21.05 Wróżby 
z gwiazd, czyli „Wędrujemy pod Wiel
kim Wozem" - mag. 22.00 Lekka 
muza na płytach. 23.00 Wiad, 23.05 
Infqrmacje sportowe. 23.15 Rewia pio
senek. 23.45 Big band M. Fergusona. 

PROGRAM Il 

12.0ll Pora-nek symfoniczny - z na
gań Ork. Symfonicznej PR I . TV 
w Krakowie. 13.00 Teatr PR: z kro
nik 60-łecla - „Sw!atu na przekór" 
- llłuch. wg pow. A. Struga. 14.30 
Wlad. 14.35 Estrada folkloru. 15.00 
Radiov(ry Teatr dla Dzieci l Mło-

dzieży „Zy j swobodą Polsko". 
15.3-0 Najciekawsze nagrania radiowe. 
16.00 z historycznych nagrań Józefa 
Hofmanna. 16.30 Podwieczorek przy 
mikrofonie. 18 OO Pozna .Jemy płyty 
„Polskich Nagrań". 18.30 Wiad. 18.35 
Felieton' publicystyki krajowej. 18.45 
F. Delius - II Sonata na skrzypce 
J fortepian. 19.00 Recital zespolu 
„A:t;lBA". 19.20 Rozgłośnia Harcerska. 
20.00 Wielcy artyści estrady \ kaba
retu. 21.00 Wojsko, strategia, obro::i
noi;ć , 21.15 Piosenki żołnierskie. 21.30 
Koncert wi„czorny. 22.30 Poetycki 
koncert życzeń. 23.00 Arcydzieła mu
zyki dawnej. 23.30 Wiad. 23.35 PUbll
cystyka międzynarodowa. 23.'0 Mu
zyka na do-branoc. 

?ROGRAM Ili 

10.00 60 minut na godzinę. !UMI 
Gra zespół Sun Ship. 11.15 Niedz:iel
na · szkółka muzyczna. 12.00 „Stu
dzianki - 12 sierpnia'' - odc. aud. 
dok. K . Kraśniewskiego i W. To
czyskiej. 12.25 Muzyka z sal kon
certowych. 13.20 Przeboje z nowych 
plyt, 14.00 Ekspresem przez świat. 
14.05 Peryskop - orzegląd wyda.rzeń 
tygodnia. 14.30 z muzycznego archi
wum Pro,grall'.lu III. 15.00 „Czy si
łaczki są potrzebne" - rep. A. Gło
wackiej, 15.20 „Kie"dy marzę" - no
wa płyta Cristal Gale. 16.00 „Naj
wierniejsza" - słuch. w. Terli!ckle
go , 16.40 Jazzowe spotkania F. Si
natry. 17.00 Zapraszamy do Trójki. 
19.00 „Na dworze Karmazynowego 
Króla" - niezapomniana płyta ze
społu King Crimson. 19.30 Ekspresem 
przez świat. 19.35 Opera tygodnia -
A. Dworzak: „Jakobin". 19.50 „Dzień 
szakala" - odc. pow F. Forsytha. 
20.00 Jazz piano forte. 20.40 „Jaka 
była , jaka jest" - o poezji pol
skie j . 21.00 Sztuka Leopolda Stokow
skiego. 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiaz
da siedmiu wieczorów - Oscar Pe
terson. 22.15 Wieczór w kabarecie. 
23.00 Nowe tomiki . poetyckie - Z. 
Flis. 23.05 Z warszawskich klubów 
jazzowych. 23.45 Konce1:t, jakiego nie 
było. 

PROGRAM IV 

10.00 Klub Miłośników Muzyki. n.oo 
Lekcja Języka łacińskiego, 11.20 Chór 
Hermana Kreutza. 11.35 zgadnij, 
sprawdź, odpowit>dz. 12.00 Wlad. 12.ns 
Teatr Klasyki dla Młod.:!llety - „Wy
prawa" - słuch. I. Jurgielewiczowej 
wg POW. „Ten obcy". 12.35 Klub 
Olimpijczyków - aud. dla u1:2:estni
k6w Olimpiady Muzycznej. 13.10 
Klub Ol:inpiJ<:zyków - aud, dla ma
tematyków. 13.30 Muzyka n!ęclu koon
tynentów. 14.10 Ludzie. enoki, oby
czaje. 14.40 Muzyka z Jedne1 ołyty 
- Frankie Miller (stereo). 15.00 Teatr 
PR - Studio 8~ereofon!czne: „scar
danelli" - słuch . S , Herml!na (ste
reo). 16.00 Wiad 16.05 Ton i test (ł,) . 
16.05 Gwiazdy Metroool!tan (L). 17.00 
Tu Studio 4°. 17.30 Wal!'szawski 'l'Y
J(odnik DtwlękoWy. 18.00 Radiolatar
nia. 18.25 Pieśni Gabriela Faur~. 18.SO 
Między fantazją a nauka - . .Bieg 
w inny wymiar". 19.00 G. Verdi: 
„Zbójcy" - opera w 4 a.Jetach (ste
reo). 21.24 W. A. Mozart: 12 Kwar
tet smyczkowy B-dur. 22.00 Wlad. 
sportowe (Ł). 22.10 Recital Zary Do
łuchanowej. 22.25 D. Kabalewski: 
II Koncert na Wiolonczelę l ork. 
op. 77. 22.55 Wlad. 

DZ.."ENNIK POPULARNY nr Z~O (91%1) I 
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A l'OW ARZYSTWO (1-
BE:t.PlECZE NlOWE . „Se:m 
ntas" w Szwajcartł poda!•i 
te w zesztym roku ieQ 
kaenct zosta wilt w ?4TU 
kach 10 .ooq kluczy i ntP 
:ramkni:ll na ' noc "9 .3110 
drzwt do swych m1es•ka1i 
co ocz11w1.ścte r,ardzo ut" 
twtto zadanie ztodzl.e1,,m 

.t. DALSZf POSTĘP\I SAMO 
OBStUGI . Gdy kierowco • 
Raidomic 1ozblł samochód Ja 
nu Wł 8 ' r Warnowy eC'ftu 
PZU •yplacll •arawdtle vie 
ltszośt odukodowonla lee• po 
I tp d ~atal cgłosłt •ie oól 
ftiei . Pan 8 . cglaszał de no1 o 
„rotnle. at w końcu oowie 
dziano mu tell• sam starał <I• 
e oie11iqdze w PZU w Rado-
111iu. Spr-o clagnle <141 ~rl 
rnoJa Gdy oanl Ełłblecle li 
wylqc1ono w domu prąd, "° 
tychmlasł aoblegla do stolpcz· 

nego rei?nu Inkasa teby pnad· 
stawit dowód zapłacenia ra· 
chunku w c>newidzianym l4tr 
minie . Nie pomogło: kaiano 
lei p61śc tam, gdzie Nnl :Klo 
oplate I dowladvWat. się d!a 
czego " PKO lej oieniqdze nie 
pnyszly na cios dó Zakładu 
Enerqetycznega. 

A FATALNIE POMY..It..<l 
SIĘ Ann Partsh z SheT-
man w ame'rukańsktm •ta 
nh r eiesas zamłnst r1 ·"' ~a
mutec nactRne!a 1'0 ned'1! 
gazu i w re2'"u ltacie . -nrze 
bt1afac szubę wysra wow" do mieszkania. Ekipa pnywio· foklmł czasie statelr wPadl no 
•nvtąd,; tt la <n mochndem ;„· do szale i zwaliła · f<" przed. mielitnę, o jego sternik - do 
bturze Byto to bturo rtn domem tłumoc1oc te nie ma wody . Ratufqc wilka l'!ecznego, 
którego nkura1 udawała •t.e czasu nosll le"I po piętr"'h który 1aczql fuł tonot. •hlrier· 
b'!/ odPbra~ prawo iazdv I sluStnle, bo czas to pieni.,,ciz" dzono ie fest on w ntOk al· 

ł. W KOMISIE MEBLOWYM Czas tragany - pleniqd~ kl'· fany Rato-lcy nie mieli z u · 
- Wrocławiu kupiono szolę enta. stalenlem lego stanu tadnrch 
oplacojqc . fednocieśnie latygę A OGŁOSZENIE w lon- trudności, ponlewał byli alon
tra11orzy. kt6rzv zostali zobc.· dyńsletm dztenntku „Dał1'J kami lubel•kleao Wofew6dzkle
wtqzonl do wnlesienio meliło Mtrror": „Przed §lubern go Komitetu Pneciwallrahola-

sprzedam tanto 3!! •ajkt wego. który neszto wycieczkę 
struilbe I psa myśttwBkle· roraoni1owal. Oto leszcze le· 
go, 22 butelki whisky I 45 den d-6d, te propo11anda 
kSiażek PMnograf!cznu„h'' orzeclwalkoholową aęsto' ha• 
Nie ma wqtpl.lwo§cl, te fio w or6łnię. · 
autor •1lstępu1e na zupeh\le " 
nowa droge żucia. A DŁUGOLETNIA WY· 

KWALll"IKOWANA ASY-
#. .1000·l~NI DĄB ~ARTEK <;TT?NTKA dnktora Pranlt11 

"? K1e_recczytnle l~ł "'!usta~· Gardnera z . ł"' emph!1 Z"J
nre . obiektem ooduvru hczny~h stala zwotntona z nrac11, 

r 
wyc1e~z~k Jedne~ ! ar>•" no11l<>wa~ 1"'Jt bardzo brzud · 
wodn1k'ow tak 11ow1edzral ra ko Dokto„ fest chłrurol"em
chwyco/'y t~rysta' „Panie. 10 mec1nltRta otf Jr.nsmetul<! 
wsa<'niale. re "'"" ąo nam „.,. Jeqo kitentkt co„ar cze§- ' 
kazał . bo la tak bardzo ko cłe.1 „,,ta!v . oo dtaczP.on . ni~ 
c~om anyrode. To fest """ z„obl RW01e'1 asustentcP. n-
1>1.ękne. d~rew.o: łakq trieb~ '.Oerac11 wo!Pksza1t7cef Dok
m1eć ulę, zeby ie pnerinQć I. tor un1bra! Prosts~e roz-

.. 11=~~,;;i;:r--
A MIESZKANIEC NE .~- · •11\a:>nnl<> 

POLU przes!at do wtilrl!! .t. Pll;C RAZY stawa! no 
miasta projekt okazat:?go łlubnvm kobl•rcu 30-letnl ln:ly. 
grobowca rodzinnego. pro nler 1 Siemianowic I zawue. 
szqc o zezwohmle na budo ądy nalełolo oowl•0<ł•ieł .10<" 
wę Pro1ekt zwrócono z 'll'f opuszerala 110 IMłwogo lo 
notacjq: .,Schodki ta za <z6•1•"' oodeHciem aanno mlo 
wąskie Ob!()kt. lctóru ino da do1>fela sW11!go Zloillwł 
StU:!:?JĆ ludziom jakn mlP.1· •komenfowall t'> s1<zeJliwe WY• 
sce sta!ego zaml<'8Zlranta dam>nle na<feoutaco· oblubie 

l . 
I 

·!-·. 

!· 
! 

Jak przejść? 

Prze1 które pola oznaczone cyfra
mi powinien przejść wldoczn:y na 
rysunku uczet'), aby · osiągnąć wynik 

· - 80? Za.'lt.an6wcle slę. 

Dziewczyna z kuframi 
Którym klucz~m otworzy dziew-

czynka swój kuferek, w którym 
znajdują stę Jej stroje? Przyjrzyjcie 
się uważnie naszemu obrazkowi a 
wówczas sami szybkn ód'powlecle na 
pytanie. 1 

musi mleć •chodkt co 'l'lf nlec '""dtlł •le wre„de "" 
mnie"? na metr szerokie" ołeMh. b" leno u1111h on".4 

A Z KAZIMIERZA WVRUSlVt tnema lah "arnltur łlnbny ,„. 
\Yl.SlĄ statek z wycieczką. "o erot luf wychoddć r mody. 

Splralnle1 t. Odtworzenie faktów, 
2 Wyclzlelina z ki.szalota 3. Staro
żytne liczydło . 4. Drngorenne ko
lia , 5 1 Miasto w obwodzie tomskim, 
5 Di.wny oowóz, 7 Prawy dnpływ 
Dunaju, 8 Ozdnba tałesu, U. Egip
ski bóg uMdzalu, 10 Powieść !hse· 
na 11 Malarz rumuński (1831-1891), 
12. Dopływ Warty, 11. Dostojnik 

REDAGUJE JERZY KAlUZKA 

abisyński. H. .Tednnróczna rnśllna 
uprawna, 15. l\[nlszka buddyjska, 16. 
Czyn , 

Pionowo: A - auti>mat rodzlela
iący produkty B - nacio;ynie na 
ownce, C - górnicza · miejscowość 
w prowincji lsf„han ' w Cranie, D .
rzeka uchndząca do Zatnkl Bengal
skiej, E - w ekwipunku taternika, 

Rozwiazanie ~.Rozkoszy 
\ 

Przestawianka teatralna1 Moniusz
ko „straszny dwór,'', kierownictwo 
muzyczne Bohdan WODICZKO. 

Zadanie muzyc:me1 Moniuszko. 
Anagram: Kallsz"Llszka. 
Dwuosobowe - bllety wstępu do 

Teatru Wielkiego otrzymują: Danuta 
Beklsz Łód:!:. ul Kusocińskiego 128 

.200-kilogiramowa 
atrakcja 
Sensacją lgrzysk Olimpi:isklch w 

1972 r: w Monachium był ważący 
200 kg zapaśnik USA. Chris Taylor. 
Dzięki swej OJl'romnej masie miał· 
dżył on niemal rywaH. Mi~o Mt 
AmerykaninO·Wi ~tarc-zyło um1ejęt- , 
ooścl tylko do zdobycia brązowego 
medalu. Zarą.z · po Olimpiadzie 
przeszedł oo na zawodowstwo i tam , 
nie wiodło mu sle iuz tak dobrze. 
W wa.lee 1 brutalnymi zawodow
cami sama waga ilie wystarcza.ta. 
Bel~ Breston złamał Taylorowi rę
kę. W ionycb sJ10tkaniacb przez 
ostatnie 6 lat odniósł cm lacznie 
36 koą.tuzJi, w tym 8 da.mań koń
czyn. Ale 200 -kilogramowy Taylor, 
mimo ze nadal niewiele umie. jest 
weiąź " atrakcją zapaśniczych aren. 

(90). ' 

F - prawy dopływ Tagu, G -
w6dz kozaków B zabytkowa 
miejscowo!§ć w pln . ~wsch. Bułgarll, 
l - nzdnbny wisiorek, J - dawny 
przebój L Armstr0111ga. K - lewy 
dopływ Jentsleju. 

Do rozlosowania: pięć wartośclo-

\YYch nagród książkowych. 

lamania głowy" Nr . 88 
\ ' 

m. 38~ Genowefa Kosińska, ł-6dt, uL 
Łaglewntck1> 25/8, Jan Łakowskt, 
Łódź, ul Brzechwy 9/39, Sławomir 
Karnowski, Brzeziny, ul. Sawickiej 
8/8, Andrzej .Tanick1 Pabianice uL 
Bugaj· 88/45. 

Odbiór biletów w Teatrze Wlel- " 
kim w Łodzi. 

Je dobrze osądzl6 i 1ą lnn11, na 
które na.leży . pat.rzeć z daleka, 
by wyrobić 11able o nich włA11ne 
sdanie.. · 

BARAN (21.lll-20.IV) 

SKORPION (24.X-22.XI) -
Zirytujesz się wiadomoścl11t o 
sprawie, która pokrzyżuje Ci 
plany. Mimo to nie unikniesz 

RAK (22.Vl-H~vm Nłe · roboty. Szkoda więc nerwów. 
myśl tylko o sobie i nie absor-

Popularny ostatnio aktor bolly
woodzk• John Tiovolta z Olivią 
Navton-John, partnerką z film11 
"Gresse", kt6tego premiera od· 
była się niedawno w Londynie. 
Tłumy 11odekscytowanycb wielbl
elell napędslły strachu aktorom, 
prsybyłym aleilacmle na uroczy-
1ą wlecs6r. 

Trwasz w oczekiwaniu, łudząc 
się nadzieją, że. !poś inhy 
pchnie na.J1l'Zód Twoje sprawy. 
Pamiętaj, że każdy sam fest 
kowalem sweJl'O losu. TWI\ ro
dzinę spotka wkrótce pomyśl
ne wydal"Zenle. Dzieł Jej ra-
dość ' 

BYK (Żt.fł'-21.V) - Dobre 
samopoczucie poprawi Cl hu
mor. W pracy decyduj szybko 
- cza.s nagli, a sprawy są 
proste. 

buj innych swymi zmianami na- STRZELEC (23.Xl-21.Xll) -
i I - Szukasz lrontaktów z ludźmi 

strojów. Bliskiej osob e na ezy przyja.iznyml. Tymcza8em praw-
się upominek łub kWiały. Zą. dzi""'cb "rzyJaeiól mass w naJ-coT - 1am wiesz aa.JlepleJ. „ ~ „ 

bliżseym otoczeniu. 
LEW (23,Vn-a.vun - Po- . KOZIOROŻEC (22.Xll-20.1) -

ra łebyś wreszcie zmądrzał Nie lituj się nad sobą skoro 
i puścił pewne sprawY w nie- inni tego n.ie robią. Widocznie 
pamięć. Ten łydzle6 na.jlepszy nie ma powodów. Tydzleil pn:e-
do ugody 1 pod.fęela normalne- ciętny - ani zły, ani dobry. 
go tycia. WODNIK (21.1-18.11) - Ma52 

okazję pozna.ó sprawy, które 
PANNA (24.VID-!3.IX) od dawna Cie Interesują. Jeśli 

Ten tydzled pracować będzie na wykorzystasz je właściwie 
BLIŻNIĘTA (22, V.-n. VI) - Twoją korzyść. Wiele Panien przyniosą korzyść. 
Czekają Olę Jakieś drobne· ro- spotka romlldltyozna pn::fgoda. RYBY (19.11-20.111) - Ty-
dzinne nieporozumieQia. Za.cho· WAGA (24.l'X-2S.X} _ ~u- dzień ciężkiej pracy, 1 wynik 

, waJ spokóJ i ła.kt. W malłeil- dzie I sprawy maj11i SWl!t pen- iliepewny. Nie rozdzieraj Jednak 
stwle często zaezyu słę od bla- peMywę. S11t rzecsy, tt6re mu- szaił. Przyszłość rYsuJe sl11 po-
heJ wymiany mali, a potem." sin ~ęo wldsl" 1 bił.ska, aby myśłnie. 

~'Yl#iWflflCIJ~ffft~ 

I DZIEN:NJK POPULARNY nr HO (9121) 

/ 

Sumptem łódzkich rzemleśiników powstał spiżowy pom
nik autora ,.Ziemi obiecanej". Blisko ł-metrowa posta6 
z brązu umieszczona została na granitowym cokole, kłórJ 
stanął na placu w pobliżu tzw. Białej Fabryki. gdzie w XIX 
wieku ruszyła pierwsza w Łodzi maszyna parowa. 
' Pomnik jest wyrazem czci i hołdu dla wielkiego pisarz~ 
który licznymi węzłaorl związał się z naszym miastem 
i ziemią łódzką. Bo przecież właśnie nie opodal Łodzi przy
szedł na świat, tam pobierał pierwsze nauki w szkole ele
mentarnej, tam pracował na kolei warszawsko-wlede6skleJ, 
zbierając materiały do wyróżnionych Nagrodą Nobla „Chło
pów", w Łodzi wreszcie mieszkał I kreślll 'zarys „Ziemi o
biecanej" - powieści poświęconej naszemu miastu. 

Z okazji uroczystości odsłonięcia pomnika pragniemy dzlł 
w ramach „Kalejdoskopu wspomnle6" przypomnieć kilka 
„łódzkich" falctów· związanych z życiem Reymonta-

W para!ia.Lnej kanoela.riii w Kobielach Wiei.kici! moźna natra-
fić na księgę z metrykalnym wpisem; .• Działo się we wsi Ko
biele Wielkie dnia 2/14 maja 1867 r. O ~odzirne 2 po l>OlYdnlu 
stawil się Józef Reiment. lat 33 ma.jący. organista orzy ltościele 
Kobiełe Wielkie mmieszk.ały. w obecnośC.i Feliksa Kościelniaka 
lat 23 i Jana Skrzypczaka lat 29 mających obydwóch g(]$'J.)(lda
r.zy w Kobielach Wielkich z.amies:zka.lycb i ukaeal nam dziecię 
płci ~ęskie1 w Kobielach ur9dzone d.11.ia 25 kwietnia ('1 maja) 
rok,u bieżącego o godz.inie 7 po oołudniu z jeg.o rnalżcmkl Antoni
ny z Kuoczyńskiich lat 29 Uczącej Dziecięciu temu na chrzcie 
świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano im.iiOO!a dwa: 
Stanisiaw Władysław. ' a rodzicami iego ·chrzest.nymi byli wiel
możni: k.s1ą<h Szymon KupczyńS>k1 probc>Brroz parafii . Tuszyn 
i Melania Szatkowska właścicielka dóbr Huta Orewnda. Akt 
ten . . stawi.a.Jaremu ; świadkom przeczytany prze.z nas i stawa
jącego oica P<>doisa.ny zó.stał a świadkowie pisać nie umieją__" 

Licz.na rodzina Rejmentów (bo tak sie pisali) mieszkała w sta
.rej organistówce. Spis kość1elnego inwentarza z właściwą so
bie dokładnaścią uireiestrowal WVE{ląd i wyposażenie domostwa: 

,.Dom krvtv -słomą o dwflch tzbach ' komorach komin m•m>
wany. okien 3 pieców 2 z cer{ły drzwi 6. w tvm czw<l't"o na 
zawiasach żelaznych dwoje na biegunach Dach w połowie bu
dynku rozwalonv, a w drugiej zupełnie zn.iszczony. Przy nim 
obórka tru1la z drzewa r.żnietego z drz,wiczkaillli bez pokładu, 
dach słomą krvtv całkiem złv . .'" , . 

Niebawem oo narodzinach Wl.adySilawa, Rejmentowie ~o
" szą się do Tu.szyna. gdzie dobrodzLej całej ~iny. ksiądz KUiP
czyńsiDi kierował " parafią. 

WSTĘPNA EDUKACJA 
W 'l'uszY'!lie Władek chodz;iJ do &'Zkoły elementarnej. Ta mie

§ciła się w budynku póżnielszej DOC"Lty - „miała· rozległa sień 
l 4 izby a w swvm wYDOSażen.iu m.in 2 ta.bUce. 8 ławek. stół 
drewniaaw. 3 gramatvk.i rosyiskie 21 ta.bile abecadlowvch ·100 
ręCl.Ilych tabliczek 4 egzemplarze „Żywotów świętych" no i o-

czywiście dzwonek". Szkóllltą zawladyw.al nauczyciel Józef Ja
strzębowski .ktńrv za 'l rubli 50 k<JPiejek miesiecznie plus tzw. 
naturalia od rodziców. podsyca) płomień wiedzy w głowach ucz
niów. Młody Reymont nie był „orłem" I swvm zach<YWaniem 

' nie raz. przyiprawiaJ poczciwego pedagoga o palpitacje serca. 
Wkrótce op>1ścił zresztą mury ~yńS>k.iej ucz-elni. 

Niestomego Wladka wYPrawiał do WarszawY (do terminu 
u krawca Jakimowicza) najblii.szy sąsiiid Rejmentów (a było to 
to już w Jaik:ubowiel niejaki Wachnik. Odwiózł oo urwisa na 
stację ltolei przyk.amując PoSłuszeństwo "jego nowemu opieku..: 
nowi. 

U Jaki!mow!c:za tenninował równiet łodzianin Michał Ple
trzyńsk.i. Według je.go relacji młody Rejment najlepiej lubił 
odnosić gotowe garnibury, Zawsze bowiem do kle.szeni .posłań
ca'' wpadło kilka kopiejek za fatygę. Po skończeniu terminu 
Pietl"&yńskl oo:wrńcił do rodz.innej LodzL ~ie przv ·ul Staro
zanewskiel 45 za,ł<>żyl właBny warsz1;a~ krawiecki. Jak wiełką 
była za.żył<>ść obu termin.atM'ów tr•idno oowiedzieć. w ka.żdvm 
bądź razie Rejment niie . .za!pO!Ilniał kolegi oo fachu" · - kiedy 
bowiem wybierał się w Podróż do Wiednia zgłosi! sie doń P<> 
„drobną" potyczkę 100 rublj . Wv.stawil nawet weksel ni~v go 
w~e a.ie wykupił. Dowii!<l.z.lawszy się później z prasv ż-e 
Reymont obl"&vmal Nagrodę Nobla. sYIJ łódzkieg_o krawca n.a.p:
sal do a111tora .,Chłopów" list i gratulac.lami i... przy00mnieniem 
długu. Pismo pom.stało bez ~wią<hii - . Pl"ZYPUSZcz.alnie na
gabywai0y J>T'Ze:z różnych wydrwiitro.s:zów Reymont na wet go nie 
cz.yitał. 

KAWALARZ 
Na.jblił.szym przyjacielem Reymonta w cza.sach, kiedy plsarz 

pracował na kolei warszaw.sko-wiedeji&k1ej. był ll·pieoki stolan 
- Albrychiewiez. Jego syn Józef talk:i;e mistrz stola.rski raczy! · 
okolicznych ludz.i anegdotami U1Bły1SU1J1ymi od ojca Jedną z nich 
powtarzam w formie w jakiej mi orzeka.zańo w Lipca·ch P<>
dobno pewnego ruu, przY8zedtszy do stolarni Albrvchiewic:za 
Reymont .wpadł n.a iście szatański pomysl Otóż chcar Zll"Obić 
przyjacie1.ski kawal zamk.nąJ się w jednej r. itot.owvch trumien. 
Ale, że maj&ter dlugo nie przychodził. kawala•rz za.sną! w skrzy
ni. Tymczasem PO trumnę orzvlechał chl<Jp z Cłilebowa. Nie 
wiedząc nic o .. zawartości" trumny załadowaJ ją na wóz i ru
azyl do dOillu. Kolvsanie t wstrząsy orzeb•1dzily Revmonta. 
Uchylil więc . wieka a widzą't nad sobą wvgwieżdżone niebo 
ZlloW<>l:al: „Cót t.o wieztecie mnie luż do raju!?'• Co &ię potem. 
działo - trudno opisać. W chłopa ia.ltby strzelił pi<>ru:n, sko
'CZYł z W02lU i na przełaj oooedził z krzv-kiem do wsi ..• 

ZK 
. Przybywszy do l..odz.I w t.896 r. Władysław Reymont zamiesz

kaJ w domu przy ut: Wschodniej 50 (wmurowana tu iest pa_ 
miątkowa tablica). Pisarza za.fa.sC'Vllowało to najdziwniejsze z ów
cie.snych miast Już Oo kilku wgodniach oobvtu pi.sal do Jana 
Lorentowicza: .Lódi za imuje mnie : oorvwa wieloma rzeczami: 
rO'UOSI. miasta, fortun. interesów i iście amervkańska szybkoś
cią. psychologia tyeb naiplvwaJącvch tłumó..,.,.. 00 żer. mieszanie 
się ich i prtel).ikanie ... Dla mnie 'Lódź last iakąś mtstvczną 
wprost potęgą mniejsza zlą cz.v dobrą. ale ootęgą która ogar
nia swoją wladzą ooraz szersze kola ludzkie która oolvkil chło
pa. odrywa go od ziemi i wvrvwa t robi tak samo z inteligen
tem, tak samo i i ' pierwszym lepszym macherem. tak samo 
z najOl3tatnieJs:i:ym robotnikiem - Je.st t.o wielki· trawiltcv z.iemię 1 

i bdzi żołądek - " tvlko ż<Xą.<le:k wiecznie itlodny ... " 
Mają~ wspaniałe rozwiniętą zdoln<>ść obserwacji Reynwnt 

rejestrował w myślach niczym na taśmie filmowej z.<jawiska 
i typy łódzkie. Sia<lłszy przy boc:unym stoliku w cukiemi Ale
ksandra Roozkowskzego przy ul. Piot•rkows:kiej 76. spoglą<lal 
przez wvstawowe okna na kłębiący się tłum ,,lodzermenschów" 
i „odkładał" ich na oótkę pamieci. 

Dziwnym trafem poprzedni . właściciel kawiarni naizyWał 5141 
Reym~ „Niby ledn& litera - mawiano w cukierni - a jaka 
wielka różnica." 

P.S. N/r.· fragment}> .tareJ l.odzł 



FORD TAUNUS 1600 L 
. już do nabycia w 

PRZEDSIĘBIORSTWl·E 

EKSPORTU WEWN~N·EGO 

„P EWE X"I 
Begancka, zmodernizowana linia nadwozia, 
szczególnie dobra widoczność, maksimum wygo· 
dy oraz regulowane oświetlenie tablicy rozdziel· 
czej i dodatkowo wzmocnione podwozie, dają nie 
tylko poczucie bezpieczeństwa, ale i podnoszą 

komfort jazdy. 

FORD TAUNUS 1600 L 

„SKODJS 1600 MB" (1t69) 
po generalnym remoncie, 
nowe b la<:hy sprzedam. 
Tel 760-79. po 18 23545 g 

SPRZEDAM „!'l.atól 128 p" „WARTBURGA 3!13-W"' fa 
(1975). Tel 21MI i3U4 g bryczn.le nowego sprzedam 

Of..-ty „238~1" Prasa. 
SPRZEDAM .. Nysę" a KU• PlttTkowsk& 96 
chnlą polową wraa 1 wy
posaż~. Tel. 53-G3-33 

22969 ' 
UŻYTKOWNIKU „Fiata"! 
Ma~z kłopot ze swoim sa
mochodem, uidzwoń 433...g1 
- u2godni1 termln.. Spe
cjaUstyczny zakład oferu
je swoją fachową pomoc, 
Łódź-Ruda, Opiekuńcza a. 
godz. &-17. Skonieczny 

23520 g 

SPRZEDAM „Opel-Kapi-
tan" · UN9 &-cylindrowy. 
Wrocławska I, m. 14 

23&!9 g 

MOTOCYKL s · w6zldem 
M-'iSO w dobrym st.a-nie 
- sprzedam Łódt, Bro
mowa 18. Dudek 23568 I 

„TRABANTA Ml" 
dam. Tel. 52-95~1 

sprze-
23788 g 

„CHEVROLET" 060bowy 1 „Fr ATA 128 p" (19751 -
„Lublin" (sllnl.k „Diesla") sprzedam. t.ódt, Wysp0-
- sprzedam. Tel. 13-19 wa 7 23714 11 Tomaszó~ Maz. · 22058 g -....--------

„SYRENĘ 104" stan do-
l bry - sprzedam Kreso· 
i wa U, po 16 23080 ~ 
I 

„FIATA 125 p" (1970) -
„Wartburga 1000" - stan 
dobry, spnzedam. K1!1t'l
skie8Q 33, m. 4, po 14 

charakteryzuje się następującymi parametrami 
technicznymi: 

' : „FORDA Taunusa GT" -
sprzedam. Traktorowa Ne 
m. SS 23il42 g 

.( 
( 
ł 
c „ 

23688 !t 

„FIATA 128 p" (19'M) 
sprzedam. Tel. 52-80-37. 

24059 g 
POJEMNOść SłLNIKA: 1600 CCM 
MOC: 72 KM 
MAX. PRĘDKOść: 152 KM/GODZ. 

( 

4 
c 
( 

• ( 

ZUŻYCIE PALIWA: ŚREDNIO 9,4 U100 KM. 
' • ( 
.( 

~rezentowany samochód posia
da roczną gwarancję przy ;,le limi
towanym przebiegu kilometrów. 
• Obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną pro· 

wadzą autoryzowane stacje obsługi. 
• Wpłaty na wyżej wymieniony samochód - w 

walucie wymienialnej lub w bonach towaro· 
wych Banku P!<O SA - przyjmują następują
ce punkty sprzedaży 

PRZEDSIĘBIORSlW'A 
EKSPORTU WFW ĘTRZNEGO 

„P EWE X"; 
~ ł Warszawa, Al. Jerozolimskie 89, tel. 29-60-51 
~ wew. 11 
) ( 

~ ł Kraków, uf. 18 Stycznia 51, tel. 36-200 : 

! ~$,~! ł Opole, ul. Armii Ludowej 7, tel. 356-54 ~:, 
ł Katowice, ul. Uniwersytecka 12, tel. 586-021. ; 

2713-k 

~wv~vv~~v~~~~~~~~~~~~~~:::;::~~~~~~~ ~~,.., ........ ~ĄĄ.._. ... ,..,.., 

. 
DOM lhl.zbowy, c.o.. ogrOd, 
garaż - sprzedam. Astro
nomiczna 17 A 2~34 g 

AKORDEON „Weltmel.ster" 
120 basów nowy - sprze
dam. tel. Pabianiee 29-34 

23053 g 

DOMEK w Łodzi sprize
dam lub wyd_&l.ertawte_ na 
warsztat. Tel. 334-59 22440 

DOlllEK letniskowy skła
dany. nowy 3ll m 'kw. -
sprzedam. 724-55 23607 1' SYPJALNIJS złota brzou 

- Jprzędam. Tel. '768-48 

DOM letniskowy 8-lzbowy 
z ogrodem l placem na
dającym się n.a fermę -
sprzedam. Emilia 15 (pod 
Ozorkowem za lasem Luć
mierz na tral>le E-12) Wla 
dom-Ość tylko w nied«lelę 

22784 g 

DZIALKĘ bu<1owlaną ewen 
tualnle z rozpaczętą bu
dowa - kuplę. Najchęt· 
niej Rad1ostacia . Jullanow 
Badogoszez. Oferty .22897" 
Prasa. Piotrkowska OO 

KUPIĘ pl.ae lub grobo
wiec - piwruct; na Sta
rym Cmentar«u przy Ogra 
.dowej. Ofertv „233-03" Pra 
sa. Piotrkowska 96 

STóL. 8 krzeseł 2 fotele, 
serwantkę, szafę 1-drzwlo
wa (wysoki połysk) stoUk 
na lcozlowych nogach. ze 
ga.r - sprzedam. Chlopl
cklego 44 234M g 

23111 g 

MASZYNJS dz..lewi.arską nr 
S nową - sprzedam. Wt
.tolda 27 (Kurczaki) 23316 g 

K02UCB damski, futro 
karakułowe franeuskle -
spraedam. Tel. 341-95 

23:m g 

SPRZEDAM overtock a
rutkowy. Oferfy ,23252" 
Prasa, P.!otrkowska 96 

FUTRO nowe l.apkt kara
kułowe czarne sprzedam ODPRZEDAM oawilon r<ze 

mleślniczy nie wykończo
ny w Zgierzu. Oferty 
„ 22871" Prasa. Piotrkow-

BRYLANT czysty - ku- Tel. 817--02 23238 g 

ska 96 ' 

plę. Oferty „23021" Prasa. 
Piotrkowska 96 TELEWIZOR kolorowy -

elektronicmy sprzedam 
„OVERLOCK" - kupię. Tel. 484-91 23239 g 

ŻUBARD2 - pól domu S3--01·87 23266 g 
40 m wynajmę na pracow ---------
nlę. Oferty „23026" Prasa. 1'0ŻUCH damski ' Spl"MI- CEMENT sprU<lam. Tel. 
Piotrkowska 96 dam. Tel. 668-53 22080 g 4«-66 23395 g 

DUŻE l(ospotla.rstwo rolne 
blisko Łodzi wezmę w 
dzlerża wę. Oferty ,23430" 
Prasa. P!otrkowsk.a 96 

KOŻUCH damski nowy - KOŻUCH b!ały 
sprzedam, teL 63-28-M go· Jugosłowlańskl 
cni.na 16-20 2269'J g Tel. 758-69 

dam•k1 
mprzedam. 

23378 g 
CHARTY afgańskie sprze-

DOM z dutym ogrodem 
(częściowo za1ety) dla na-

dam. Ossowsk.!e20 6, m. 1 MEBLE •tołowe, sarctero-
22764 I bę, kredens notvy, serwu 

bywcy wolne m!eszkani<' 
- sprzedam. Pruszków. 

--------- ć11tlelowskJ. - spnedam. 
FUTRO damskie nowe 1 Tei. 384-78 23359 g 

Bursowa 6. Bleżońsk! błam z nutr.L! - spn.e-• 
23387 f. dam . Łąkowa 19-90 

22-724 g MASZYNJll „Ca«-p1g1.ul4" 
DOM piętrowy 110 m (na -------- sprzedam. TeL łSoi-12 

~, wykończeniu) Stok.1-!'likawa FUTRO łapki karaitcuło
sprzedam. Oferty „23408" we czarne - sprzedam. 
Prasa, Piotrkowska 96 Tel. 71'3-19 po 17 2'2868 g l'UTRO bet.owe _ jagnh;-

PAWILON -lu:-ndlo-~ -n-o- NOWE futro ł.apkJ kaira- ta sprzedam. TeL 796-64, 
wy, centrum . Mielna - kulowe czarne sprzedam. p0 

18 23467 & 
sprzedam. Oferty .23543" G!owacklego 16, m. 7 (DO 
Prasa, Piotrkowska 96 ły) 22843 & 
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FUTRO łapki kaokułowe 
441, ko2U$Zek . damski krót• 
ki, tółty . zaitran!czny 40. 
- 1przedam. Tel. 718-98 

2M5a g 

Bł.AM kara.kulawy, br•· 
wwy gr.zblety - sprze
dam. Tel, 328-H Uli'l2 g 

BRĄZOWY bi.am łapki 
karakułowe sprnedam. Tel. 
406-03 2a5'7 g 

DRZEWKA owocowe -· 
sprzedam. Tel. 113-211-35 
godz. 1-20 %3643 11 

FUTRO łapki ltarnkułowe 
spr2e<1.a:m. Tel. 355-09 

235G't g 

SPRZEDAM taksometr ra
dz.leeki. Tuszyn, ul. Sto
dolnl.ana i. po te li~ g 

NUTRIE szafir, popiel -
sprzedam. Pabianice, tel. 
~M. po 18 236.W g 

SPRZEDAM nutrie. Pstrow 
skiego 2'1 a 2361'1 g 

KOŻUCHY: bl.ały • czar
nym haftem 40-42, męt!IU 
M-S6 sprzed.am. Łagiewni
cka 80/98, m. 108 

2357ł-hl13 g 

MAGNETOFON, Hpulowy 
wysokiej kli.sy produkcji 
zachodniej kuplę. Telefon 
858-11'1 (18-22) : 24112 I 

BLAll karakułowy brązo
wy - sprzedam. Telefon 
52-'1.a. ISllT I 

„WARSZAWĘ Garbus" -
>prze dam. Pr2ędzalruana 
55, m 2 23254 g 

„FIATA 
sprzedam. 
godz. -1'7 

2300~' 

rel. 
nit!drogo 

53-12-82 
23201 g ------

-------
„S&ODJO; Octavię" , - sprze 
dam. Tel. 22.1-73 godz. 7-15. 

24118 g 

„ZAPOROŻCA" 
;przedam. Tel. 
15-17 

(1974) - ,,l'IATA - 128 p" nowego 
332-56 g. sprzedam. Ogląda~ parking 

23138 g (restauracja Kaskada) godz. 
14-1'7. 23536 g 

„FIATA 126 p" 19711 sprze
dam, Tel. 791-32 23290 g 

„SYRENĘ 105" (~976) spne 
dam; Tel. 318-78 23337 g 

NADWOZIE „Warszawy 
204" komplet sprzedam. 
t.aSk, Mickiewicza 20, 

J POKOJE, kuchnia Wro
DOSTAWCZĄ „Syrenę _ claw - Ulmienię na ŁO<I~. 
R - 20" rok W76 spne- Oferty „22798" Prasa, 
dam Tel 704-66 2m5 g Piotrkowska 96 

Drza:zga 23241! g 

.,IFĘ" 5 ton nową -
sprzedam. Tel. 16-24-11'1 
Zgierz, 22 Llpca te 23452 g 

„FIATA 126 o" fabrycznie 
nowego sprzedam. Oferty 
„23427" Prasa. Pl.otrkow
ska 911 

ZAKOPANE - samodziel
ną garsonierę. c.o.. w.c., 
telefon (be2 wanny). 22 m 
zamienię na równorzi;:dną 
- Łócli. Oferty ,2319'7" 
Prasa, Piotrkowska 96 

POKOJ lub dwa 2 kuch
nlą - kuplę. Marysińska 

„FI~TA 127 p" 1974 &prze- 88 a/89 23360 g 
dam. Tel. 415-34. po 1f 

23553 g 

„SYRENĘ 105 L" (111'1'f) -
5przedam. Tel. 822-96 

23642 g 

„SYRENI! 104" sprzedam 
Tel 53-58-:13 ~'>dz . 15-20 

23641 I 

CUDZOZIEMKA studentka 
poszukuje M-2 z 'telelo
nem. Oferty „23604„ Pra
sa, Piotrkowska 96 

M·Z dA) wynaji:c.la. Płatne 
za rok ~ góry. Tel. 231-19 
(15-17) 23628 I( 

„MOSKWICZA ł03" sprze- WYNAJMĘ samodzieln<! 
dam. "J;el 448-18 23624 g m!eszka111Ie w domku. Piat 

ne z ęór-y u rok. Tel. 
„SKODĘ 110 L" sprzedam. 435-20 23603 g 
Tel, 880-76 23571 g 

PRZYCZEPI! campingową 
- kupię. Tel. 51-13-30 

23135 g 

STUDENCI poszukują mie· 
szkanla trzypokojowego. -
Oferty „23570" Prasa, 
Piotrkowska 86 

PRZETARG 
Kombinat Geologiczny Północ, Zakład Ro
bót Wiertniczych w Lodzi, ul. Nowa 29/31 

OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NĄ: 

1) Zabezpieczenie antykorozyjne kominów 
stalowych o średnicy 500-1100 mm i 
wysokości 20-35 m w Lodzi, przy ul. 
Rokicińskiej 156. 

2) Szklenie ram okiennych metalowych 
ł drzwi stalowych o łącznej powierz; 
chni 835 m kw. w budynku magazyno
wo-wal'S'Ztatowym w Lodzi. przy ul. 
Rokicińskiej 156. · 

3) Pokrycie konstrukcji stalowej dachu 
blachami fałdowymi trapezowymi z 
blachy stalowej ocyakowanej (dwie 

warstwy) „ izolacją z wełny mineralnej 
o powierzchni 1250 m kw. budynku 
magazynowo-warsztatowego w Lodzi, 
przy ul. Rokicińskiej 156. Blacha i izo
lacja w posiadaniu zakładu. 

Wymienione roboty należy wykonać do 
końca 1978 roku. _ 

W przetargu mogą brać udział przedsię
biorst;wa państwowe, spółdzielcze oraz oso
by prywatne, odpowiadające ustalonym 
warunkom. 

Oferta powinna zawierać oświadcr,enie 
oferenta co do przyjęcia do wykonania 
robót (bez zastrzeżeń termin wykonania), 
ceny jednostkowej (lub podstawy jej usta
lenia) i ogólnej wartości robót. 

Oferty w zalakowanych kopertach z na
pisem „Przetarg na zabezpieczenie anty
korozyjne kominów - szklenie okien i 
drZwi· budynku - pokrycie dachu", nale
ży składać w sekretariacie dyrekcji Zakła
du Robót Wiertniczych lub nadesłać pocz
tą na adres zakładu w terminie do dnia ' 
3 listopada br. 

Nadmienia się, f.e oooby, które będą wy
konywać wymienione roboty, muszą po
siadać odpowiednie uprawnienia. 

Informacje o warunkach przetargu mo
żna uzyskać codziennie w godz. 8-11 od 
służby inwestycyjnej zakładu w Lodzi, ul. 
Nowa .29/31, pokój nr 23. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listo
pada 1978 r. o godz. 10 w sie<Wibie zakła
du w Lodzi, ul. Nowa 29/31. 

Zastrzega aię pra~ wyboru oferenta, 
jak również odstąpienie C2ęściowe lub cal· 
lrowit.e. od przetargu bez podania przyczyn. 

2579-k 
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~ JEśU NIE MASZ lESZCZE WYUCZONEGO ~ 
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~ tódź. ul. Przybyszewskiego 99, tel. 402-40 ·~ 
~ w.252. ~ 
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PRZEDSIĘBIORSTWO 
TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE 

BUDOWN'ICTWA „TRANSBUD-BElCHAfJ'OW" 
W ŁODZI 

ZATRUDNI OD ZARAZ 

no prowadzonych przez siebie budowach 
w B.ałchotowie: 

kierowców z prawem jazdy kat. „C" „O", 
mechaników napraw pojazdów 
samochodowych. 
Przedsiębiorstwo zapewnia: warunki płacy 
zgodnie z układem zbiorowym w budownic
twie. 
stawki akordowe,· 
dodatek bełchatowski, 
posiłki regeneracyjne przez cały rok, 
zakwaterowanie w hotelach robotniczych, bądi 
w kwaterach prywatnych, ewentualnie co· 
dzienny dowóz z miejsca zamieszkania. 

Proco na samochodach m-ki .,Kroz", „Kamaz", 
„Tatra" i innych. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr 
zarządu przedsiębiorstwa w Łodzi, ul. Wedmano
wej nr 3. 

Działy kadr w Oddziałach OTS li w Piotrkowie, 
ul. Gliniana 10, w OTS Ili i OTS IV w Bełch~to
wie, ul. Przemysłowa 12. 

Nie dotyczy kierowców i mechaników zatrud
ni?~ych w oddziałach PKS i komunikacji miej
sk1e1 oraz kandydatów z terenu lodzi. 

MAl.ŻERSTWO bezdzietne 
poszuku1e samodzielnego 
mleszkanla. Oferty „:i3569" 
Prasa, Piotrkowska 96 

LOKALU na Watrsztat sa
mochodowy - poszukuję. 

STUDENT posiadający pra 
wo Jazdy (do 3,5 t) J)()
s.zukuje pracy lub wynaJ
mie samochód osobowy 
Tel. grzecznościowy 53-98-6:i 
od 20 23393 I: 

Oferty „23541" Prasa. POTRZEBNY uc.:eń do cu-
Plotrkowska łl8 kierni, Tel. 311-6? 23305 g 

Ml.ODE ma.lteństwo po- DO ogrodnictwa przyjmę 
szukuje mleszJta.nia. Tel. rencistę. Ksawerów. Klo-
53-99-75, pa 16. 33663 g nowa 8 23310 g 

OPIEKUNKA do 2-letnle1 
KOMFORTOWE 3-pokojo- dz:lewc-zynk! potrzebna. -
we mieszkanie - bLoki Tel. 414-86 23152 g 
uim!enlę na większe. Tel. 
51-e3-118, po 19 23374-2:Ml84 

WYNAJMJI :I-pokojowe 
mieszkanie instytucji lub 
prywatnie. Tel. 482-58 od 

ZAOPIEKUJJI się dzie
ckiem powyteJ 2 Lat z mo 
:Ui..y-OŚCią zamieszkania, 
chętnie u lekarza. Tel. 
53-37-75 23187 c 

ZATRUDNIJS 
amanteryJn.\. 
(niedziela) 

tkac.zkę pa
Tel. 332-ll"l 

23687 g 

PRY\VATNB czy11ZC%en1e 
kożuchów (W trocinach) 1 
barwienie. Narutowicza I. 
Poniedi1.lalki , wtorki, śro
dy, czwartki godz 11-18 

23327 g, 

SOLIDNY pr:zyst-pi do 
spółki - wkład, samochl!d 
ewent. wsn6!11raca. Oferty 
„22728" 'Prasa Piotrkow
ska 96 

godz. 10. 23898 g 

POSZUKUJĘ kawalerki lub 
2-pokojowe. Oferty „23899" 
Pra.%, Plotrkowslta 96. 

DNIA 15 patdelernika zgi
nął szczenlak-suc:zka ru<1a. 

POTRZEBNA pilnie po- czarny pyszczek. Wlęckow
moc dochodząca do rodzi- sk!ego 26 m Il 23581 g 
ny lekankdej Tel 713-73 

POSZUKUJĘ pokoju z 
kuchnlą Korzystnie zapła
cę z góry lub miesięcznie. 
Oferty ,,23m" Prasa, Pio
trkowska 98. 

23142 g JAN Zawadzki zgub.il leg, 
_R_E_N_C-JS_T_K_Ę_n_&_p-ół_e_ta_;;tu studencką ni 42812 wy<1a• 

nil prz1?2 PŁ · 23596 g do pracowni biefilnlarsklej 
- przyjmę. Tel. 7311-99 (Ra 
dogoszcz) 23032 g 

PRZYJMĘ do pracy w 
ogrodnictwie emeryta tub 
rencistę ul. Przybyszew· 
sklego 130, tel. '17-55 

23037 g 

POMOC domowa na stałe 
potrzebna. Możliwość ucze 
nia si<:. Samodzielny po
kój. Przyrodnicza 23 

22806 g 

ZAGINĄŁ rudy pekil'i
czyk. Odprowadzić z.a wy 
nagrod.2eniem. Stok!, Kro
kusowa 98 2344 g 

ZAGINĘŁA suka e-m.lesię
czna - wytel krótkowlo
sy w trakcie leczenia. W.la 
domość wynagrooz•; Tel. 
703-7„ 23303 g 

ZDJĘCIA na porcelanie, 

MATEMATYKA - korepe- OPIEKUNKA do 
tycje. Winc.:eWSka . tel. potrzebna zaraz. 
838-87, 'lft-62 ·22442 g 51-63-45. 

dziecka 
Telefon 

23866 g , 

pracę amat:mtkle, bal"WJU! 
oraz czarne-białe, wykonu
je Zakład Fotograficzny w 
Łodzi, ul. Zarzewsl<a 11. 

POTRZEBNY palac-z l ko
blety do ogrodnictwa. -
Sre brn.a, 22 Lipca 87 . 

23571 li 

POTRZEBNA kucharka l 
pomoc do Jadłodajni, Pró
chnika li 23579 li 

ZAPEWNIĘ opiekę dzie
ciom w wieku przedszkol
nym u slebie w dom u 
(Osiedle Inflancka) w go-
dzinach popołudniowych. 
Oferty „22685" Prasa, 
Piotrkowska 96 

24056 I 

INSTALOW ANIB anten te-
lewlzy jnych. Tel. 444-77. 
Wolniak. 23071 g 

PLISOWANIE - Przyby-
szewskiego 118. Cicheck!.. 

23001 • 
~-~~----~ 

OPIEKUNKA do 2-letn4ej TAPETOWANIE, malowa-
OPIEKUNIA do dziecka dziewczynki potrzebna.. - nie (gwarancja) Szperllng. 
potl'Rbna. Tel. 1118-00 Mackiewicza ł, m. 45, tel. Wrześnl0ńska ue m. 5. 

234&3 I 11-241-M %3728 1 2390'7 a 
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Dalszy ciąg 

ze str. 3 

fdzie, w Warsz111Wie czy w Lubl!:nie? - ty
mi słowy witali Daszyńskiego w Radomiu 
działacze PPS 

W dalszej drodze podróżujący mieli same 
tylko przygody. Najpierw. na jednym z oo
stojów. uderzony został żurawiem Stapiń
ski i sytuacja je20 zdała się być bardzo 
ciężka; póżniej na bliskich już POdeiściach 
do Lublina popsuł się automobil i oozosta
wala Już tylko furmanka. Przed Lublinem 
uwagę zwracały jadace pędem do m'iasta 
furll\ailki, a wieśniacy byli jacyś bardzo za
trwożeni. 

,,Polacy przyszli do miasta I wybrali kró1. 
la - krzyknął w biegu jedel!I. z nich 
wywiesili czerwone chora~ie. ludzi łapią 
do wojska. bo iakaś wojna ma się zaczv
nać" 

„W mieście panował ogromny ruch 
wsPOmLna dalej Witos - i czuć było nie
zwykłe podniecenie. Domy udekorowano 
1ztandarami o barwach narodowych i socja
listycznych. Przeważały te ostatnie. Ludzie 
prowadzili gorączkowe rozmowy stojąc gro
madnie lub też czytając gęsto rozklejone 
na murach plakaty. Oddziały POW z naje
ionvmi bagnetami krążyły PO ulicach". 

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Pol-
1ki11j został utworzony w nocy z 6 na 7 li
stopada, a więc nrzed przybyciem przvwód-

. ców galicyjskich. Jee.o bazą POlitvcma były , 
stronnictwa lewicy niepodległościowej: PPS, 
PPSD, PSL - .,Wyzwolenie''. przedstawicie
le radykalnej inteligencji i wojska. W skład 
rządu weszli: I. · Daszyński' - premier i mi
nister spraw z~ranicznych. Tomasz Arci
szewski - praca i opieka społecz.na. Ma
rian Mali.nowski - roboty publiczne. Ję
drzej Moraczewski - komunikacja, Broni
sław Ziemięcki - przemysł, Stanisław 
Thugutt - sprawy wewnętrzne, Juliusz Po
nialowski - rolnictwo, Medard Downarowicz 
- skarb, Wacław Sieroszewski - propa
ganda, E. Smigły-Rydz - sprawv wojsko
we, Gabriel Dubiel - oświata, W. Witos -
aprowizacja, · Błażej Stolarski, Tomasz Nocz
nicki, Irena Kosmowska - ministrowie bez 
teki. 

Tak powstał pierwszy demok.ratyczny rzad 
polski i to nie tyle z uwagi na je20 skład, 
ile na program wielkich reform społecznych 
i politycznych. Pro2ram ten sformułowany 
został w „Manifeście do ludu polskie20". Był 
on utrzymany w bardzo radykalnym tonie, 
wychodził naprzeciw dążeniom i pra2nie
niom mas. Wielu publicystów reprezentują
cych prawice społeczna w latach później
szych nie mo2ło wybaczyć rzadowi z Lubli
na, że „zdemoralizował" swym pro2ramem 
społeczeństwo oolskie. 

„Robo\nky, włościanie i żołnierze wlscyl 
- głosił Manifest. - Nad skrwawioną i u
męczona ludzkością wschodzi • zorza ookoju 
i wolności. W 2ruzy wala sie rzady kapi
talistów. fabrykantów i obszarników. rzady 
militarnego ucisku i społecznego wyzysku 
mas pracujących.„ 

Ludu Polski! Wybiła godzina Twego czynu. 
Weź wielkie dzieło wyzwolenia Twej zie
mi, przesiąkniętej potem i krwia Twych 
ojców, praojców w swe spracowane. mocne 
dłonie i przekaż następnym ookoleniom 
Wiellłą, Zjednoczom1. Wolna OJczyzne". 

• • • 
W godzinach wieczornych. 7 listopada, w 

byłym urzędzie 2enerała-gubernatora Au
stro-Wę2ier odbyło sie pierwsze oosiedzenie 
Rządu Tymczasowego. W pamieszczeniu był 
nieład, przede wszystkim trzeba było bro
dzić PO kolana w papierach. 

ROZDZIAŁ XXIV 

- Proszę pa6siwa - rozpoczął DaszJ'Aski 
- zanim rozpoczn)emy i>roponuję, by prze-
wodniczył naradom człowiek. który 2óruje 
nad nami wiekiem. doświadczeniem. a Jest 
osoba powszechnie z.naną i cenioną. Proszę. 
by zechciał tę funkcje przejąć wybitny n:
sarz Pan Wacław Sieroszewski. 

Ogólna aprobata, przy nieśmiałych 2estach 
n.a „nie" samego Siero.szewskie20. 

- Ależ, ja nie mam doświadczenia ••• 
- Wszyscy nie mamy doświadczenia w 

kierowaniu państwem - odezwała się Kos
mowska. 

- Jeżeli taka jest wola kole2ów, przyj
muję to... (rozgląda się), a zgodnie ze sto
sowaną powszechnie praktyką. 2łos będzie 
miął teraz przewod11iczący rządu. 

Ignacy Dasztński mówił stojąc. 
- Szanowni Towarzvsze i zebrani. 
Stał się dziś w oczach naszych fakt hi

storycznej wagi, który zamyka jedną eoo
kę i otwiera bramy nowym c-,zasom. 

Pierwszy raz od czasu trwania wojny 
światowej powstał rząd narodowy. wyłonio
ny z woli społeczeństwa, a nie narzucony 
przez obcą władzę. Kiedy podnos:i:ą się 
wszystkie uciskane narody, kiedy samo soo
łeczer..stwo, sam lud wszędzie bierze w swe 
ręce i organizuje władzę, jedna Polska nie 
była w stanie d<>tad stworzyć swel?o rzadu, 
cierpiała obcą władzę lub przez obcych 
stworzoną, bezsilną, pomiatana, niezdolną do 
czy.nu. nie oparta na społeczeństwie, lecz na 
obcvch siłach. 

Wszak w ostatnich ju± godzinach Rada 
Regencyjna, widząc, że usuwa się jej grunt 
pod nogami. że wspareie niemieckie może 
runąć. szuka· oparcia nie w ludzie polskim, 
przed którym drży, a znowu u nbcych po
tęg, u koalicji. Ta !tarta haniebna naszych 
dziejów koflczy się dzisiaj bezpowrotnie. 
Ukonstytuowaliśmy się jako Tymczasowy 

Rząd Ludowy Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej, a nasz program przedstawiamy w 
Manifeście do Ludu Polskiego: „Państwo 
Polskie, obejmujące sobą wszystkie ziemie 
zamieszkałe przez lud polski, z własnym 
wybrzeżem morskim. stanowić ma po wsze 
czasy Polską Republikę Ludową ..• ". 

- Są to zaiste wielki'! słowa - odezw11ł • 
się Sieroszewski - o spełnienie których wal
czyło 6 pokoleń Polaków. ale tylko nasze 
doczekało. Będzie wielka radość w Rzeczy
pospolitej, niech wszędzie uderzają w dzwo
nJ -tp Polska zmartw:ychwstała i odtąd 
sama stanowić będzie o sobie. Jestem prze
konany, że rząd ten pod przewodnktwPm 
Pana Daszyńskie&?o będzie rządem całej 
Polski. będzie z ogromną radościa przyjęt:v 
przez większość Polaków. Jedynym cieniem 
smutku. który to wspaniałe słońce radości 
nam zaciemnia, jest brak między nami Jó
zefa Piłsudskiego. 
Głos zabrał teraz W. Wito.s, powodując 

ostrą polemikę: 
Padły tu już ważkie słowa, bo mowa by

ła o rządzie dla całej Polski, o powitaniu go 
przez Polaków. Jak Panom wiadomo, ani ja, 
ani poseł Staplńs'!ti, nie mamy manda tów 
do tworzenia rządu dzielnicowego tu. w Lu
blinie, natomiast mamy manclat clo tw<>
rzenia rządu ogólnopolskiego w WarszawiP. 
Jeżeli powstaje nąd tu. w Lublinie, to ju
tro może powstać w innym miejscu. 

- Czy jak rozumiem - wtracił się Arci
szewski - Pan Poseł uważa, że my nie re
prezentujemy opinii kraju? 

- Jak wwiedziałem, całą sprawą, jej na
cłością, zostaliśmy zaskoczeni. Zawsze UVjll-

t.ałem, ie nalefy utworzy! taki rząd, kt6IT 
poruszy cały lud robotniczy i chłopski, bo 
inaczej. • inaczej będziemy mieli takie przr 
gody, jakie miał Kiere6ski z bolszewikami. 
Idzie mi o to. by skupić pod jednym rur 
dem wszystkie siły chłopów, robotników i 
część inteligencji całej Polski. 

- A czyż jest - odezwał się Thugutt 
pciza nami cokolwiek jeszcze na świecie, co 
m;że reprezentować lud oolski? 

-Tak. 
- Pan Poseł myłli o porozumieniu słę ' 

narodowia demokracją? - zapytał Daszyfl.
ski. 

- Bez poro?JUmienia Idę z narodową de
mokracją nie będzie trwałego rządu, któł 
będzie reprezentował ziemie zaboru pi;uskłe
gQ? ... a dalej: bez tego porozumienia nie bę
dzie za nami stał Kościół, a jeżeli ducho

'wieństwo odniesie się do, nas Wrol!'O, to atra
cimy wiele pozycji na wsi. 

- O, nie! - replikował Thugutt. - Ma
nifest zapowiada reformę rolną, z tym wy
chodzimy I z innymi reformami. 

- Proszę Panów, są między nami poważne 
różnice także w dziedzinie reformy rolnej; 
to, co zapowiedz!eliście w Manifeście. idzie 
da!ej niż to głosił nasz program. Wasz Ma
nifest jest programem partłi socfalistyczne:L 
stawia sprawę zanadto radykalnie, powta
rzam: idzie dalej niż program „Piasta", nie 
tylko „Piasta", ale Panów ludowców z „Wy
zwolenia". 

- Projekt reform - mówi dalej Dasz~-
' ski - odpowiada duchowi czasu. odpow•a

da powszechnym 7.ądaniom mas: 8-godzin~y 
dzień pr11cy .. „ przymusowe wywłaszczeme 
wielkiej i średniej własności ziemskiej .. „ u
państwowienie kopalfl, bogactw naturalw 
nych„„ powszechne, obowiązkowe I bezplat
ne nauczanie świeckie„. Kto - pytam - kt.o 
teraz, znając nastroje ulicy - co!nie. się 
przed tym... jeżeli chce być w zgodzie z 
rzeczy-wistością. 

Rozumiem. że kapitaliści polscy będe zgny
tali zębami, będą pienili się z wściekłości, 
ale będzie to tylko wyrazem ich be1silności .• 
ponieważ jeszcze bardziej · będą się trzęśli 
przed rewolucją... dlatego będą rp!lczeli. 

- Albo nie będą milczeli - znowu przer
wał Witos. 

- Będa milczeli, będą pokorni, chociat ca„ 
łv rzas będą trwać w nadziel na lepszt.> cza
sy. 

- otóż to!... Ale ja jednak swego stano
wiska nie zmienię I nie będę mógł wzią6 
udziału w rządzie tu, w Lublinie, gdyż two
rz<?nie takiego rządu, w chwili . gdy w War
sz.;iwie jest rząd prawny, powołany przez 
Rade Regencyjną - uważam nie tylko .za 
zbędne, ale również za szkodllwe i n1~ 
ber.pieczne. Co więcej, da to zachętę do 
tworzenia rządów podobnych w różnych czę
ściach kraju, a to doprowadzi do rozpadu 
na rządy dzielnicowe nim powstała jeszcze 
całość państwa. Jestem więc tu niepo
trzebny. 

To mówiąc opu9cil posiedzenłe, al• • n.Je 
spowodowało to większej konsternacji. 

- Jeżeli tap jest wola Pa'IUI posła -
rnóWi ui nim Sieroszewski - to tego nie 
zmienimy, miejmy tylko nadzieję, że mz• 
mowy w sprawie uwolnienia Komendanta 
przyniosą szybkie rozwiązanie. A to wyjaśni 
nam, kto myśli głową dzielnicową. a kto 
państwową. 

(d.c.n.) 

usta. K'Ołysanie fal wraz z dUŻ4 Uośclll tlenu JX'zYl)I'awilo mnie 
o lekki zawrót głowy. Za zamgloną szybką maski czyste niebo 
zdawało się wirować mi nad głową. Zanurkowałem, żeby 
przepłukać szkło, i popłynąłem pod l)OWierzchnię, a potem 
żabką do dna. · 
Zalegał je nieskalny biały 'Diasek pocięty dłuirim! brunatny

mi żebrami z kamienia. Ruch wody lekko zmącił piasek, ale 

1 
nie na tyle, by zmniejszyć widoczność. Na dwunaato- czy 
piętnastometrowym odcinku pływałem zygzakami, nie znajdu
jąc na dnie nic prócz paru nie wyrośniętych słuchotek kali
fornijskich. które uczepiły się skał. Odbiłem sie notami od 
piasku I -wypłynąłem zacŻerpnąć pawietrza. · 

Czekałem w pcmtowym balu, dopók1 Feliks nie przyszedł 
mi powiedzieć. że Ta!igert je w kuchni śniadanie. Poprowa
dził IllJJ.ie za garażami, ścieżlał, która wyżej zamieiµała się 
w płaskie kamienne stopnie i pięła po stoku. Kiedy oczom 
naszym ukazał się domek dla &ości, Feliks zostawił mnie •-

Spod uchylonej maski zobaczyłem że z g6ry oble!"W'llje mnie 
jakli mężczyzna. Skrył się za trzełniowv wiatrochron '111."ZY 
pergoli, ale nie na tyle szybko, bym nie poznał Ta.rgeI'ta. Pa
rę razy odetchnąłem dęboko i m6w zanurkowałem. Kiedy 
się wynurzyłem, Taggerta już nie było. 

Przy U-Zecim zejściu w dół znalazłem to, czeiro azukałem: ni• 
połamany czarny krążek. do połowy zagrzebany w 'Diasku. 
Przyciskając go do 'Piersi obróciłem się na wznak I l>O'PłYnll
łem do brzegu. Zaniosłem płytę l)()(i prysznic, u.myłem l wY
auszyłem pieczołowicie, jak matka nłemowlAt. 

mego. I 
Parterowy drewniany budyneczek, pomalowany na btało 

I otoczony drzewami. tyłem przylegał do zbocza. Nacisnąwny 
klamkę znalazłem się w środku. W saloniku wyłożonym żółtll 
sosnową boazerią stały fotele, rra.mofon, duży stół ze stosami 
płyt i czasopism. Widok z azerok1ego okna, wychodzącego na• 
zachód. obejmował całą posiadłość i morze ~ horyzont. 

Czasopisma okazały się numerami „Jazz Record" i ,,Down
beat''. Płyty I albumy przeglądałem sztuka 'DO sztuce. Decca 
i Bluebird. I Asch, dwunastocalowe Commodores i Blue Notes. 
Wiele nazwisk znałem ze słyszenia: Fats Waller, Red Nichols, 
Lux Lewis, Mary Lou Williams. o niektórych tytułach nie 
słyszałem, jak żyję: Numb Fumblinl Viper'1 Drai. Night Life, 
Denapas Parade. Ale nic Betty Fraley. 
Byłem już przy drzwiach, bo chciałem ~ada~ z Feliksem, 

gdy wtem przypomniały mi się czarne krążki wyskakujące 
poprzedniego dnia w morze. W parę minut potem, Jak ie zo
baczyłem, Taggert przeszedł ?rzez dom w 1l)()(ienkach k!lple
lowych. 
Omijając główny budynek skierowałem llę nad wodę. Od 

oszklonej pergoli na skraju urwiska długie pasmo betonow:vch 
stopni zbiegało ukosem na i>lażę. U podnóża schodów stała 
rozbieralnia z osłoniętą werandą. W irodku, w jednej z 'Prze
gródek wisiała na gwoździu gumowa maska do nurkowania. 
Rozebrawszy sie do szortów włożyłem ją na głowę. 

Lekka bryza od lądu przeganiała fale I zdmuchiwała irrz:v
wy, zanim się załamały. Poranne słońce nrzypiekało plecy, su
chy piasek grzał podeszwy stóp. Przez minute stałem w stre
fie wilgotne20 brunatne,1?0 piachu tuż za linią "za&ięgu fal, 
patrząc na nie. Błękitne i roziskrzone, wygięte wdzięcznie ni
by kobiety budziły strach. Morze było zimne l niebezpieczne. 
Spoczywali w nim umarli. 

Powoli się zanurzając, nacLsnąłem maskę na iwan I od'Pb
nąłem. Jakieś pięćdziesiąt kroków od brzegu, za 'Przybojem 
obróciłem się na grzbiet i za<:ząłem głęboko oddycha6 wzn 

-w-

Taggert był na werandzie. kiedy wYSzedłem 1 rozbieralni. 
Siedział na krześle z crubego płótna, tyłem do drzwi 1latko
wych. We flanelow:n::h spodniach 1. białej bawełnianej koezul
ce wydawał się bardzo młody I opalony. Czarne wł<lsy miał 
starannie przyczesane na małej glowie. 
J~go usta obdarzyły mnie chłopięcym ułmiechem, lh GmJ' 

pozostałY poważne. 
- No i jak tam? Przyjemnie lłę 'l)ływałot 
- Niefle. Woda do'6 chłodna. 

. - 'Powinien pan skorz1sta6 z basenu. Tam • ._.. ,.. lłep
lejsza. 

- Wolę ocean. Nigdy ni. wiadomo, oo 111• ma)dzle. Ja ma-
lazłem coś takiefo. · 
Popatrzył na płytę w molclt rękach, JaJd)y widział Ja 'PO na 

l)ierwszy. 
- Co tot 
- Płyta. Ktał mualał l)Ozdrawwa6 napisy l wnnsełl " do 

wody. Ciekaw jestem dlaC1:ego. 
Zrobił długi krok w moją stronę, 'POl"Wl'Zajeo ,tę beznelest-

nie po dyWanle z trawy. 
- Proszę p0kazać. 
- Niech pan nie dotyka. lencz.e Jl ~ atlume. 
- Nie stłukę. 
Sięgnął 'PO płytę. Zrobiłem ftY'bJd unik l '8eo nt'lra dlwY-

c!ła powletr~e. 
...;.. Proszę 1ię cofn46 - powiedziałem. 

- Pan ml Jlł d&. 
- Chyba nie. 
- Odbiorę k PID'll. 

" -111-

SOBOTA, Il PA::llDZIERNIKA 

PROGRAM I 

tM T'l'R, Jn'SI - matematyka, aem. 1. 8.30 Tl'R, RTSS - n-
1170 Mm. 1 12.łq TI'R, RTSS - uprawa roślin. sem. 3. 13.25 TTR, 
aTiś - mechanizacja rolnictwa, sem, J (Ł). 14.30 Dla dzieci: 
„skakanka". 15.00 Dziennik. 15.10 Dzień dobl'y, tu telewizja. 15.30 
.rolllce 1 partU - program dok. 1&.00 STUDIO 8. 16.05 Halo na lą
czachl 18.25 Wiadomości dzil'nnlka. 16.30 z kalendarza - 21 paz
dziernika.„ (ł.). 18.40 „Start" - filmy . 17.00 Puchar Studia 8. 17.15 
Jabłka aa at6ł (L). 17.35 Piosenki, które zawsze lubimy, 17.45 „Czer
wony magistrat" - rep. (Ł). 18.00 „Fragment życiorysu" - film 
dok. 18.11 „Pociak" - film dok. 18.35 .,Gwiazdy, gwiazdki. gwia
zdeczki" - spotkanie z Markiem Grechutą. 18.55 Jabłka na st6l 
(Ł). 18.00 Dobranocka I Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 
20.30 , Pojedynek rewolwerowców" - film fab prod. USA. 22.10 
Teleturniej muzyczny. 22.30 Wiadomości dziennika. 22.35 Najslyn~ 
niejsze wyścigi ko.iure. 23.00 Spiewa zespól „The Rubettł!s". 23.20 
„Samotny rtrielec" - 1 odc. filmu z cyklu: „Inspektor Regan" -
prod. TV Ang. 

PROGRAM Il 
15.:15 K~o TDC oraz film TV Ang, „Dzieci spod 47a" - odc. pt. 

"Jednooki potwór". 16.20 Latający Holender. 16.5-0 Popołudnie po
dróży l przygody 18.20 Klub Jazzowy Studia Gama - Stan Ken
ton. 19.10 Ten jeden kieliszek„. - rep. (Ł), 19.30 Wieczór z dzien
n ikiem 20.30 Opera miesiąca - c Monteverdi: „Powrót Ulissesa". 

cz:. 2. :i2.1s „Portret zawoalowanej damy" - odc. 2 - film .orod. 
TV Włoskiej. 23.05 Teatt Wspomnień - 1965 - „Mężczyzna" J. 
Cocteau. 

NIEDZIELA, 22 PA2DZIERNIKA 
PROGRAM I 

8.311 TTR, RTSS - uprawa roślin, sem. 3. 7.C5 TTR, RTSS -
mechanizacja rolnictwa, sem. 3 (Łl. 'l'.35 TTR, RTSS - nasze spot
kania 7.55 Nowoczesność w domu I zagrodzie. 8.20 Emerytury dla 
rolników. 8.30 Teleranek. 9.50 Transmisja z uroczystości inauguracji 
pontyfikatu papieża Jana Pawia n . 12.30 Koncert Polskiej Orkie
stry Kameralnej. 13.00 Dziennik. 13.15 Rolnicze rozmowy. 13.45 Kart
ki z: 35-lecla. U.10 TYLKO W NIEDZIELĘ. 14.20 Ostatni rejs Bia
łej Fregaty. 14.40 Wyobraźnia odkrywa kosmos. 14.50 Nie tylko 
igrzyska. 15.05 Aukcja grafiki. 15.15 Losowanie Dużego Lotka. 15.25 
Gw•azdy trzech festiwali. 15.35 .,Vox populi: ale teatr.„ 16.15 /l,ukcja 
grafiki. 16 25 Reportaż ze Służewca. '\6.45 Gdy dwóch robł to samo 
- program muzyczny.- 17.05 Aukcja grafiki. 17.lli Film z wyboru 

telew!dzów. 18.55 Gwiazdy trzech festlwall. 19.00 Wieczorynka. 
19.W Wiecz6r z dzienniki„m. 20.30 „Lalka" - odc. pt. „Wiejskie 
tycie" fi:lm TP. 22.00 Zaproszenie do Teatru „Kwa
drat". 22.25 Gwiazdy trzech festiwali. 22.40 „Kontrpla" - kabaret 
Olg! Lipińskiej. 23.15 Studio Sport. 

PROGRAM II 
t.20 Studio Sport - sprintem przez Polskę. 9.50 Poranny koncert 

symfoniczny. u.oo Film dok. 12.15 „Hawlarskle drogi" rep. film. 12.40 
Mag~zyn Lotniczy 13.15 zwierzyniec 14 15 Prawda czasu, prawda 
ekranu - „Nasz milczek" - film tab. prod . NRD. 15.35 Grand 
Prix - formula 1. 16.05 „Błędni rycerze" - film fab. prod. 
ZSRR (komediaj 17.15 Twarze teatru. 17.5:> i;:kran reporterów - „ żoł 
nierskim szlakiem" 18.55 Młodzi muzycy - młodemu miastu - rep. 
rum. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20:30 .. Estrada 78" - program TV 
NRD. 21.25 Program muzyczny 21.55 .. Plom;enie" - cz. 2 - film 
prod. TV CSRS. 

PONIEDZIAŁEK, 23 PAZDZIERNIKA 
PROGRAM I 

12.ł5 TTR, RTSS - uprawa roślin. sem. 1. 13.23 TTR, RTSS -
hodowla zwierząt, sem. 1. 15.30 NURT - pedagogika. 16.00 Dzien
nik. 16.10 Dzień dobry, tu telewiz1a 16.30 Obiektyw l6.5A Zwierzy• 
nlec. 17.20 z frontowych dróg - „Orzeł" - film prod pot. 19.00 
Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wil'czór z dziennikiem 20.30 Teatr 
'J'V - Leopold Staff: „To samo". 21.55 „Siedztwo zostało wzno
wione" - program publ. 22.25 Dziennik. 

PROGRAM II 
18.0I Nowoczesność w domu l zagrodzie. 16.30 Język niemiecki, 

lrura podst. 1. ł. STUDIO BIS. 17 oo. Piosenka dla kierowców na 
d:tień dobry, start I omówienie programu. 17.15 Samochodowe MP w 
Miedzianej Górze - odc. I. 17.25 Gość Studia Bis - S Zasada. 17.30 
Piosenki z „Samochodowej gali". 17 35 Odpowiedzi ekspertów na 
pytania telewidzów. 17.40 Fragm filmu rPd. E . Pacha „Rajd". 
17.45 W studiu spotkanie s Zasady lZ jego pierwszym nauczycie
lem _ F Postawką . ·17.50 Fragm, filmu z rajdu .Vaulta del SudM. 
18.00 S. Zasada opow!ada o rajdzie 18.10 Samochodowe MP w Mie
dzianej Górze - Odc. 2. 18.20 Piosenki z „samochodowej gali". 1g.25 
Odpowiedzi ekspertów. 18.35 Przegląd samochodu po sezonie let
nim (porady) 18.40 Zabezpieczeni!' samochodu orzed korozją. 18.50 
Goście Studia Bis. 18.10 Wiadomości !Ł). 19 30 Wieczór z dzien
nikiem, 20.30 Rozmowa z s . Zasadą 20.40 „Ballada d •• F!acie" 
l siedmiu wspaniałych" - film dok . 21.00 Rozmowa red E. Pacha 
1 Sobiesławem Zasadą. 21.10 Samochodowe MP w Miedzianej Gó
rze - odc. 3. 21.20 Piosenki z „samochodowPJ gali". 21.25 24 go
dziny. 21.35 „Wszystko za wszystko·• z dyr generalnym budowy 
Huty Katowice - Wiceministrem R Kozakiewiczem. 22 'iO „Spot
kanie" - rep. 

WTOREK, 2ł PA::llDZIERNIKA 
PRl?GRAM I 

ł.00 TTR, RTSS - uprawa roślin. sem, 1. 6.30 TTR, RTSS -
hQdowla zwierząt. sem. 1. 9.00 Dla szkół: program dla kl. ł _ 
„Tu był Lenin". 10.00 Język polski. kl. 2 lic. - A Mickiewicz: 
„Dziady" cz. 1. 11.05 Język polski, kl . 3 lic. - St. Wyspiański: 
„Wesele", odc. 3, 11.40 „Lalka'• - odc. 6 pt. „Wlefskle rozrywki" 
- film fab. prod. TP. 12.55 Dla szkół: język polski. kl. 4 lic. -
1. S31aniawsJd: Dwa teatry. 13.40 TTR, RTSS - j<:l'Yk polski. 
9elll. 3. Ił.lu TTR. RTSS - fi2yka. sem. 3, 15.30 TV Klub Sen:ora. 
16.00 Dzieanik. 16.10 Dzień dobry. tu te!Pwizja. 16.30 Obiektyw. 
18.50 Studio TV Młodych. 17.25 Interstudio 17.55 Sonda. 18.25 „Raj 
:zwierząt" - „Lwy" - film dok. prod. RFN-jap. 18.50 Radz.imy 
rolnikom 19.00 Dobranoc. 19 10 Siódemka 19.30 Wieczór z dzienni
kiem. 20.30 „Blaski I nędze życia kurtyzany" - odc. 8 - film 
fab. Prod. TV Francuskiej. 21.35 Swi~kowle - program publl
cys~ny. 21.55 Camerata. 22.25 Dziennik. 

PROGRAM II 
Ja.30 1ęzyk angielski, kurs podst. !. 4. 17.00 Język niemiecki, 

kurs podst. 1. 4. 17.30 Dla dzieci: Baśni!! z bliska I daleka - „Ka
pitan All I jego pies" (cz. 1). 18.00 Magazyn kulturalny młodych. 
18.30 Studio Sport - Klub kibica. 19.!0 Wiadomości - wydanie 
kieleckie (Ł). 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Wtorek melomana. 
11.35 24 godziny. 21.45 Wieczór filmowy. 

SKODA, 25 PA2DZIERNIKA 

PROGRAM I 

t.• 'l'Tll, RTSS - język polski, sem. I. S.30 TTR, RTSS - fi
&7ka, aem. a. 9.00 Dla szkól: chemia, kl, 1 - Gaz życia. 12.00 Wy
chowanie muzyczne, kl, 7-8 - Twórcy. 12.45 TTR, RTSS _ ję
s)"k polaki, aem 1 13.25 TTR, RTSS - chemia, sem. 1. 15.30 NU.cl.T 
- nauczan.le początkowe, 16.00 Dziennik. 16.10 Dzień dobry, tu te
lewizja. 18.30 Obi!ektyw. 16.50 Entliczek - słowniczek. 17.15 Loso
wanie Małego Lotka 17.25 Ludzie uparci - program publ. 18.05 
„Spoza &ór 1 rzek". 18.35 „Mię~y nami Jaskiniowcami". 19.00 Do
branoc. 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dZienniklem. 20.30 „Seans" 
- film fab. prod. TP. 21.50 X, Y. Z - cz. l. 22.15 Dziennik. 22.30 
X, Y. Z - es. I. 12.55 Proscenium. 

PROGRAM II 
lł.łO ..J'IS1lt rm7jski, kurs podst. 1. 4. 17.00 Język angielski, kurs 

podał. 1. 4. 17.30 „Dwaj męż'czyźn{ meldują powrót" _ film fab. 
prod. CSRS. 11.10 Wiadomości ~Ł). 19.30 Wieczór z dZiennikiem. 
20.30 „Morskie zbłlżenla" - program publ. 21.00 Klub od M do M 
11.30 24 godziny Zl.łO „Wszystko już było" - J . Ptaszyn-Wróblew; 
•kl. 12.10 Antyczny świat profesora Krawczuka. 

CZWARTEK, Z6 PA::llDZIERNlKA 
PROGRAM I 

I.OO 'J'TR, RT88 - język polski, sem. 1. 6.30 TTR, RTSS _ che
mia, 1em. 1. a.oo Dla szkól: historia: kl. 8 - stary i nowy obraz 
łwiata. 11.05 Język polski. kl. 3 lic. - Inscenizacja teatralna . i2.55 
Język polllkl, kl ł lic. - Polska poezja współczesna !cz , 1). 13.30 
TI'R, RTSS - matematyka. sem 3 14.00 TTR, RTSS - biologia, 
sem. 3. 15.30 Co dalej, maturzysto, 16.00 Dziennik. 16.IO Dzień do
bry, tu telewizja. 16 30 Obiektyw - program m. in woj . skier
niewickiego. 16 50 Czwartek TDC. 18.10 Dom 1 my. ·18.25 „Szkoła 
dowódców" - rep. 18.50 Radzimy rolnikom. !9.00 Dobranoc 19.10 
Siódemka. 18.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 ,Listonosz dzwoni 
dwa razy" - rum fab. prod . USA 22.25 Pegaz. 23.10 Dziennik. 

PROGRAM II ' 
u.a lWk franc~skl, 1. ł. 17.00 Język rosyjski. I. 4. 17.30 „Swiat 

IUI małym ekranie'. 18.os „Długa przerwa" - odc. 1 _ film 
fab. prOd. TV ZSRR. 19.10 Magazyn kulturalny (Ł). 19.30 'Wieczor 
I dziennikiem. 20.30 1 NURT - nauk! polityczne. 21.00 NURT -
aauczanle początkowe. 21.30 NURT - psychologia. 22.00 24 godziny. n.• ,..Jus lamboree 711". 

DZlll'.NNIK PUPULARNY - d&lenai• RobotDlezeJ 8pOłdz1elD1 Wyelawllle&ej „Prua·Kal~e-Bueb", W7datra11 t.6dal:le W7daWDtctwo Prasowa BSW „Praaa·K•lą2ka Rucn" Re<laguJe Kolegium R.-daK<Ja 
llOd 90-ltla t.ódt, Plotrll'oW911a 1111 Adrea pocdoW7i "DP" t.tldt, urytlra or at Telefon7: centra18 1111-00 t11cz7 • wa1stlrllllł d&lałaml RedalllOr naczelnJ 125-M z ca reda•1ora nacie!nego llOl 26 Selrretan odi>0wledzlaln7, U 1e1rretan ZOł-'11 DdałJ: mleJ•kl Ml-10. U'l-41, e>ortoWJ •• e1ronom1c:r.n1 aa-a, wojewńdz„ -. dział lllt.Ow , lnterwencJI IO:t 04 (rę•uµt•ow nie ta mówiony. eh 
redalrcja nie 1wraca). lrulturalnJ łl2l-e8 „Panorama„ 30"1-28, ddal 1połeczn1 I fotoreporten, rr~ Dslal Oat-tl llł... rz. ~ 111toaeA rectalrcJa Dla odp0W1ada1 Re<lalłcJe nocna 86~ 68 8118 qa 
Cena prenumeraty: rocznie 111 Eł. półroCEnle 118 eł, lrwertelJlle '8 zł. Prenumerat41 pn7jmuJa Oddilat1 asw Pra•·Klll•a·RUCb" oraa u"ędy pocztowe 1 doręC)yclele w lerminacll · 
na r kwartał, I półrocze oru cały roll do IO lratdego mlestaca popriied:iat11ceao 01rre1 prenumerat1 Zalrładf praCJ..t 'tmiytucJe I organtzacJe 11rtadaja eamówlenia na prenumeratę w miejscowym 
odddale RSW, a w mlejscowoaclacb, w lrtbrycb nłe ma tego oddziału w urz~aeb pocńo11fl'Cb badł a dor-.a1cteu. Natomiast prenum~atony lnrtywtdualnl wyłącznie w urzędach oocztowych 

blldł u doręczydell. Egzemplarze archiwalne „Dzlennllra" •a do ll•b7cla w 1lllepte .BucJla" t.6dt. Plotrlrows1ra as. 

I DZIENNIK. POPl1LABNY ·~ 140 (łl!J) ~ & Cb'U: Praaowe Baktad7 RSW „Prasa-~11t1ra-Rueh", t.bdt, Armlt ~ •· ...,._ -. aat. • „ 10 




