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ponled'Złalek l'l paidzłemlb 1911 roku 
011 zy y Na aaikońc:z.en,ie wizyty Am.dr.leJa 

ltlrilenki, .llttóry i>rzebywai w Cze
chQSłOWaejl n.a za.pr<lllZenie KC 
KPCz„ 2& bm. odbyło sdę w Pira
dze spotikame a Gustavem Rusa
kiem. ' 

Wydanie 
A Rok XXXVI nr W (9701) 

W dniach 23-25 października 1980 r. w Moskwie odbyło się IT 

G. Husak I A. Kilrileniko om6wi-
1l niektóre pl'Oblamy ws.półpracy 
KPCz. i KPZR oru Crechosłowacji 
i Z'Wli~zku Radziieelkiego i wymie
nili poglądy na temat aktualnych 
l>r<>blamów obecne.i sytuacji mię
dzynarodowej i działalności mię
dzynarodowego ruchu robotniczego 
ł komunistycznego. W czasie spot
kania podkreślono znaczenJe koo
taikt6w między czołowymi przoo
staw!clelaml KPZR i KPCz. dla 
pogłęl:71enia współpucy między 
pa"i&Jtli. 

posiedzenie Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej, W posiedzeniu wzięli udział wicepremierzy Buł1aril. 

DZIENNIK 
POPULIRIY 

Czechosłowacji, Kuby, Mongolii, NRD, Rumunii, Węgier, Wietnamu 
i Związku Radzieckiego oraz stały przedsta,wiciel Ju1osławii w 
RWPG. W posiedzeniu uczestnic:i,·czYł sekretarz Rady NIKOŁAJ 
FADDIEJEW. Polskę reprezentował wicepremier MIECZYSt.AW JA
GmLSKL 

Wizyta A raf afa 
Bel rudzie 

Na zaproszenie przew0dntczącego 
Związkowej Rady Wykonawczej, ve-
1elina Dziuranovicia przybył w nie
dzielę do Jugosławii z oficjalną, 
przyjacielską wizytą przywódca or
ganizacji Wyzwolenia ~alestyny, Ja
ser Arafat. W progra~ie wizyty 
przewidziane są rozmowy z przywód
cami jugosłowiańskimi. 

Decyzja EWG 
Rtzeoz.n.rk komisji EWG Pol.nfe>rmo

wał w piątek w Brukseli, że WY
ke>nawczy organ EWG powziął decy
zję o :zmtesienlu e>rga.nlcrzeń na 
sprzed.at jęczmienia Związkowi Ra
d2ieckiemu. 

W ten sposób - zdaniem obserwa
torów - ke>mLsja EWG faktycznie 
odcięła się od narzucone.l jej przez 

Waszyngte>n polltykl ogranlcze>nld 
stosunków handlowo gospC>da·rczycn 
ze Związkiem Radzieckim, która w 
!istocie jest sprzeczna z literą I du-

chem Alktu Końcowego KBWE. 

Sąd Wojewódzki zarejestrował 

zz 
'' 24 bm. odbyło się posiedzenie 

Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, 
na którym rozpatrzono wniosek o 
rejestrację Niezależnego Samo-
rządnego Związku ZawodowP.go 
.,Solidarność". Sąd postanowił za• 
reJestrowa6 związek, dokonująe 
korekty niektórych przepisów sta
tutu. 

Trzyosobo'Wemu kOt!llpletowi sę
dziowskiemu przewodniczył sędzia 

• 

Zdzisław Kościelniak. W pOSfedze
niu uczestniczyła kilkudziesięc10-
osobowa grupa członków Komisji 
Porozumiewawczej 'Komitetów Za
łożycielskich NSZZ •• SoMdarność" 
z Lechem Walę~. Salę sądową 
wypeł;nHJ działacze nowych związ
ków oraz dz!ennikairze z kraju ! 
zag·ranicy. 

r o 
bierne prawo wyborcze, z tym, że 
utrzymamy zostaje zakaz. łączen:a 
funkcji związkowych ze stanowis
kiem kierowniczym w zakładzie 
pracy lub instancjach organizacji 
politycznych. Skreślono w statucie 
przepisy przewidujące posiadarn;e 
osobowości prawnej przez regio
nalne organizacje „Solida-rno.5<-i" 
Wprowadzono praiwo odwołania w 
razie odmowy przyjęcia na człon-
ka związku. . 

Komitet Wyikonawczy rozpatrzył 
problemy zw.iąz.ane z rozwoiem i 
pogłębianiem międzynarodowej k'>
operacji i specjalizacji produkcJi, 
wynikające z decyzji podjętvch m1 
XXXIV Sed! RWPG. Ustalono uzu 
pełniające przed.sdęwziięci.a przewl
dująee wielostronne koordynow t
nie przez zainteresowane kirai!! 

z inicjatywy NSZZ 
„Solidarność" przy 
Kombinacie PGl~ 
Bani~ i 1lyrek ~ji te• 
góż koml:linatu, w 
porozumieniu i Mię· 
dz)·zakładowym Ko
mitetem ·Robotni· 
czym w Szczecinie, 
w dniJ,ch 25 I 26 bm. 
ponad 300 pracowni
ków szczeci1iskich 
zakładów pracy sor
towało w tym kom
binacie ziemniaki, 
z przeznaczeniem dla 
szczecińskich szpl· 
tali I przedszkn11. 
Efektem tej pracy 
jest wysortowanie 
około 200 ton ziem
uiaków, N/z: praca 
przy sortowaniu 
ziemniaków. 

CAF - Undro 
telefoto 

technicznej i ekonomicznej polity
kii rozwoju główrnych wzajemn:e 
powiązanych gałęzi; koordynacj11 
taka powińna przyczyniać się do 
dalszych prac w kierunku rozsz.e.. 
rzarua i pogłębianda międzYn!!rodo
weJ specjalizacji I kooperacji pro
du.kcii w dziedz;inach pr'.oryteto-

(Dalsz:v cial? na str. 2) 

Trzesienie • • 
Zielill w MekSykn 

Pełnomocnicy „Solidarności" 7.g}o
sili na wstępie kitka poprawek do 
statutu związku. Postanowi<>no 
międrz:y Innymi we wstępne.I czę.ś
cl statutu powołać si.ę na całą czr:ść 
pierwszą, zaJ!lliast iaA!: poP'!'zedrni() 
jedyn.ie na puilllkt pierwszy poro
zum'.enla gdańskiego. Wprowadzo
no równ.!eż Istotną poprawltę w 
sprawie, która poprzed·nio była 
przedmiotem watpllwoścl sadu, a 
mianowicie możliwości karndydowa
nna do władz zwią21kowych osób 
SJ)'l'aJWujacych funkcje kiMownkzP 
w aomini~tracii I or{!a•nizacjai''1 
poMtycznych W mvśl poprawki 
wsz~y członkowie zwiazk•1 m;ii<i 

Następnde odczytano statut „So
lidarności" i szczegółowo rozpa
trzono niektóre )egó postanowie
nia. Chodziło mlędzv innymi o 
sprawowanie przez związek kon
tl'Oli nad warunkami bhp I za0ka
zvwan.ie swoim członkom pracy 
na stanowiS>kach nie od·pow!adaia
~Ych ustalonym przepisom o zawie
ranie ukł.adów zbiooroWV'Ch oracy. 
o nabywanie członkostwa związ
ku oraz o szczegółową regulację 
w stattir<'e problematvki s~raj.kn. 

Powołanię zespołu 
Silne trzęsienie ziemi nawiedziło w rykolwiek z obywateli polskich prze. 

piątek trzy stany w południowej bywających w tym kraju. 
części Meksyku - oaxa:ca, Puebla i 
Guerrero, a od jego skutków ucier· Prezydent Meksyku Lopez Portlllo 
pieli mieszkaflcy ok 300 miej~cowo· ogłosił w niedzielę plan odbudowy 
ścl. Największych szkód doznało mia miejscowości nawiedzonych klęsk:\. 
sto Huajuapan. Miejscowe wład7e Miasto HuaJuapan zostanie odbudo
podały. że zginęło tu ł5 osób. wane w całości, a rząd zapowiedział 

Bilans skutków trzęsienia ziemi Die wyasygnowanie na ten cel 13 mln 
Jest jeszcze pełny. Przypuszcza się, dol. Trwa akcja udzielania pomocy 
że zginęło co najmniej sto osób. Jak I najhardziej potrzebującym, Buduje 
dotychczas przedstawicielstwo konsu- się miasteczko namiotów, a poszko
Jarne PRL w l\leksyku nie otrzymało dowanym przydziela tywnoś~ I 
ładnych sygnałów, aby ucierpiał któ· odzid. 

dl r 

(Da lszv clatr na str. 2) 
pos·łulałów 

Tunel pod Kanałem Sueskim 
26 paź.dz1er.n...ka br. wiceprezes 

Ra<iy Minist~ów - Aleksander Ko
peć przyjął w Wars.zewie delega
cję Międzyaaikladowe_io Kóm.itetu 
Założycielsltlego NSZZ ,,Solidar
ność" z siedzib' we Wrocławiu w 
os<>bach: Huberta Hanusiaka, Mie
czysława Laski i Kazimierza Pie
prza. 

W sobotę dokonano otwarcia pierw- W uroczystości uczestniczył prezy-
szego tunelu pod Kanałem Sueskim. dent Egiptu, Anwar Sadat. Tunel 

ma 5,9 km długogcl, jednakte pod 
ziemią ciągnie się odcinek o dłu
gości tylko 1,e km, przechodzo1c pod 
drogą wodną na głębokości 37 me
trów. Tunelem biegnie szosa o dwóch 
1ezdnlach, katda po 7,5 m szer()koścl 

Ó 
Przy szosie znaJdu1a sle chodniki dla 

lfll/lift·l'fl!rv.'f.I pieszych. Oblicza się, te w ciągu 
godziny tunelem m()że przejechać 
2 tys. pojazdów. Strona egipska 
uważa, że tunel można wykorzystać 

W Teheranie zakomuiniikowano, również dla celów woJskovrvch' pre. 
-.yclent Sadat wyraził oolnie, te w 

że parlament irański Medzlis ciągu godziny orze1edzie nim 1000 
odroczvł do poniedziałku deba~ę na cwłgów. 
temat losu przetrzymywanvch w 
Ira.nie zakładnŁków amerykańskich Budowa tunelu kosztowała około 
P t · · """""' i · d 100 tys. dolarów; zlokalizowano go w 

Omówiono dotychczasowy prze
bieg rozmów dotyczących postula
tów zgłoszonych przez Między
okręgową Komisję Porozumiewaw
czą Kolejarzy NSZZ .,Solidar.ność" 

N/z: rozpadający się budynek kościoła podczas trzę~lenia ziemi. 
CAF - AP - telefoto 

rz1czyn 7l Ill'.El'>"""Z e:iranei e- połudnlej części kanału - 16 km na 
cyz~i nie uiawmono. W1ad?MO na północ od Suezu w Kairze mówi 
rarz:1e tylko. te poniedz1ałikowe się 0 mot!lwości budowy drugle~o 
e>bradv parlamentu toczyć gję bę-1 tunelu, tym razem w pobliżu Morza 
dą przy drzwiach zamkniętych . Sródziemnego. 

Dla kontynuowania rozmów . w 
celu rozw.ąza.nia powstałych pro
blemów. powołano mieszany zespół 
roboczy pod przewodnictwem pod
sekretarza stanu w Ministerstwie 
Pracy, Pła.c 1 Spraw Socjalnych -
Janusza Obodowskiego. Przystąpił 
on do pra.cy w lokomotywowni 
Wrocław - Głównv 26 bm. wie
czorem Ze51PÓł rozpatruje kolejar
skie wnioski poczynając od p<l!Stu
latów płacowych zawartych w 
punkcie trzecim zestawu wniosków 
przedstawionych przez MKPK. Po 

oie stać się i ta.k, ie w moinen
c!e. gdy ten numer .,DP" dotrze 
do rąk Czytelników, amerykańscy 
zakładnicy, przetrzymywani w 

Jranle od prawie roku (4 listopada), będą 
znajdować sie jui na wolno~ci, w drodze 
powrotnej do domu. Wszystkie karty ze 
swej strony wyłożyła jui na stół strona 
irańska: zwrot majątku byłego szacha, 
odblokowanie kont w bankach USA, nie
ingerowanie w wewnętrzne sprawy ·Ira
nu, to podstawowe warunki zwolnienia 
uwięzionych. 

Formalnie ostatecznego sformułowarnia 
warunków miał. dokonać parlament w 
niedzielę (26 bm.), ale ponieważ !eh 
autorem jest Chomeini, w~ęc nikt nie 
wątpi, że Partia Republiki Islamskiei. 
posiadająca większość miejsc w parla
mencie, w pełn.: je poprze. Co prawda, 
ajatollah Beheszt!. oficjalny przywódca 
tej pairtii, wspomniał o możliwości wnie
.riienia jeszcze szczegółowych poprawek 
podczas debaty w paorlamencde. ale nie 
będą one istotne. Równolegle odnotowano 
oświadczenie student6w muzułmańskich 
którzy przetrzYmują zakładników. zapo
wiadające 1>odporzą.dkowanle ile decyzji 
parlamentu, nawet jeśli nie w pełnł będa 
ale z nfą z1adza6. 

Najbliższe god2liny prz.y.nios~ rozst:rzy
tnil!cle prawie rocznej epopoi 52 Ainery-

kanów, co dla każdego z nlcb będ:z:ie nl 
pewno najszczęśliwszym drniem życia. ale 
będzie to też akt politycziny o szerszym 
znaczeniu. Nie ulega wątpliwości, 1e mo
że on przesądzi6 o łym, kto przez na
stępne 4 lata rządzić będzie w USA. a w 
każdym razie. kto obejmie najwybzy 
urząd w łyui kraju - urząd prezYdenta. 

Dla walczących rywali konsekwencje 
będą zupełnie różne. Dla Rea1ana uwol
nienie może znaczyć porażkę - dla Car
tera wzmocnienie IZllDa na zwycięstwo, 
bowiem niewątpliwie zdyskontuje on 
uwolnienie :zakładników jako triumf 
swej polityki, jako dow6d, ie jest do· 
brym prezydentem I zasłu1uJe na ponow
ny wybór. 

Istnieje jeazcze jeden aspekt tej spra
wy - uwolnienie zakładników moci:.e mieć 
także niebagatelny wpływ na wojnę 
iracko-irańską. Prezydent Carter .ogłosił 

/swą peltlą neutralność w konflikcie, oo 
moci:.e (chociaż nie musi) ulec zmianie po 
zniknięciu sprawy zakładników. Wiado
mo jednak, jak dalece armia irańska uza
leżniiona jest od dostaw broni, a dokład
niej - części zamiennYch z USA. Wielo
miliardowy sprzęt, sprowadzony przez 
szacha, wymaga uzupełn.jenia, którego 
brak utrudnia armii !rańskiiei prowadze
nie skutecznych działań. Ten stan rzeczy 
może się zmienić, gdyż nie jest wykluczo
ne - w nowej sytuacji - wmowienue 
współpracy amerykańsko-k'ańsbiej. 

Piszę to wszystko w trybie warunko
wym, bo w grę wchodzi wiele jeszoze 
elementQ.w I uwarunkowań. Wśr6d nich 
na pierwszym planie trzeba wymienić 
stanowisko Arabii Saudyjskiej, popiera
jącej - jak wiadomo - Irak. Jaklikol
wiek odruch ' sYmpatH Amerykanów wo
bec Iranu tnógłby sprowadzić na Ich gło
wy gniew największego potentata wto
wego, a tego l)lie woLno ryzykować bez 
liczenia się z prz:vkrymi konsekwencJami 
w postaci wstrzvmamia dostaw ropy. 

Rozumując logicznie, nale!ty raozej przy
jąć wersję taltiego scenariusza na najblii
szy czas: ni1! zmieniać swego stanowiska 
w układzie Irak -:-- lr8J11 jak długo llę 
da, grać na zwłok11 wobec ewentualnych 

iądań Iranu t nie angażować się po .tad
nej z walczących stron. Czy taka taktyka 
da się realizować na dłuższą metę, to jui 
inna sprawa, ale na razie każda iinn~ 
lak ka byłaby gorsza. 

~ien Jestem wyjaśnienie tym Czy
telnikom. którzy zarzucają ml. ie 
11 te10, eo sam plssę I z tego, cu 
donosi nasza gazeta, nie mogą 

zorlentowaó się, jaki jest właiciwie prze
bieg tej wojny. kt6ra ze stron - Irak 
czy Iran - mole uwalać się za zwy
cięską. Przyznaję, ie zdziwił mnie ten za
rzut, ale widocznie nie dość flłllDo 1>rzed-
1tawłłein swój punkt widzenia w ostat
nim komentarzu, wlęe na kr6tke wr6ce 
Jeszcze do tej sprawy. / 

Wo1na ta, jak każda wsp6łczema woj
u. nie wyłoni zwycięzcy. Każda ze 
stron walczących zapłaci wielką cenę w 
postaci ofiar w ludziach i zniszczeń, które 
pozostaną I trzeba będzie wiele . wvsiłk.i 
dla ich usunięcia. Rozpoczęto ją Pod ha· 
słem odzyskania skrawka terYtorium utn· 
conego przed laty. Zrobił to 1rak. wyko
rzystując chwilę słabości Iranu, tak jait 
ten przejął ów skrawek wtooy, gdy Irak 
był słabszy od swego sąsiada Nie iest to. 
moim zdaniem, postępowanie. które 
można by określić mia.nem racjonalnego. 
))() nie prowadzi do trwałego rozwiąza
nia. Za rok czy dwa Irain może wzmocnić 
swą pozycję na tyle, by 7lllÓW . droga 
zbrojną odzyskać to, co ewentuaLn!e utra
ci. 

Wojna trwaJłłO& na Bit.kim Wschol1zie 
potwierdza słusznoś6 naszej, 1>0\skieJ 
.trater.ii w polityce sagrłJlllosnej łrak
tuJąeej sprawę pueju jako llPr&Wę 
nadriędną. Zaden konfiikt r;ranlcznY nie 
mate by6 rozwiązywany dro11ł wojny, a 
zasada łrwałołeł, niezmlenno§of lstnleJ!ł· 
cyeh 1ranłe muli obowil\•Y'WM wny-
stkioll. · 

Drugi, mmoj latołlny MnUt dotycsy In
formacji o aktualinym ltlinie na froruide. 
Głównym źródłem informacji 54 qla nu 
dwie atencje - Irański PARS I Iracka 
INA. Każda z nich przedstawia Inny 
obraz pnebiag.u walik. Jeden przykład: 

tego samego d.n.ia z Bagdadu podano o 
bombardowaniu tego miasta przez lot
nictwo irańskie, natomiast z Teheranu o 
nalocie irackim na miasta Iranu. Oba 
źródła podałv stratY przeciwnika w po
staci strąconych samolotów. tw:ierdząc 
jednocześnie, że same n.ie poniooły żad
nych. 

Nie !>posót> w ~ej sytuacil zrobić co
kolwiek in,nego, jak podawać doniesienia 
obydwu źródeł, co rzeczywiście niewiele 
daje, uniemożliwia bowiem praktycznie 
odtworzenie stanu faktycznego. Dlatego 
właśnie, co przyznaję ze skruchą, posta
nawiamy czasem nie da..,ać żadnych in
formacji, by nie zajmować mielsca ma
teriałami, z których prawie nic nie wy
nika. 

d czasu do czasu wraca na łamy 
prasy pytanie: jaką siłą reprezen
tują aktualnie neofaszyści? Czy 
są groźni, czy mogą zrobif coś 

więcej nil zamachy bombowe lub akty 
terroru wobec ludzi lewicy? Róine pad~
ją odpowiedzi, w zależności od stopnia 
uczulenia na te sprawę. 

Szczególnie bacz.nie obserwuje się neo
faszystów w RFN i Włoszech, co jest. 
oczywiście w pełni zrozumiałe. Cha.rakte
rystycz.ne, że w obydwu tYch krajach 
usiłuje się minimalizować zasięg wpły
wów organizacji neofaszystowskich Wła
dz.e RFN podliczyły ostatnio, że działają 
tam, co prawda, 23 ugrupowania mające 
na celu „odrodzenie państwa narodowo
socjalistycznego". ale mają one Jedynie 
1400 członków, z czego 300 określa się 
Jako .,aktywistów". 

M;ożna by, poprzestając na tych danych, 
spać spokojnie, gdybY nie fakt, że w tym 
państwie wychodzą dwie gazety głoszą
ce właściwie bez osłonek ideologię fa
szystowską, a ich łączny codzienny na
kład wynos! 300 tysięcy egzemplarzy. Nie 
wyda.ie mJ się, by ta og·romna rzesrza 
brala do ręka faszystowską itazetę tylko 
a clekawośoi, bez !dentYfikowa.n:ia się z 
jej !dEOlogią, bądź porostawan!a pod jej 
wpływem. 

Henryk v;alendo 

łr 
• n 

kolejarzy 
uzgodnieniu i parafowaniu ws-.:yst
k:ich pulllktów. P'l'Ze>widuje się pod
pisanie POII'OZUmienla przez komisi• 
,uądówą l tn'Zedstawicieli koleia
ru. 
WyraiŹO!lo wspólnie potrzebę za• 

chowamia nieprzerwaineigo rytmu 
pracy całego trans.portu kolejowe
.I!<>. 

DZIER 
łłIBSIE 

W 301 4niu roku słoóce wze
szło o godz. 6.22, zajdzie zaś o 
16.17. 

labtna, Wincenty, nona 

w dulu dzisiejszym dla f ,odzi 
przewidujt> następującą poł(odę: 
zachmurzenie na ogół um1arko
wane. Temperatura minimalna 
O, maksymalna 8 11t. C. Wiatry 
słabe I umiarkowane południo
wo-zachodnie i południowe. 
Ciśnienie o o;odz!nie 19 wyno

siło 1003,8 hPa (f52,9 mm). 

nieis e oc:znice 

1855 - Ur. t. Miczarln, biolog 
radziecki. 

Jeśli nie masz nic do powie· 
dzenia, nie mów nic. 

- Ja chelałall-ym wy,1te u m!łt. 
ale ale włam, Jak to naryso
wdt". 



PO POWOŁANIU 

N. TICHONOWA 

NA PREMIERA ZSRR 

Depesza z. Polski 
P;·ez.l!S Rady Min.ii.I.rów Józei 

Pinkowski - w z: w1421ku t. powo
ła.n.em Nikołaja Tichonowa na sta
no wisko przewoci.niczącego Rady 
Min.Ls~rów ZSRR - przekaut nil 
jego r ęce najser d ec2niejsze giratu
lac}e 1 pozdro wien ia w imieniu 
Rady Mi n.i.strów PRL i własnym. 

Zarejestrowano NSZZ „Solidarność" ~1?0t~ __ 1.:_Pillkowskieg~wórcami 
Na ~=ń~::~rz7:st:~ii ~ r(A- łęsv:. :i:~:k~o zpr~to~:i~i:~~~= Sąd WoJew6~zkl. ; Wanrzawłe Partnerska współprac.a 

Patrzenia wstępn~do pa.rcaraiu ita- nie. w k;.óry.m stwierdził, że ogłosił postanowienie o rejestracJt ~„ - 16 a kolet nowo zaloti:>nego związku tutu. który ja.k wiadomo w do- NSZZ „Sol'.darność" w pełni a.keep- zawodowego. Osobowo~ć prawn11 uzy
ty~hczasowych roz.mOIWa<Ch. został· tuje :i:asady Koinstytuojd PRL l po. skal og61nokraJowy Nlezaldny Sa· 
U21nany za sprawc zaud.niczc,j wa- J:'(lZUinJien.lia a;:dańsldego. W)'llcl11C2a morządny Związek zawodowy Wete· 
itl. Ch<>cili o de·klarację ideową j«!Jnak możliwość wprową.de0ll.la ranów Pracy I tnwalldów w Polsce 
ui.wa·rta w pull!kcie 2 p0rozumien.ia bnnych 1f0trm.ułowań do statutu Weterani". 
g<1°ańskiago za.pewn,:ającą, te nowe ponad te, które :i:ostaly zaprO<Pono- Jak wynika u atatutu &wiąz.ku, 
zwia:tk·i zawodowe będą at.ać na wane. 1>rganizacja ta ma zrzeszać czynnych 
i;c.run.cde nliJSzych pryncypiów Na tym zostało z:amklll>ięte kilku- zawodowo emerytów I inwalidów, Bę 
ustrojowych I U:>talooego syistemu godzinne postepowa.niie, Po przer- dzie reprezentować Interesy wetera-

nów pracy zatrudnionych w zakła· sojuszów między'na·rod.owych . W w.ie sąid ogłosił orzeczenie. dach gospodarki uspoleC?.nie>nej i 
opinJi Komlsj.j Porozum~ewawczej Posta•n<YW'iono dokonać rejestracji nleuspolecmlonej, sprawować nadzór 
NSZZ „Solidarnool:" !)roblem ten NSZZ ,Solidair.noiić" z sied.zibą w nad warunkami ich pracy, uczestru
ro~stirzy.ga oowolainie się w statu- Gdańsku, obejmującego terytodal- czyt: w konsultowaniu aktów , praw· 
C•ie na całą część ple-rwsza porozu- nym zaikiresem d2liała1'nooci obszar nych o.ra-z w badaniach pozlomu ty· mie nda gdańskii ego, któq należy PRL cła I kDsztów utnymanla tej grupy. 

k < • • ś. Związek o.powiada się za stałą rewa· tra towa„ ia1ko integralną ca·łość. RcJwinocześnie uzupełnia się tre c loryzacją ~wiadczeń emerytalnych 1 
W statucie zaś. dok.umenc.io okre- paira,grafu P'ierwszego statutu o rentowych, UinaJąc. te interesy pra. 
ślają,cym wewnębrzny u.s.trój związ- następujące sformułowanie: „Zwią- cującycb emerytów I inwalidow wy
ku. n1e ma miejsca na deklairacje zek n.ie zamierza pełnić roli partii magają l>drębneJ reprezentacji zwią•-
n0Ht:1•cme. p0litycznej stoi na gruncie zasa.- kowej, komitet załotycielskl skluo-

:łł bm. odbyło się &potltarue prt:
zesa Rady Ml.n1storów PRL .Józefa 
Piilkowskiego z Sekretariatem Ka.mi
tetu Pe>rozumieW8JWC2ego Stowarzy
szeń Twórczych I Na~kowych, w 
składzie: .Jan Białostocki, Gustaw 
Hołoub„k, ,Andrzej .Jarecki, Witold 
Kulisiewicz, Zbigniew Makarewicz . 
Karol Małcużyński, Stefan Nowak, 
Jerzy s. Sito, Klemens Szaniawski, 
Andrzej Szczypie>rsklj AndneJ Ty · 
mowskl, Andrzej Wa da, Witold Za
lewski. 

Tematem spotkanLa były epra0wy 
związane z aktuaLnym stal!lem kultu
ry l nauki poLSklej, potr.zebami ; 
waru•nkami ;eh dalszego rozwoju. 
W d:yoskusjt =ególn!e ootro l z głę
boką troską podeJm01Wiuno kwes~le 
dotyczące ruchu wYda.winl.czego I pro 
duikcji k.siążek. Podikreśl-a·no, że udo
stępnla•nie czytel<rrllkom dzieł litera-

akich 1tan<>wl najwa:t.niej.sa;y ozynni'k 
rozwoju i 1Lpowme-ch11ianLa kUlt'U1 )' 
w społęc,zeń&i.wie. 

W tra•kcie S>potka.nia oma:wlano pro
blemy związane z pracami n.ad pro
jelctem ustawy doiylczące; za·kire9U 
d:z.!aia~ l fu'llkcjonowania cenzu·ry. 
Minister J, Bafia poinform•Jwał o sta
nie prac nad powyższym pre>jclt
tem. 

Ustalr>no, te wszystikle sprawy do
tyczą.ce kultury l nauiki będą ro.t
wiązywane w drodcze p2.rtne-rśklej 
w1spółpracy śr<>dow.isk tw6.11c2ych 1 
na.ukowyC'h z odpowie<Lntmd wł.adza
rnll pa i19tw<l".vyml. 

W spotkamiu uczest:niozyli: kl-erow
n~k Wydz.Lalu Kultury KC PZPR 
Mieczysław Wojtczak, mLni.ster kultu
ry I sztuki Józef ' Tejchma i mtnl· 
ster sprawiedliwości J erzy Bafla, 

Coo imy w ys01.lto - czrtam:v w 
d epeszy - was z wkład w rozwoj 
przyj.a.i.n i i wszechstronnej wspól· 
prac y między naszy mi bratnimi 
k ra jami. Jesteśmy przekona.ni, że 
.sojusz :>rzyjaźi1 i wszech~tron~1a 
pol ·ko-radzieoka w.;półpraca he<lą 
sie· n adal oogłebiać i rozwijać w 
interesie o bu n aszych na.rodów I w 
interesie LUnx :nien ia wspólnoty 
państw so;:j alistycżnych. 

- - · - ------ · • dk' wał niedawno do zespalu d.s. n<1• dy apołecznej własnosci sro ow wej ustawy o związkach zawodowych 

J. Pmkolvski 
przyjął delegację 

ZG ZBoWiD 

prod11kcji stanowiącej podstawę ist- wnil>liki w sprawie szerszego uwzglę 
nlejącego w Polsce ustroju socjali- dnlania spraw emerytów i rencistów 
stycznego uznaje iż l'ZPR spl'&• w działalności całego ruchu związ-
wuje kierowtrlc-zą rolę w państwie, kowego. Jest to, jak dotychczas, I · Dodatkowe dostawy 

• 
Prezydium Rady Najwyżb-i:ej 

ZSRH z:wolnJlo Miichatila Lesieczkę 
ui stS1now iska zastępcy przewodni
czące.go Rady Mirusttów ZSRR w 
z:wiazku z orzei.śclem na emerv·tu
.r ę. 

PrezV'dium miatnowa:ł<l Nikołaja 
Ta~yzina zastępca prz:ewodnicząci:o 
R ady M inistrów, Z'Wałniając go ie 
stanowd,o.ka mLni.stra łąc2lności. 

Nowym mi.nistrem łączności 
ZSRR mia.nowamy został Wa.~Hli 
Szamszin . 

Flrez,es Rady Mi·n!łtrów J. 
Piń1towski przyjął delegację ZG 
ZBoWiD i prezesem z81'ząidu stani
sławem Wrofis!dm. Delegaci 1)rzed· 
9tawdlł premierowi akt:Jalne oro
blemy s0c.1alno-by.towe człO!Dków 
zwiąl'Jlm . Premier zapewnił, że po. 
ru•SZ<m.e pr<ioblemy bedą przychy1nie 
rozpatrzone. 

~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

1o t ledyny &wtązek zawodowy, który t ; nie pod-waza usta nego sys emu uwzględnia prawo równe>ezesnej owa row sDJuszów międzynarodowych. d~iy przynależności swych członków do 
de zapewnienia ludziom pracy od- Innego, branżowego związku, rynkowych ·z NRD 
powiednlch środków kontroli, WY• Związek otrzymał lokal w War-
raia.nia opinU I oehroony swych In- szawle, w siedzibie Polskiego .lwiąz- S:zY'tAko pro:eblega.ją d.cd.altke>we do0-teresów". ku Emerytów, Rencistów I Inwali· sta.wy z NRD do Pol.s.ki artykułów 
Skireśla . ;... w staitucie "rzepisy Iłów, z którym . będzie współpraco- rynlk<>wy<eh, będących pr2edmiotem 

dwóch pair';;rataw sZJCz.egół~o re- w~a::ł.:_ ______________ .;_k_-0n_tr_au;:_'_-t_&w __ u.:..p_r_z.e_dll1 __ .1_o __ n_1e __ e>_b.:..Ję_t_y_ch 
gulują.cych i;iprawę strajku I w to 
mie1Jsee wprowadza się przepisy w 
następ.ującym brzmieniu: „.Jeżeli 
związek w &bronie ·.żywotnych in
teresów pracowników wyezerple 
wszystkie !inne dostępne środki, 
mote podjąć decyzję e strajku. 
Organizowa.nie 1trajku nłe może 
być spneczne 11 obowlą.zują.cyml 

Podpisanie 
w Bucie 

pn:eplsami prawa''. 24 bm, n.ad ral!lem. po pneszlo 

• • porozum1en1a 
„Katowice" 

Współpraca na 
W uzasa.dn·ieniu sąd sotwierdził, że s.zesna.stogodzi.n.nych r<>Zllll<>Wach 7.a-

rzecz naloitony na•ń obowiązek lwn1roli warte zos·tało porozumienie pomię
z~od11100c! sita<tutu z Koost:vtucją <Izy komis.ją rządową, a M:ę<lizy
PRL i innymi przepisami prawa - zakładowym Komitetem Załoi.y-
noie mod:e się ogiraniczać wyłącriie cielskim NSZZ „S<>lida.rność" z 
do badami.a formalnych przesłanek tymcU1JSOwą siedzibą w Hucie „Ka
rejestracjJ, ale musi Wkraczać w towice". Dotyiczy ono s.po.wbu za
t!'eM ~atutu ja1ko l)Odstawv okTe· łatwieatia postulatów zał6g repre
śla.jącej chaiTa~iter powl>tajaceiio zentowanych prz~ ten MKZ. U:Lgo
zwi~z:k:u. Sąd pn:ypOIIllnfał następ- dniono t·r yb teaililzacji po.stulatów 
nie zasady konstybucyjne I J>Tzepi- załóg hwt·nk zych. budowlano-mon
sy kodeksu pracy olkreślaijące P<>- tażow~h i transportu bud0owlanc
zycj~ i zadarniia związków zaworlo- ~o. energe-tyikl, a tak.że pracowni
wych w Mszvm k'rruju. Te u),lraw- ków placówek nau1kowo-badaw
nien!a - podk.reśiił - nalkłada•ia cZY'Ch i biur projektowych. 

W obradach komis.ji uczestniczył 
wicepremier - Ale:ksan.der Kopeć. . * . 

W Wars:zaiw.:e podpisa1110 24 bm .. 
porozwniemia między prezydium 
Zarządu Gł6Wl!lego Zw. Zaw. Me
talowców oraz ministrami prze
my.stu maszY'nowego, maszyn ctę:i:
lcich i ro1niczych oraz ener,get:Yki 
i Ell.ergii atomowej. Por()IZumieni"a 
te spełn1iają wiele wniosków i oo
stulatów zglosiZODY'Ch przez. meta· 
towc6w na na.dzw~zajnym zjeź
dzie delegaitów ZZM ora.z w cza
>ie k ampa·n.i.i sprawozdawcw-wy
borcze.i i w Oikresie stra·}ków 

protokołem ha<ndlowym o wzajemnej 
wymianie towarów w 1980 r. M. bn 
z zaikupiionych dodaobkowo na rok 
bieżący 100 tys. ton żyta kcmsumrpcyj 
nego już bllsko 75 tys. ton dotarło 
do Pol<iki. Dodia.tJkC>WO NRD S'prze
daaa nam 1.500 ton ku•raząt oraz 1.000 
ton masła. Rozpoczęły slę ctosta.
wy za.kupiony<:h dodatkowo 200 ton 
kaiszy mrurmy or.acz kJ.lkuset ton od
tyMo-ek dla niemowląt. Obejmuje to 
te<t zaopa.tt'Zen!e odbiorców ry.nko
wy.ch w kra ju w oilt 7Q tys. azt 
k.onfe.ltcil męskiej l daffi!lklej oraŻ 
innych towarów Dodaitk<>we d.oota
wy przeb iegają przy rówooczesnym 
wypełnianiu prze.z NRD kontraiktów 
wyn!Jka,jący·ch z prr>tokólu o ~-
J~mrwch . obn'ota<eh handlowych w -
\980 r. 

bezpiecznej jazdy 
\\ 

1 siedzibie Wydziału Ruchu I problemami dotyczącymi zagadnieJi 
i)rogowego KW MO w ł'..o- l:>ez-pieci:eń&twa na d.rogach, zwła
dzi odbyła się na.rada po- szcza w ostatnim okres.ie, cha•ra.k
święoona emówie·niu współ- teryzują<:ym się w~rostem ilości 

p;-acy województw: łódzkiego, wypadk ów d<rogowvch. a w rewul
p i<J.trkowsk iego, &ieradzkiego, sk ie r- tacie tngicz,nych skutków tych 
uiev· ickiego i radomskiego ze wypadków, w~a:i:aij~ych się wy
środ.kam i masowego przekazu na ~Oklł Uczbą zabitych i raninych. 
rzecz poprawy bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym. W naradzie u
c zes tnic zył m .in . przedstawiciel 
Biar a R uc hu Drogo w ego KG MO 
- kpt . Aleksander Chyl, który 
zapoznał ze-brainych z wybra•nym' 

Serdeczne wyr•lZY wspó!cztleta 
Koleżanlcom: 

EWIE WIDVK . 
I 

DANUCIE KOWALSKIEJ 
z powodu śmierci 

!itĘZA i OJCA 
składają 

KOLEMNKI I KOLEDZl' 
z IV LICEUM OGÓLNO
KSZTAŁCĄCEGO ll\f, 

E. SCZA N'IECKIEJ 
w ŁODZI 

,. 

Prowa.ctzą,cy naradę ppłk Mie-
czysław h.owakzvk - naczel-
nik WRD KW MO w Ło-
dzi, omówił ai.lttua.lne zagad-
nienia dotyczące poprawy bezp,ie
czeń$t-wa w ruchu cl.rogowym na 
terenie WOJ. miejskiego łódzkiego 
W dys.k.usjl głos zabierali przed
sta wicie·le wydziałów ruchu dirogo
wego z wymienionr<:h woje>Wództw 
oraz obecni na nMadizie przedsta
wiciele prasy, radia I tele-wizji 
Przyj~ty na nal!'Sdzie wspólny pro
gram zacieśn-len:ia wi;półpracy w 
za.kresie i·n!ormowania opini.i pu
blicznej o 1 l}lllj~żą;je,j&3j.la)1·, apra-· 
wach 'ZlWiązanych, z t bezpieczeń
stwem diogaw~nt' ~~aj&.i~ te-ż od
bicie na lamach naszej gazety w 
postaci IJl.!Jn. informacji I &a"tY'ku
łów pu.blicyśtyc:z.nych. (kl) 

Dnia 2Z patdzlernika 1180 roku, nnarł 
tam! 

opatrzony •w. aakramen-

8 t P. 

STEFAN WIOVK 

Pogneb <><! b~d1.le 'ię c!nia t1 patdziernlka Itr. • JOdw 
na cm~ntarzu Kurczaki . 

U .30 

ŻONA, COB.Kl, zu~c l pozostllła RODZI.NA 

rrosnny o nieskładanie kondolencji. 

Wyrazy głębokiego współczucia 

żonie, Dzieciom oraz 11ozostałej 

Rodzinie 2 powodu śmierci 

LEONARDA SZWARCA 

PRZYJACIELE 1. 

.,TEOFIL0\'11" ZAKŁAD 

NR 2 

W dniu 23 patd:tlernika 1989 r. 
zmarł po ciężkich cierpieniach 
w wieku 59 lat nasz kochany 
Mąż, Brat I Dzlarlek 

SłP. 

TADEUSZ 
MARKOWICZ 

ogniomistrz Straży PożatneJ 
oeznarzony K rzvt.em Kawalflr
skim OOP i Medalami za Za· 

Sługi dla Pożarni„twł. 

Uroczystości pogrzehowe odb~da 
•i<: 27 patrlzl ernika br. o godz. 
•4 na rm~ntarltl l;atollr-kim z.a. 
rzew pr"'· ul Lodflwej. o rzvm 

..._powhdamiaja pograt~nl w e;lebo· 
1<im llólu 

ŻONA, DZIECI, WNUK.I 
i pozostała RODZlNA 

Z głębokim talent zawiadamia-
my, że dul;i 23. X. 1980 r. po 
długiej I ciężkiej chorobie od· 
szedł od nas na zawsze ukocha
ny Mąt, Ojciec l Dziadziuś 

StP. 

EUGENIUSZ 
MAZERANT 

Pogrzeb odbędt.i <> się w ponle· 
d~lal~k Z7 października 1980 r. 
o godz, 1;; na cmentarzu św. 
tVoJciecha puy ul. Kurczaki 81/85 

ŻONA, SYN, SYNOWA, 
~NVCZKA i pozostała 

RODZINA 

ltoleta•c• 

KO& 

JANłN~:E POTEMSKIEJ 
wyrazy wsp6łczucla 
śmierci 

OJ CA 

akład•.111 

• powodu 

Jl:OLEŻANKl I llOLEt>ZY 
z BUŁ 

KOL. l\IGR INŻ, 

BARBARZE SOBCZAK 
wyrazy szczerego współczucia z PO· 
wodu śmierci 

MATJtt 

skladaJ11 

DYREKCJA, POP PZPR, RA
DA ZAKł"ADOWA oraz KOLE
ŻANKI I KOLEDZY z CEN
TRALNEGO O!llTtODli.A BA· 
DAWCZO • 1'1ZWOJOWEGO 
PRZEMYSŁU GASTR•)NO
MICZNEGO I AR'lYKUŁOW 
SPOŻYWCZYCH w ŁODZI 

W dniu 23. X. tHO r. po dłu· 
gleJ i ciężkiej chorobie zmarł 
w wieku 77 lat, opatriony św. sa
kramentami 

StP. 

KAZIMIERZ 
OBUCHOWSKI 

Pogrzeb odbędzie się ZT. X. 
1980 r. z kaplicy Starego Cmen• 
tarza przy ul. Ogrodowej o godz 
13.30 

ŻONA, SIOSTRA l t1ozost:>.ła 
RODZINA 

I DZIENNIK POPULARNY n.r-ISS (9701) 

Bqrbaro Noforsko 
przewodniczącą 

ZG ·NZZPPWOiS 
iednocześn.ie na ~lazek zawodowy --------------------------- W nocy z czwar tku na piątek 

obradowało w Łod.zi pie.rwsze ple
num Zarządu Głównego Nlczałei
n.ego Zwiąl'.ku Zawodowego Pra
cowników Przemysłu Włókienni
czego, Odzieżowego i Skórzanego, 
w trakcie ,które.go dokonano wy~ 
boru włada. 2'wią,zkowych. Fu•nk
cję przewodniczącej Zarządu Głó
wnego ZG NZZPPWOiS powiier.ro
no ponownie Barbane Natorskiej, 

ob<Ywiązek ied.noz:naczn.ego i WYTaź· 
nego akreślenia w statucie stosun
ku związ.ku do u~tro.ju pol.itvczM
IZo i sp<>łecznego . 

Zasad:v !nterm'ei:acyj.ne ~ytocto-
nych przepi.s&w w odniesieniu do 
nowo powstajacych ~ią7Jków za
wodowych zawairte !li w protokole 
))Ol'O'Zum1€'!1-ia podipisanego w 
Gdańsku . Tu sąd zacytował sfor
murowanłe punktu dTuglego teito 
oorozum1en·ia. 

W części drug.lej - przypomniał 
sąd - p0.rozwmienie postanawia. że 
prawo do ma.joku będzie zagwa
rantowa<ńe w przygotowywane; 
us~ą_wie . '> u„~rwl! v<>t'?;in.na ~okrą.ślić 
W!tM.lńika J)!'<>klamawanna i órgani
zo'l!Van1a stfai•ku. lłletody , ,rozsłlrzy
ganla spornych spraw i odpowie
dzialność z.a naruszerue prawa 

Interpretacja ta daje p<>distawę 
do stwi(!['()zenia, f.e statut NSZZ 
„Solidaroność" w określonvch pa.ra-
1!.?'afach koliduje z obow!ązującrm 
w PRL praiwem. 
Mając jednak na W7,gJędzie, że 

uchybi.enia statutu dotyczą sfer v 
prawnej, zaś NSZZ „Solidairność" 
prowadz.i faikotyczną działalność na 
podstawie ' porozumienia gdańskie
go, a talk:że iż odmowa re jestra.'.! joi 
tego związku nie spełniałaby spo
łecznych ocz:e;k iw'lń, sad postanowiJ 
zaael estr<>Wać- ten związe-k dokonu
iąc odpowiedniej korekty statutu 

Dokonana korekta - podkr('.Ś\ił 
~ad - nic ieoit ingerencją ani w 
cel. ani w działa1ność twiązku, a 
ieclY'!l.ie kc.'flsekwencia ob<>WdąZuia
cego w PRL stanu prawnego. 

U!JiUadnienie stanowiska sadl\J na 
plśmde zai<nterewwan! b~ą mogli 
otirzymać w te<r·mli!llie 7 dni. Od 
poota"D<YW!enia Sądu Wojewódz;kie
l?O prz:ysługu ie odwołacie do Sądlu 
N ajwytszego. 

J aik wyn.ilk.a 1 OŚ'WÓ.adcz:enia zło-
żonego wieczorem tego samego 
d·nia.. podcz:a~ konferencji pirasowej 
zorgamizowa111ej w WllJI'Szawie przez 
on:edlS'tawicieli NSZZ „Solidarność" 
- Krajowa Komisja Porozumie
wawcza NSZZ „Solida·ni<Xć'' za-
mderza zaskadyć do Sądu Najwyż
szego decyzję Sądu Wojewódzkiie
go w części , Wllloszącej zmiainy do 
statutu. 

„ •• ~ ...... 
I LOSOWANIE 

9 - 10 - 13 - ~ - Z9 - 30. 

U L080WANIE 

% - I ~ 12 - 15 - 19 -
dod. do !5, 4 i s tru. - 22. 
Końców<ka bam.de.roli: 12'1114. 

Dnia U pałdzlernika 1980 roku 
po długich I cię:lklcb clerpieniach 
zmarła, przetywszy lat 80, nasza 
najukocbaii.sza Matka, Babcia 
I Siostra 

StP. 

łRENA . TOMASZEWSKA 
1. Drynkowsklcb 

Pogrzeb odbędzie si41 w d.nlu 
27 patdzlernlka f)r, o godz. 14 
2 kapllcy Stareęo Cmentarza 
przy ul, Ogrodowej, o czym za
wladamlaJ11 pogritżenl w &łJlbo-
klm żalu · 

DZIECI. WNUCZKA, WNUKI 
i SIOSTRY 

Zakończenie 5 •• seSJ• 
Synodu 

Uroczyste n.abożeństJWo z udzl.aiłem 
papieża, które odb~o sdę w Ka:p).d.
cy Sykstyńskiej w wa.tykal!lie. za
kończyło 25 run. 5 sesję Sw!a towe . 
go Synodu \ B1&kup6w Obrady &e<1Ji 
rozpoczęte 28 września poświ ęco
ne były zada.ni.om rod2iny chirześc ' . 
jańsk ieJ we wspók·z't6'nym świecie 
R~ultate!Jl · pta<: seajl "Ili\ ' 43 proµv. 
zycje przedlo.żr>ne papieżowi <>ra~ 
apel d<> r od1A.n chr<.teścljańs.~i<:h w~ 
współczoonym świecie 

'I'reść propozycji, które me rostaly 
Gpublikowa•ne, omówU pa.piet Ja~• 
Paweł II w końcowym pnzemćwlentu 
de> uczestn!lków synodu. 

Wska.zal on m. Ln ., te ka.rdymafo
wie i biskupi z cadego świata ,1oci.ni„. 
śli się 2 u-wag11 do ba r<izo z-roż nl co
wainych sytua<:ji, w ja.kich 2lila.jodu 
ją się współczeme rOOzdiny". 
Pe>twierdując jako nadal e>bowią. 

zującą dla kat.oLlill;ów zasadę nieiro
zerwa1n~ małżeń9twa pa.piet opo
wiedział się - na pcdstawle propo 
zycjl synodu - u dopuszczeniem do 
tycla Kościoła osób rozwiedoz.i,onyoeh, 
kt61e założyły nową trv.<1 łą r<'dcz1mę 
W wyjąbk<>wycb wypadkach rM,w!e· 
dzeni me>gą być d-0pus7.czeni do •a· 
kra.mentów Za.znaczywszy, że w cui
cie syno du bardzo wielu mówców 
wska2yw~ło na kvn\eczn~c z.mia.r.v 
Etanowiska Kościoła w kwestu śv.i a
de>mego macierzyństwa., a ~rzede 

Zmiany kadrowe 
Prezes Rady Mi.n:ist:rów na wnio

sek ministra przemysłu maszyn 
cięilkłch i rolniczych pow<>łał mg.r 
mż. Włodzimierza Grześkow.i a.ka 
na stanowisko podsek~etarza stanu 
w Ministerstwie Przemysłu Ma
~yn Cięż.1tlch I Rolniczyich, 

10,5 kilometra 
w głąb ziemi 

Grupa geologów, wiercąca super
glęboki otwór na Półwyspie Kolskim. 
osiągnęła Jut to.sit metrów, Dla 
geologii Jest to światowy . rekord: ni· 
komu dotąd nie udało się z po
wierzrhnl ziemi zajrt.eć tak clębo
ko w gorące wnętrze planet~· . r;;dzle 
utrzymuje sle wysokie ciśnienie. 
Oslągnięc~e podblegunowycb bada

czy wnętrza ziemi ma bardzo duże 
znaczeti.le naukowe. Próbki skal, wy
dobyte w trakcie wiercenia otworu . 
znacznie rozszerzaJ!ł naszą \viedze 
o budowle skorupy ziemskiej. 

Biskupów 
wszystkim stosowania g,iodków a.n
tykoncepcyjnych, używonych wbrew 
zll>ka<ZC>Wi ze stror.y Kośctoła, papież 
potwierdził w p~nl ten zak<aa. 

Na za.koncze.nle pa.ple:!. poinform3· 
wal o dokona.nych pr2e-z niego no
minacjach na członków stałej Rady 
Sek.fetarlatu Synodu, któfeJ zadaniem 
1est l)r·zygot()Wa<11le" nas~J)!l~} &e<Sji te
go ~remtwn - za 3 lata 12 czło.n· 
ków Rady powołał sy.1100, a t~··n 
- m la·n<>wal papież. Wśród tej trój 
kl znajduje stę jedyny Pola<k i je
den z 5 Eu<rope}cZyków w Radue -
kardynał Właay<siaw Rub~n. były se
lc-retar-z generaLny synodu. 

W ~sie uroczystego zamkn.!ęcta 
obecnej sesji odczytano takte tek~"t 
!O-stronicowego apelu do roozln 
chro:eśeijańskioeh we WJSp6łczesnym 
świecie 
Omawtając w pierwszej części sy

tnację rorlzin w świecie, dokumer.t 
wska·zuje na nęd2e wielu z '' ich 
.,pr>ci<'zas gdy w ota-cz.a.jącym je śwlc
c!e występuje obfitość d60r" . „w 
wielu reg!0<nach świata l w poszcze
gólnych krajach - stwierda:a dOlku· 
men! - wyS'tępuje nęd.za mater!.al
rui. wywoJ.a na istn.ieniem struktur 
9C>ł~yeh, gospoaa.rczych I t>Ołity
czn~ eh które 51YI'ZYJaj11 n!esot1a.w1e
dHwości l uciskowi" 

.. Gdzie indziej - czytamy dalej -
społeczeń&twa bardaJ1ej rozwinięte 
cierpią mną biedę: b r alk wa rtoścl 
moralnych, przy e>bfLtoścl m.ateirla'
nej, u•bóstw<> myśU l serea.„." 

Dokument W1Skaczuje da~ej , te nie 
b rak ro:ądów l firrm mlędrzynarodo 
wych, które stoo."'Ują gwałt wobec 
rod"Lin, :z.ak8'Z1.1,jąc intymności roe1•
nej, nie ll'lmając prawa rod'Zl.ny do 
swobody reHgtjinej , do odpowledlzl.al
nego ojcostwa i maclero:yństwa (cho
dzi! o przeo.lo;y praW!lle zaileca.jące 
steryllza<:ję - pr2YP. red.), d<> nal\lkl 
1 wych()wa•n\a. 

W dirugiej ozęścl. ctokumentu, po
śwlęc<>n-ej załMenlom ćokkyny kato
lioktej w odniesieniu do małżeństwa 
l rod-ziny, potwlerdczone jest znaillf! 
stano'WUsko Kośde>l.a dotyczące mal 
~eństwa sa•kramentallnego l jego 
nlarozerwaLnoścl., koincepc'1. rod!Zi.ry 
jake> „wyraz.u mlłbścl I mltc>sierd'Zia", 
znaczenia ś111<"iad0olll<>Śoi me>Mlnej I 
reMgl:tneJ w tyciu rodrln ora,z op11Jr
tych na tych samych Msadach sto· 
sunków pomiędJZy rodzicami I 
dzlećml. 

Kolejny rozdział precyzuje zadania ro 
dlZ~n ch·!'Ześcijańoskich, wska2ują.c m.in„ 
te powLn.ny one wychawywać „ludzi 
woLnych C> wys()kim poozudu mMal 
ności" wypetn!ając ..wą r.a-lę w;rcho
wa.wezą I społee?Jną 

Osta tn4 roz<i'Zi.alł aipelu omalWia za· 
dania Kościoła w stosunku dr> rodzin. 

Synod podjął też u.chwałę wskazu. 
1ącą na celowość e>pracowain.la ,Kar
ty praJW rodztny współeozesnej", któ
ra stała·bY się konwencją m!ędzyna
rC>dC>Wą, podobnte Jak Ka rta Praw 
Cztowieka. 

Beatyfikacja· 3 nowych 
świQtyeh katolickich 

(pw) 

Obrady KW RWPG_ . 
{Dokońcieniie te str. 1) 

wych, w celu efektywnego połącze
nia wyo.iłków krajów RWPG w 
rozwiązywaniu zadań wytyczonych 
przez długoterminowe kierllillkowe 
programy współpracy. 

Komitet Wykonawczy rozp.atM:ył 
informację o posiedzeniach g.rupy 
redakcyjnej ekspertów Sekretaria
tu RWPG i krajów członkowskich 
RWPG z ekspertami EWG, po.~wię
con:ych przygotowaniu w s pólnego 
proiektu Porozumieni a. Stwierdzo.. 
no, że konstruktywne propozycje 
RWPG nie SPotkały się z odpowie
dnim odd:i:więkiem ze strony Eu
ropejsk.iej Wspólnoty Gospodarczej. 

Potwierdzono zamiar dalszego 
prowadzen.ia kons~ruktywnego dia
logu _z ~WG w celu zawarcia po
rozumienia, które stworzy prze
słanki sprzyjające roz.wojowl lian
dlu 1. stosua,ków gospodarczych oraz 
b_ędz1e „ przyczY.niać się do mate
r1al1zacJ1 odprężenia. 

Kronika wypadków 
PIĄTEK, 2ł. X. 

~ Godz. J.15. Na skrzytowaniu 
ulic: Przędzalniana - Nawrot kie
rowca WSK Krzysztof B. spowodo
wał zderzenie z „Jelczem", do;r;na
Jąc urazu głowy i miednicy. 

.>lf Godz. 9.10. W Andrzejowie kie
rowca samochodu „Muscal" Broru
sław G. wjechał do rowu. Cztery 
osoby doznały obrażeń - jedna po
została w szpitalu, Straty ponad 
20 tys. zł. 

'*- Godz. 11.35. Kierowca „Zuka" 
LDK 8124 Janusz K. w miejscowoscl 
Sler:l:nia, gm. Stryków, spowodował 
zderzeniem ze „Starem", doznając 
urazu czaszki. Pojazdy uszkodzone 
zostały na sumę 150 tys. zł. 

SOBOTA, Z3. X, 

'*- Godz. 8.4S. Ogólnych obrażeń do
znała 72-letnia Cecylia R„ która na 
skrzyżowaniu ulic Wschod.niej i Ja
racza wpadła na „ Tarpana". 

NlEDZIELA, 26. X. 
'*- Godz. 10.45. Na ulicy Tr aktoro

wej 63 ośmioletnia Ewa G. wybiegła 
nagle na jezdruę i wpadła pod „F>a
ta". Z ogólnymi obrażeniami dziew• 
czynkę przewieziono do sz01tala. '*- Godz. 17.15. W Pablanicacn na 
ul. Warszawskiej 1'rzy Maślane.I kie
rowca "Trabanta" LDB 8079 Zdzi· 
slaw s. spowodował zderzenie z „Fia
tem" PTH 2008. Dwie osoby doznały 
obrdeń ciała. 

:ff Godz. 19.30. Jadą.:y .,Trabantem" 
LOB 0901 Jerzy M. na ul. Retkiń
skiej 14 zjechał nlł lew9 strone 
Jezdni l spowodował czołowe zderze
nie z autobusem MPK. Kierowca sa
mochodu osobowego ooniósl śmierć. 

Pa·piet Jan Poaiweł II ogłosił 21! bm I W uroc2ystośc!a<Ch bestyfllilta<eyjulych :ff Swiadkowle potrącenia mężczyz-w czasie uroczystego nabożeństwa n.a obok setek ty!Jlęcy wiernych z ca · ny przez .. żuka" w dniu 24 paździerPlacu św Piot'l'!l w Rzym4e beatyft· lego świata, uozestnlc:zyła td kililcu- nika 1980 r . o godz 17 25 na ullcy 
kkję 3 nowych śwlętych Kości~ła setosobowa pielgrzymka z Polski, Kaczeńcowej, proszeni sa do WRD Ka.tolk-klego. Są to Włos!: ksiądz pod pra-e>d'nldwem prymasa Pol- MO w Łodzi, ul Wł. Bytomskie.) 60, Luigi Orio.ne (ltlln-1940) - zailoży. ski kardynała Stefana Wyszyńskieęo tel. 715-86. 
ciel zake>nu :tm.a.nego pC>d nazwą Orio- l sek·retarza Epi!llkopatu Polskiego - '*- Pod ten sam adres proszeni są n!aci; zakonnica ze Zgromadzenia biskupa Bronisława DąbTowskiegD, kierowca „MZ" oraz świadkowie w ySlósbr Ma·rcehlainek, Anna Sala któr y jest o. rlonlstą. Warto dodać., padku potrącenia kobiety przez mo
(11129-1391) e>ra-z Bartolo Longo (!Hl- te Pe>lska jest pierwszym !>O Wlo- tocykl w dniu 24 październilca br. 1926) - założyciel gbśnego we Wio- !IZech k·raijem. w którym :iałot.ony o godz. 19.20 w Aleksandr owie na at. szech · Seminarium Maryjnego w z<>&tai Zakon Or1ornistó-w. Kościuszki. 
Pompei. (eh) 



Oszczędza n.ie 
Dzisiejszą relację z naszych rozm6w z CZyłelnlkaml 

pragniemy poświęcić w głów•neJ m1~z.e spra.wo-m 1ro
mad7:enia :r.a.sobów pieniężnych w PKO. 

Oto ti&t pa.na Kaz.imie.rz.a W. z ul. Kopcińskiea-o: 
„Zgłaszam konkretne propozycje1 wprowadzić doeelo

·we oszczędzanie na budowę domków jednorodzinnych, • 
cwarancJą otrzymania przydziałów działki uzbrojonej 
oraz materiałów do budowy. Należy przy tym ustalić 
wysokość kredytu bankowego I okres jego .spłaty. Uws
bm, ie kredyt taki powinien wynosić 50 p)'oc. wadoścl 
kosztorysowej. Okres spłaty powfolen być rozłożony na 
SO lat. Oprocentowanie - 1 proeent w stosu·nku rocz-
nym. · 
Pr11ponuję wprowad'lllć pnedpłaty na telewizory kolo• 

rowe, z tym te obecną cenę tego odbiornika uważam 
za stanowczo zbyt wysoką, Powinna ona być bliska ce• 
ny telewizorów produkcji radzieckiej. Termin realizacji 
nie powinien być w tym wypadku dłuższy niż 2 lata. 
Przedpłaty powinny Istnieć rówulet na pralki auto• 

matyezne, maszyny do szycia, I na niektóre hin·e arty• 
kuły do wyposażenia mieszkania. 

Wszystkie przedpłaty powinny być oprocentowane tall 
samo, Jak np. wkłady długoterminowe w PKO. Powln• 
na tef; Istnieć gwarancja stałości cen dla eszezędzających, 
lub system dopłał wyrównawczych, bowiem nikt prze• 
eleł nie liczy na to, ie ceny będą niezmienne przH 
wiele lat". · 

Pen Kazimi&z W. proponu•je ponadto przekaiz.a,nie na 
ogródki działkowe licznych obszarów w obrębię Ło<iizi. 
Wymienia takie cztery: odłogi na zapleczu Technikum 
Mecha•nicznego przy ul. Jarosławskiej (aż do stadionu 
przy ul. Teresy), teren pr:z:ylegająoy do stadionu ChKS 
przy ul. Kosynierów Gdyńskich. tere.n przy rogu ul. 
Ka·sprzaka i 'Drewnowskiej (częściowo u.prawiallly), na
leży ·też przyw.rócić uprawy na obszairze zli'kw!dowa.nych 
ogródków przy ul. Wodmej, gdzie mfamo coś budować, 
ale nic i>ię nie budude. 

Pan Zd~isław S. z ul Florecistów pisze: 
„Dotychczasowy system oszczędzania w ogóle nie zda

Je egzaminu. Systematyczne oszczędzanie powinno by6 
roz$Zerzone na atrakcyjne artykuły, Jak tel'ewlzory 
czarno-białe I kolorowe, pralki automatyczne1 narzędzia 
I sprzęt rolniczy, a takie na · meble, dywany ttp. Powin· 
na by6 wprowadzona wyisza stopa procentowa nłi obec
nie". 

Pan Leonaird A. z ul. Mate.liki wypowiada się w tej 
sprawie następująco: ' 

„Warunek jeden: z a uf a n le (!), ie moina na kon· 
kretny cel oszczędzać, I te cel ten nie będzie sztuczn1e 
oddalany ceną, gdyż oszczędzanie sprowadzi się wtedy 
do pogoni za cleniem. Trzeba więc podać iudzio.m kon• 
kretne i przemyślane propozycje, zawa.rować je gwa• 
rancjami, a wóweza.s wszystko potoczy się normalnie", 

„Potrzebna jest jednak gwarancja I odpowiedzialnoś6 
sa słowo na kążdym szczeblu - pisze pa1ni Janina K. 
ze Zdunskiej Woli. - Nie mote być tak, Jak z samo· 
chodowymi książeczkami. Najpierw PKO g.warantuje 
samochody, potem - nie pyta.jąe nas, kontrahentów, o 
zdanie - zrywa umowę I obiecuje pieniądze. Czy do 
takich praktyk można mleć zaufanie? Przecież umowa 
była zawarta między dwoma partnerami - PKO I 
klientami. Okazało się, ie my, klienci, jesteśmy dla 
drugiej strony niczym. Minister wydał polecenie, więc 
przestaliśmy się liczyć, tak jak przestałyby się Uczyć 
nasze pieniądze. Chyba nie ta.k sobie wyobratamy przy. 
szłość oszczędzania."" 

Niejako uzupełnienie do powyższych wypowiedz.i · sta
nowi zda,nie brakarki. która nie chciała ujawnić swego 
nazwiska Poruszyła ona mianowicie sprawę przedpłat 
gromadzonych na kontach „Polmozbytu". Otóż „wkłady 
te nie 1ą oprocentowane, a przynajmniej klienci z O• 
wych procentów niP korzystają. Gotówka leży na kon· 
cle firmy czasami przez kilka lat, a klient - powiada 
brakarka - nie dość, ie nie ma 1 tego nie, to jeszcze 
jest narafony na szykany przy odbione samochodu. 
Kto tu jest strona w transakcji? - z:a!Jyt'uje. Czy ltłieńt 
też? ••• " 

W liście pana Władysława 8, z Widzewa czytamy: 
„Nie mogę zro'Zumieć dlaczego u nas w dalszym ciągu 

organizuje się tyle różnego rodzaju imprez okolicznoś· 
eiowych, akademii, zebrań, kurso-konfereneJi, zjazdów, 
wypraw, rajdów. Kaida taka Impreza pochłania spore 
kwoty, czasem także i:otówkl zagranicznej, Na razie 
powinno być nam o.bojętnP czy zdobędziemy ten czy in
ny szczyt. Musimy wszak myśleć nie o reklamie, a e 
tym, co sle nazywa codziennością. A ta przecieł nie jest 
taka rótowa I nf P stać nas na nie przynoszące Jtonyścl 
Imprezy.„" 

Oddzielny problem stanowią fikcyjne etaty sportow
ców w r6żnv~h firmach 

„Nie jestem przł'eiwny temu by sportowcy zarabiali 
pieniądze - mówił pan Andrzej B z Pa.b!anic - ale 
niech się tego nie robi w tak gorszący sposób. Oni cza· 
sami nit wiedzą skąd te pieniądze otrzymują. To 1udzl 
rozdraznfa. Zupełnie niepotrzebnie. bo przecież m11tna by 
spowodować, aby brali oni pieniądze z jednego źródła, 
np. z PZPN". 

Pan Leszek P z Urzęd·u Tele.komunikacyjnego pro
ponuje aby nie likwidować tzw. półetatów taksówkarzy. 
Byłoby to możliwe - jego zdaniem - gtlyby tych po
jazdów było wię<-ei. ale w sytuacji gdy na taksówkę 
czeka się długo, zlikwidowanie półetatów mijałoby · się 
s celem. . 
Zwrócił on też uwagę na rabunkową g-ospodarkę ryb

ną w PolsC'e W wyniku odłowów prowadzonych 1 przy 
pom<X'Y agregatów elektryC'znych niektóre jeziora stały 
się martwe Ci. którzy takie odłowy prowadzą, najczęś
ciej nie zarybiają jezior Powinno się - zdainlem pa·na 
Leszka P - zmusić owych rabusiów do za.niechania 
tych metod odłowu oraz do naprawienia szkód wyrzą. 
dzonych gosPodarce. 

Pani. która telefonowała do nas d·wa r112y, chcąc do-
wiedzie{' s·ie nazwisk ludzi przyjmujących zgłos:ze.nia, 
choć sama nie podała nam swego imienia I nazwiska, 
zwróciła uwagę na niesł:V'l;hanie drażliwą sprawę, a 
mianowicl«' na~ród przyznawanych za twórczość (np. fil· 
mową) PrzytaC'zają<' treść informacji prasowej, powie
działa . i:E' filmowcy. którzy 1 tak mają - jej zda.niell? 
- ogromne dO{'hody. otrzymali nag.rody w wysokości 
20-50 tys zł To jest roczny zarobek robotnika - mó
wiła - Czy to fest sprawiedliwe I czy nie jest to jed· 
na z rezerw, w których upatrywać można znaczmych 
O~ZC'Zędności? 
Powvższe wypowiedzi świadczą o szerokim ,widzeniu 

spraw osz<'zerlzania Będziemy do nich jeS'ZCze wracać. 
Tymt'zasem pro~imy o dals-ze listy. 
Pragniemv ujawnia~ wszvstkie sprawy, które nas bOlą, 

o którY<'h mówimy we własnym gron.ie. P·roponu.jemy 
koleinv temat· 

CO NAM PRZESZKADZA PRACOW AC? 

Czekamy na zgłoszenia codziennie w godz. 10-12 przy 
telefonie 303-04. 

G. BARGIELOWA 
B.ZAWIRA 

I co DAŁA GIGANTOMANIA w ' H;Ą~DLU? 
~ M ł • • k ł ' ' · t z ł • 'ed WPHW jedinakowy jest dla Leszc:z:yńsJtlego 

I 
~ a e JeSt p1ę ne - zaczynamy WO ac ZO SWIO em. Upe 01&-nl . OW· i Katowickiego, co - uwzględ.niając róż.ny 

~~ 110 odkryliśmy, że noszę zauroczenie wszystkim co „naj •.. „ . nle ;bardzo cha.ra.kter tych wojew6d.ztw - już stanowi 

~ sprawdza się w ekonomicznej rzeczywistości. Jakby nie dość było daleko większe pe.rturbaCJe Roznorodnosc 
·~~ nieporozumienie, to podzia~ ten ~ł?°wodowa! 

~ k " 'I k b struktur organizacyjnych, powielających w 

I 
~ eksperymentów na „wiei q s~alę w przemys e ryn owym, ra rano dużym stopniu swoje działania, przyporni-
~ się także za handel na rozwój przez pączkowa.nie, 

Ot6i każde WPHW podzieliło się na trzy 

W 
1976 roku stwlerdrono, trudno zgad- Zgubiła łię też rd74eś po ~ · Idea segmenty potrzeb (ubiór, mie&zkainia, SIJ<!'l't 
nąć na jakiej podstawie, że w ńa- spółd.zielczej samorządnośei, która ldedyi i wypoczynek). Potem segmenty roz.btto 

I szych wa•runkach tylko olbrzym!e sta.nowiła o pręż.nośc! ! elastycznółci „Spe- jeszcze na branże (kUkanaście). Każda ma 
orgaini~acje handlowe mają racJę łem". Członkowie spółdzieLn,i, Itledyś raczej swoją służbę zaopa.trzeniową, magazyny 

bytu. Nie li.cząc się z kosztami I bałaga.nem, aktywnie uczestmic:z:ący we wszystkich Itp. Każda również ma swoją adminis•tra-
jakł to spowoduje, zlikwidowapo system przedsięwzięciach orga.nizacj:i, · cloś~ n-et cję. Dodatkowo w dużych mia stac h fu,nkcjo-
branżowy (do tej pory fachowcy uważ.ają, skwapl\wle czuwający nad wla.ici:wym nują oddciały d.zielnicowe, które w z.nacz-

• 

że Jeśli chodzi o artykuły przemysłowe by- funkcjO'llowa,niem poszczególnych sklep6w nym stopniu powielają strukturę WPHW. 
ło to . najlepi;ze rozwiązamie - a~!l kto wte- - teraz przestali się utożsami.ać z od~oc· Na końcu z.naj<luje się sklep i jego kierow-
dy słuchał fachowców) i zas.tąp1ono go u- nie zarządzanym gigantem. 'llrudu~ si4 nLk komplet·nie zdezorientowainy w tych 
kładem terytoirialnym. Zniknęły: · Arged, 
Foto-Optyka, ZURiT, Otęx. Zniknęły inne 

I nazwy, do których zdążyliśmy się jut 
przyrz;wyczaić. W ich miejsce powstała 

- ws·zechpotęż.na Ce>ntrala Państwowego Han~
Iu WewnętrZIIlego reprezentowana w k•raJU 
przez woje-wód.z.kie przedsiębiorstwa handlu 

I wewnętrznego. 
Nie inaczej stało się w branży spożyw· 

cz.ej. WzgJęd.na różnorodJilość ry·nku, repre
zentowana tu przez „Społem" i MHD, za-

l 
mieniona została na strukturę iście monopo
listyczną. Centra.lny Zw.iązek Spółdzielni 
Spożywcbw, handlujący do tej pory po 
trosze wszystkim - zgod.nie z dyrektywa-
mi z 1976 roku - przejął cały kompleks d~iwić, bo istotnie na samorządne).§~ zostało 

I 
towarów żywnościowych, gastrońomię, pro- niewiele miejsca. Naliczyłam ponad 20 lim!- -' 
dukcję pieczywa I wód ga7:owanych . . Pow- tów ograniczających . spółd.ziel~ą suweren-
stał giga.ot zatrudniający ponad 400 tys. ność; począwszy od zaopatrze.n.ia, zattudińJe-
osób (MHD oczywiśde, zlikwidowano) 1 nia, płac, a skonczywszy na rozd?:iale czys-
zarządzający ponad 15 ty-siącami s·klepów. tej nadwy:i-ki bilansowej. „Społem" chlu-
Czy możliwe Jest sprawne zarządzanie ta· J:tiła się niegdyś pionierską działalnośc~ą na 

I kim olbrzymem l to w tak newralgicznej rynku: to oni pierwsi wprowad7:ali samo-
branży, jaką jest ry.nek artykułów spożYW• obsługę i dostawy bez..pośrednio od . prod u-

. 

ezych? c1enta.ł Teraz
1 

inicjatyw
1 

braikj:.:„nKemol
11
01 •"nJ~de~ 

Na efekty nie t.r1Zeba było długo czekać. 11 ę w asnym prawam • a """ 

I 
Tyle tylko, że postęp był nie tam, gdzie s!ę na Imię - bezwład. 
go spodziewano, Rytmicznie i dynamicznie Wcale nie lepiej dzieje 1114 u 14Siad6w, 
rosła administracja. Jeśli w latach 1972- czyli w następnym gigancie - Cenkali 
-1975 w „Społem" pracowało ok. 18 tys. Państwowego Handlu Wew.nękznego. Od-
urzędników i zaznaczała się lekka tenden- nieść można wrażenie, że juzcze do tel 
cja spadkowa, to po reformie w 1976 roku pory nie ba.rdzo się tam pozbierali ~ o~e 
było Ich już ponad 35 tysięcy. Obecnie ka· wielkiej reorganizacji. Jak już wsp<>mn1a-

I dry administracyjne Uczą ok. 55 tys., ml!llo łam, dość , sprawnie działający przedtem 
że liczba sprzedawców w ciągu ostatnich system branżowy zamieniono w 19711 r. na 
4 la.t nie zmieniła się, a nawet maleje. Od t&ytorialny. Powstało 49 wojewódzkich 

orga,nizacyjnych zawiłościach. Jego zamó
wienia wędrują teraz po wszystkich stop
niach tej swo.is·tej pi.ramidy, a efekty zao
patrzeniowe równe są !>topniowi deziinf?r
macji pa.nującej na poszczególnych pię
trach. A przecie! w założeniu reorganizacja 
miała zbliżyć sprzedawcę do źródeł zaopa
trzenia! 

Panoszy się anędowanle zamiast ha.ndlo• 
wania. W samym tylko katowickim WPHW 
doliczyć się można 60 dyrektorów . Pomnóż
my to przez 49 województw, doliczając każ
demu d}"I'ektorowi należ.ną świtę admini
stracyj1ną , dodajmy do tego personel koor
dynującej działalność wszystkich WPHW -
Centrali Panstwowego Handlu Wewnętrzne
go i administracyjne „sukcesy" „Społem". 
Nie zapomnijmy przypadkiem o urzędni
kach z MHWiU Uff! A teraz podsumujmy 
I„. porównajmy do efektów rynkowych ca
łego przedsięwzięcia. 1976 roku trzykrotnie wzrósł personel a.d· , przedsiębiorstw handlu wewnębr:me-go. Po-

l m••d''"""'' llllllUllll Uf 11111110111 R mli•i" ju;mnnjffn;H11~~m; ~;n~ I lllllDJlllRllRllRllllllRlllllllRllllDlll ~; 

1 D mosząnadt i :ludzlac/1 I W 19'13 roku ukuplono w RFN . · · dY<•k..,....•O. Mów« ""•• " 
„przędzarkę bezwrzecionową PW- j d f d ' falnos'c' bankowej . jest Stała rozmaw1ał:m juz z. dyrektorem 

1.1'' Po uruchomiemu ie.i seryjnej e nq z Orm ZIO I , • ZJednoczema, znam iego. ~gląd, a 
. Piodukaii ·w · >lódakiej · v.Wiłamie'l ścisła k-Gl}trokJ inwestycji, wykorzystonfo zakupów tellllz. :a~ Jiym zapoznac SJE: , ze 

·mport eli}mentów . do montaża d D k Al ~ ł k łód stanow1sk1em zakładu. To nieco 
iniał spaść do ~ tys. z:ł dewizo- •licencyjnych it · , . yre ·tor iCjO V~ ZCJ Z Z- .zml,i;nia przebieg dalszvch pertr~k-
wych. W 1977 roku wartość: impor- k' dd . ł NBP d t w·a rri' ' sprowozda ta~J1 .. ale na .krót~o Zaraz poJa-

1 tu części wynosiła jeszcze 208 tysię- iego O ZIO U prze S a 1 1 • W'la s1e wątp!J~ośc: ,/'Czy aby na 
cy. no te.i pory nie uruchomiono nie dotyczące zjednoczenia „Polmatex_". Notuję: pewno rozmawiałem. 
produkcji seryjnej. Z fabrYki wy- Tak, na pewno! Na życz.en.ie dy-
szla tylko tak zwana seria próbna , · rektora opowiadam, jak wyglądał 
(13 egzemplarzy). Roczny pia.n pro- nde zastałem Zastępuje go dy~. Odpowiedzi ·na t.e, ant teł na py• mój rozmówca, te był wysoki i że 

I dukdł opiewał na 160 sztuk. z cze· Lewicki Rozmowy na temat w tanie ile lieenejl ku;plono I w Ja· spotkanie trwało ok. godziny Dy
go 60 miało traf.i ć n.a ryn.ki ~agra ogóle nie ma. Dyrektor czu ie się kim _stopniu alę , one „1p;rawdziły" rektor nie ma jeszcze całkowitej 
niczne„. niekompetentny. - Niech pan za· - nie asłYazałem, Dowiedziałem pewności. Zapewniam go więc po 

Rok 1972. Kupiono dla „Wifamy" dzwoni jutro rano do szefa. - się natomiast. te wszystkie dotych- raz drug.i t przechodzimY do mer1-
llcencję nowoczesnego kro1n~ prOS'J - Jak się dyr. Rosiak z czasowe zakupy · licencyi·ne mlałv tum, to znaczy tylko mnie tak 9ię 

w 5 lat po zakupie udział elemen· gronie fachowców i wszystko wy· n.iczne i ekon,om'ic:i:.ne · Że przed p ć I francuskiego MAV. Według planu. panem umówi, to spotkamY sie w swoje głębokle · uzasadinienie tech wvdaje; 

d k · - ros·zę powiedziie , czy w za-tów importowanych w pro u ej• jaśnimy, jak trzeba. Tak będzie kafdYil1 zakupem prowadzone S'I kładzie są nie wykorzystane maszy-
tej maszyny miał :r.maleć do 5 proc. najlepiej. wnikliwe· ·badania„ Na łapu-capu ny, a jeśli tak. t.o jakie i il<'? 
Wynosi 50 proc. W ciągu roku Dzwon.ię . Dyr. Rosiak tłumaczy I ni.kt niczego · w tym zjedinQCZeniu 

I 
.,Wifama" miała wytwaTZai' 600 że stanowisko naczelnego objał nie kupował 1 lll\e kupu .ie Każda - A w zjednoczeniu eo panu 
sztuk, część z tego planowano ~kie- niedawno i dlatego nie jest nai- tra.nsakcja licen.cyjna ooprzedzon~ mówili?„. 
rowaC' na eksport. Tymczasem w mocniejszy .. w temacie" . St wiei dze jest bowiem do~ładinym rozezn~ Sytuacja staje się śmieszna i że-
ni::óle wyprodukowano tylko 68~ nie, że przecież kilkanaście lat był niem krajowych ,ootrzeb i nim;' - nująca dla nas obu Wye;ągarn 
<il!'zemplarze, a w olanie bil'Żacego szefem produkt'li w tym zakł>łdz.ie wośC'l Robi siii to w ,Ministerstwie przygotowane wcześniej oytainia: 

I 
·oku iest zaledwie 300.„ i że powmien się doskonale we Przemysłu _Le,kkdego oraz w zje- - W jakim stopniu nowe zakupy 

W 1975 r., równiei dla „Wlfamy" wszystkim orientować oomii.i m.1- d·n<><'zeniu Po~agaj11 też naukowcy licencyjne zakłócają tok normal.1ej 
kupiono od amerykańskiej firmv czeniem W końcu umawiamy ~:ę z Instytutu Włókiennictwa. Sama produkcji. jak zjednoczenie •tara 
.Sundstra11d" licencję na produk- w nastepnym ty~odniu. zaś det'Yzlę na za.warcie 1mowy się wam teraz pomóc, czy w za-
cję •• elementów hydrauliki wvso • + • wvdaie' rząd . kładzie sprawdzano wcześniej mo-
kiego ci~nienia". W ubiegłym ro- Dzw~nię do zjed.noczerula. P,rz:y Zapytany e k, które 1 umów ż!iwośei; uruchomienia produkcji 
ko urzą,dzenla te montowano .ie· ~parac1~ .dyrektor naczelnv Mo".'L 1st1>tnle . popnedZiła 'taka decyzja, licencyjnej we wszYstkich przy-

• 

szcze wyłącznie z części 'Za~ranl" ze własc1w i e to. 1est na u·lop1e , dyrektor me .. d,llJlodwiedział. Pad1kach i czy każdy zakup był, 
cznych... kt6rY tyllro chwilowo prz~rwał ze Główną prz:v.c~Y'Oą kłoJ)Otów z li- według pana, rzeczywiście uzasa-

Podobne kłopoty były z „ma- wzglęcl;u na tę C?l. sytuac1ę . ~a cencjami są. jego zdaniem, tru- dniony? .„ 
szynką nic·i elnicową" do radzie<'kie- urwan~e. dowy i .01e .ma. czasu Za dno~ci z .realizacją inwestycji służą- Cisza! Sytuacja stale się wręcz 
go krosna STB, której licencja dwa din.1 decvdu1e się 1ednak na cycl) . u~uchol:nie.nłu i wdrożeniu groteskowa. Wreszcie mój informa-

l uraczono zduńskowolski zakład soo~ka.me . kupionych technologH „ Dyrektor tor znajduje wyjście: „Proszę zo-
„Polmatexu". Dla tej samej fa- Pierwsze ovt8JllJle pada i jego wsk,azuje też n.a braki k<idrowi' stawić mi te pytania. Ja przygo-
bryki w 1968 roku zakupiono nie- stro.)ly: . • bariery surowoowe I inne (1biek· tuję odpowiedzi za tydzień i wtedy 
udana licencję „klejarki osnów .- Po co pan to chc.e pisa~? Nie· tywne ' trudnośĆi. spowodowan? sobie porozmawiamy. Dziś - sam 
A-4" Od początku były I nadal d:'wno sprawą, ll~encł,1 za1mowal ogólnym stanem naszej gospo<la1. pan widzi - to jest strata .-zasu", 

I są problemy z właściwym wyko- !1~ „Głos R.obot!licz! · Wszvstku ki. Jakie iest' ·~Yjści(1!? Wprowadz.e- • + • 
rzystaniem licencli w l::!i~lsk.:ei JUZ zo~tało powiedziane I naplsa· nie bardz1ej ~ elastycznych norm in- Zamiast o perypetiach z rnaszy-
.Befamie"... ne Zamteresował si~ tł'D? nawe1 westowania, ~. h.ieogra.niczania Po· nami, napisaliśmy o ludziach O 

Na zakoncze.nie mojej wizyty w NIK. Czy nie macie JUZ Innych tr7.eb prteqiysłu · lek)tiego itd tych. którzy zapewne także do--
banku dyrektor A. Giełzak .tastrze- tematów? Żadne konkrety w tej rozmowie magają się na co dz;eń rzetelnej 
iia się: Wyjaśniam, że Illie przyszedłem nie padły, pr6~ ' jednego: ,,W sie· dziennikrursklei rei ac ii 

I -Tylko niech pan koniecznie to tu wyważać otwartych d.rzwi, ani dmiu zakJadM!h zjednoczenia WY· PAWEŁ WOLDAN 
wszY.stko sprawdzi. Proszii takźt też na nowo odkrywać żadnej afe- korzystatrle · parku ma.szynowego 
pamiętać, if: nie oznacza to wcale. rY Interesuje mnie, co zjednocz-eo waha. się lit' gra~\eacb 83-76 proc. 
że _,Polmatex" Jest najcorszy. że- niie robi - i czy w ogóle robi co- Poprawa tego wskatnika tvlko o oto1•mpex" 
by tak czasem nie wyszło. Po kolwiek - aby nierentowne do 6 proc:. dałaby wartości 200 mln zł' . 

I prostu orzeprowadziliśmy tam tej pory licencje iakoś sensownie Liczę, te przynajmnleJ w Wifa -
kontrolę. wykorzystać. Żeby wres-zcde zaczę · mie" dowiem sle czeg~ więcej 

Ciekawa to musiała by~ kontroh łv przvnosić dochód i nie P<>Chła- • + • ' I 
której wyniki trzeba sprawdzać u olały nadmiernych wciąż nowych Na miejscu, 

1
zamlut s zespołem przemys e 

samych kontrolowa;nych - . myśl~ dewiz. Interesuje mnie też dzlab- fachowców, spotykam się z samym 

I sobie. nie mechanizmu, który umoł.liwił dYrektorem Rosi.ald~. który na· 
• + • Popełnienie całego szeregu ekono- dal pr6buje zniechęolć mnie oo ro 

„Wif.ama", Dyrektor.a naczelnego mlc.znych błędów. zmowy tym, łe dopl«e> co zaczął n y 

Francja Z pogranicza ekonomii 
~ Min.istr6w podjęła uchwale 

w sprawie zmian organizacji eks
portu wewnętrznego w branży mo-
toryzacyjnej. Przedsiębiorstwo 
„Motoimpex". zajmuiące się impor
tem aa~ochodów I części, ZO$tało 
- zgodnie z wcześnlei~zymi ~amie
neniami - podporządkowane mi
nlstrow.i przemysłu maszvnowago, 
przechodząc z resortu handlu 
wewnętrznego i usług Zostanie ono 

KOSZTY POSTJIJPV 

Wedlug danych francuskich, średni koszt 
Cl\łkowlty opracowania standardowej tnno· 
wac.11 wynosi 8 mln franków I wymaga 
3000 godzin pracy w ciągu '~~ lat. Struk· 
tura tych wydatków jest następująca: pro-

Jekt wstępny - IO OOO FJ' (110 godz.), pro
lekt główny - 500 tys. (300 godz.), prolekt 
makiety I jf!j wykonanie - 90 tya, (450 
god7 ), plany I wykonanie prototypu - 200 
tya (1000 godz.) . udział \\ pracach wdroże. 
nlowych - 60 tys (300 godz.), wykonanie 
01tateczneJ wersji prototypu - 100 tys, 

(500 &odz.), pomoe w 11oez11.tkoweJ -orodukcjl 
- 80 tya. FF (300 IOdz.), 

BEZROBOTNI Wł.A9CICIEL• 

W 1979 roku 9200 bezrobotnych Francuzów 
zalotylo własne firmy. Korzystając 1 przy. 

sługuJ11eeJ ba pra....... ,..... w 'WY&Oko
łct 4000 franków I zwolfltenta od łwiadczeń 
socjalnych na okrea I ml.elll~. Cł proc. z 
tych firm zajęło stę ustuJtaml, 18 proc, bu
<Sownlctwem I robotami publlcznymt, a 20 
prca. działalnoach1 przemy8low11. 

włącrone w strukturę przedsię· 
biorstwa handlu zagranl~znego 
„Pol-Mot". Uchwała prz~iduje 
także przYWrócenie uprawnień w 
zak·resie eksportu wewnętrznego 
Pol!!klemu Związkowi Motorowe
mu. 
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KORESPONDENCJA z PHAGI 
Kluto atu „·lei, złota Prai;;a, powitała D.aJI słońcem i urol<arui 

a&IKe,j jeaielli. A po.nadto tysiącami plakatów nawołujących do sa1 
kone.rtowych, k~n. teatrów. niuzeów, i;;alerli, &dY:i: nowy 1eao,.. 
kuliuralny ruszył i.wawo „ z kopyta•·, serwując bogactwu tre• c• 
I form i wprawiaJąc w zdumienie mn<>&uścią równolegle odbyw;. 
nych impcez, 

Dla prażan Clou patdnunlkowelJO pro1ramu była wystawa 
.&Ifoiaa Muchy, Tłumy w po\lożnym 5kupletuu wypetnlały co
dzi„nnie sale aalerii, &dzle zgromad:ro~o kootr owersy jne d'Ziela 
airtysty, jak:l.e odmie!l-lle swą symboliką I Jlelmracyjnością od pr·in 
prue.ntowaoyeb choćby przez Muzeum Czeskiego Malarstwa. Alu· 
eha - c:rołowy aecesjonista, o wielkim talencie I rozległych zn· 
Interesowaniach - wypowiauał Bi<: w 1rafice ut)'lkowe.I pro· 
Jektach wnętu: I scenografii, w pnedmlotach artystyczneg~ rze 
miosła, llU5tracJach, czy wreszcie w 1igantycznyc:h ubraza.ch „Epp· 
IV ałowiańsklego'', lub ti.,ezyjnycla witrażach. Te ostatnie maj:.1 
•resztą konkurenta: wysta"ę francuską :&organizowaną pny w&pól 
Qllziałe praskiego Mu;i:eum Techniki. .Jut to zaledwie próbka tr 
ro wszystkiego, co motna zobapzyć m. in. w Chartres, katedrze 
Notre D&me l Saint Chapelle. Cbod'l:ilo tu zresztą nie tyle o HO · 
kowa.nle awledzających mnogością wzruszeń artysty~nycb, Ile głów 
nie o danie im kompendium wiedzy na temat ~nlkaJącego co;ra2 
badzleJ kunsztu witratystów, 

Wystawa wydawała llę zupełnie na mleJ1eu właśnie- tam - JU 
10 zwą praianle - w „domu zaklęt„i;o czasu". 111tnleJące od 1911 
roku praskie Muz.urn Techniki Jest olbrzymim zbiorem «>wocó'\\ 
ludzkiego talentu. wiedzy, dociekliwości - niemych świadków terb· 
nieznego p04ltępu. .Jut u progu natykamy się na pojazd, który 
może dziś wyW<lłaC paroksyzm śmiechu. Oto samojezdny wM: pa· 
t'OWY z 1770 r., o potętneJ dtewnlaneJ ramle I równie wielkich 
trzech drewnianych kołach, Ich obręcze zostały rozm)'ślnie pon:>· 
el11M1e, a to w tym celu, by razpędz<>nv do I km na godzin~ 
poja:&Cl • motna było zahamowaC przy pomocy skomplikowanego ukłs 
du dźwigni i przekładni. CałoSct d.o<pelnial kocwl ora.:„. k06z na 
opał. ' 
Kilkadzlesląt kroków dal•J I„, snajduJemy alę w kręgu k1>mu

nłkac:ji spalinowe.i. Oto „Bem:•• z 1893 r., tYP ,, Victoria", DobrZł' 
utrzyma.na „dorożka" - JllS'&cze dziś może swobndnie rozwijac 
iwo.le 20 km na godzinę. Obo& nieco młod~za I szybsza o 18 kn• 
„Tatra". typ „Prezydent''. Przy nleJ wyprodukowany W' Pra~P 
w 1905 roku „Velox", wygodny I w miarę „!l'Lybki". Cudem 
ówcsemeJ techniki można by nazwae „autobu1" z 1Hl r. Dostojna 
kareta 'Il bagatnlkiem na dac:hn sablerala . I osób (plus dwie osoby 
obsługi) I rMWijała zawrotna Jak na owe czasy szybkość SS km 
na sodzinę, 

Kolejne, co.ras to dosko.nalaze moctele - większe moce sllni
k6w, sprawniejsze l azybllZe, Wystarc..yło niecałe 30 lat od na.ro
dzin „Tatry" I na drogach pojawił eię wyścigowy ,,Bugatti", ma· 
J11cy na liczniku I na trasie 231 km. . . , . 

o.tatnlm z teJ ur!l 1aipochodem JM\' „Mei.'tedtt ·e~n'%„ s t938 r. 
- opływowe kształty, pneumatyki l nybkoAć: 315 ' k:mt 

Godzinami można podziwla4! at&re pojudy: rowery o dTewnła
n•J konstrukcji I motocykle podobne d.o re>werów, zawles-z.one 
11 stropu a..roplany - małe l kruche Jak zabawki sklecone nle· 
wprawną rękę dziecka, A przec:ie:I; na takich właśnie aparatach 
bracia Wrli:ht Oderwali się od demi, na podobnym Blerlot prze
leciał nad .Kanałem J,a Hanche, na n1eb po"konywano t't!koró.y 
wysokości I długośtl lotu. 

Patrzymy.._. pobłażaniem na t. 47. ela na1<1yeb pradziadków, sa 
pominaJąc, te by~ mote naiwl wnukowie a tym samym uczuciem 
spoglądać będą na dzisieJne odrzutowte czy „Fiaty tZł p„. Bo pa· 
rowy kocioł Watta wcale nie Jest mnieJnym wynalazkiem od obro 
t-0wego silnika Vankla, a fonograf Edisona od magoetofl>nowej 
kasety. Tylko epoka aposobnle}11Za dla ro1.w<>.lu techniki JHL 
pojęciem relatywnym. Ludzki talent, któremu zawdzięczamy po 
ńęp, Jest nieporównywalny l nie pOdatny na p~m!janie uasu 
Będąc w sali tzw. „środk6w komunikacji", warto mote 11atrzy

mae się Jeszcze pr:&ez chwilę ohok "parowozów t wag1>nów. Zwlasz 
cza, te te ostatnie maJ21 swoją cłekawą historię. Oto np. salon.ka 
a 1891. r. wykonana w Pradze. Była częścią dworiiklego pociągu 
składa.lącego się z 8 wygodnych wagonów: sypialnia Jadalnia ga
binet pomieszczenia wypoc-zynkowe. Cały ten luk~usowy p;.ciąg 
parlament czeski Ofiarował „mlłośelwłe panującemu" Franciszk-0wl 
.J6zer1>wl. -

Drusa z salonek ('Il 1900 r.) ełutyła arc:yksłęeiu Ferdynandowi „ 
4rodze do Sarajewa, gdzie - jak wiJutomo - zginął od lrnli za· 
ma.ehowca, Tym samym wagonem przewiezi1>no pótnleJ zwłoki 
ksłęcła do Wiednia, Po zakońcnniu pierwsze.I wojny wagon wla· 
ez1>ny został w skład pociągu reptezentacyjnego I 1łutył at do 
roku 1938. 

R6wnie d.ług11 eksploatacją może ełę pGChwallć wagon-Jadalnła. 
Długi pnedzlał, a wlaśc:lwle 1al1>n, zaJmuJ11 owalny stół na U 
os6b, obite skórą krzesła, podręczny stollk, barek-kredens z za
stawą oraz kilka foteli klubowych, w których d011tojn1 pasat~ 
rowie wypalali poobiednie cygara. Wagon przekazany w 1.918 r . 
kolejoon czecho.słowackim znaJd1>wał uę w utyciu at do 1909 r , 
Zajęliśmy się dłutej samochodami I walJ:'ODaQll, mote przez łeb 

wlelkoA4! I „barwność" ale przeciet muzeum praskie ma Je·s-zcie 
tysiące bardzo lnteresulącycb eksponat6w z rótnych dziedzin tech
niki, Choćby w dziale fotogram I ktn„matogratll. ęd:de zgroma
dzono zl>lory u:imane przez UNESCO w 19Gł r za największe w 
ś~iecle i opatrzone Z>nakiem „Intnkamery", P;nad l8 tyi. przed · 
miotów - aparatów I un"dzeń - grotnadsl szmat wiedzy o r1>z
w0Ju fotografii I X !\luzy Są tu najsta-rsze camery ob•cury, apa
raty braci Ludwika I Augusta Lumlere, pletw~e aparaty proJek· 
cyJn11 filmu dźwiękowego ltd (Przypomnijmy, :l.e niedawno dd1:· 
kl staraniom zamieszkałego w ł,odzi p. Svatoi>lub J>levy, wiei<> 
a tych eksponatów mogił tel obeJrzeć łod-zlanle). 

Podobnie bogato reinezentowauy Jest dzJal mu~yld mechanlc·L· 
aeJ: kataryilki, pO<&ytywkl. pierwsu gramófony z tullaml wiel
kości średniego wzrostu męźczyz11y, wałki woskowe, płyty meta· 
Jowe z wydziurkowana melodią Straussa itd. Sle Jest wykl~one, 
te arcyciekawy zbiór pozytywek ł gramofonów w swoim tournet 
po Europie o.le ominie i naszego miasta. 

Muzeum Techniki, to tylko Jedna z wielu atrakcji i osobllwośc! 
Pragi. Tym, którzy wybiorą alę kiedyś do stolicy nad Wełtawą, 
1orąco radzbny odwiedziny w „domu uklętego czasu". Tak, .fak 
aa dostojnych zabytkowych Hradczanach Cllly malowniczym Ma. 
łostrańsklm Rynku, tak I tu. podzlwłaJ:\C twory ludzkiego rMu
mu l rąk, motna zadumae się nad sw1>i1;tym pięknem tych d>ljeł 
eru nad wielkością geniuszu łeb twóreów, (.Jot-es) 
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§ Z dużymi trudnościami i oporami rodzi się nam reforma oświatowa. Myśl zapocząt= kowano u progu pÓprzedniej dekady kształtowana była w zupeł.nie innych warunkach, 
§ nawet pierwsza faza realizac}i ' reformy przebiegało w okol·icznośdoch jakże odmien
:S nych od obeonych. E D~iś patrzymy no sprawy przebudowy oświaty ln,nym okiem. Poprzednie koncepcje 
::: poddawane sq gruntownej rewizjł I krytyce. W tej sytuacjoi resort oświaty podjqł prób~ 
~ przeobrażeń poprzecf.nk:h założeń koncepcyjnych, dostosowujqc je do realiów obecnej 
::: rzeczywistości. 

l'fowe vropozycJe rozwl":a.ań •· 
ttroju oświatowego w dultym 
skrócie sprowadzić mo1n„ do 
następujących 1twierdzeń: za· 
cllowuJąc Ideę powszecbnoścł 
10-letniego • wykntałcenla ogól· 
nego zakłada •i•, te Die tyle '" 
istotne rozwlązanla formalne, or-
aa nJza cy Jne ile sam fak• 
przekazania trełcl ll·httn!ego 
kntalcenla. Stąd mÓte byt ono 
zawarte w okreme dłubzym nil 
owe lat tł. 

Propona~ llę więc naflę(>U!lł· 
e:.i strukturę, niejako w dwóch 
układach, Pierwszy z nich - to 
ks~ałcenie opartę na podbudo
wie klas ośmiu, po których na
stępuje 3-letnla średnia sikola 
Hwodowa lub ł-letn1e liceum 
techniczne. 1 drugi układ opar· 
ty o szkołę lO·letnlą, ki6reJ 
absolwenci tra11allby do I-letnich 
liceów kierunkowych bądt Z·let~ 
niell liceów zawodowych. Doc:hą· 
dzi do tego 1lt1I: różnego rodza
Ju kursów kutałcenla sawodo· 
wego. 

w rezvltacie do etu41ów wył· 
IZyc:h droga wiodłaby poprzn 
~-letnie liceum, liceum zawodo· 
We I liceum teehńlczne oras 
poprzez rolt pr~ygl>towawczy, or
ganizowany pn;ez wytsze uczel· 
nie dla absolwentów łrednlch 
szkół ogólnokształcących i Cred• 
nich szk(!! zawodowych, po ml· 

nllllum 1-l•tnleJ praq sawod1>· 
wej lub iłu:łble woj$kowe ,i . All· 
tony tego projektu zutuegaJą 
się, te ma on charakter otwar
ty 1 niczego nie przesądza, ie 
decydujące znaczenie będzie 
ruiała dysk11sja I ouna apołec:z· 
na tyeh zamierzeń, I te ona 
roz1tnygnle o ostatec..nych po· 
1tanowieniacb. 

Czasu Jest mało, Trzeba bo
wiem pamięta!!, te " tym roku 
•t.kolnym reforma weszła do 
lr.Ja•y III I tym samym został 
zat<oflezony etap przeobrahń na 
plerws~ym szcxebłu drabiny edU· 
kacyJneJ, tj. na poziomie naucza· 
nia początkowego. Od przyszłego 
roku •~kolnego trzeba lśt dal ej, 
nie motna się liowlem zatrzy· 
rnać, to, co 'lostało sapoczątko· 
wane musi mleć kontynuację. 
Pytanie jednak, Jaka ma byt 
ta dalsza drogaT 
Wracając: do p~dstawlonych 

wyłej propozycji rozwiązań, ni• 
wdając lię w szcze3óły, tneba 
powied'Zlet, te nie Jest to refor· 
ma, ale próba modylikacJI obeC· 
nego irystemv nkolne&O'. z pro
ponowanftJ struktury wynika bo· 
wiem, te podobnie Jak obeen!e 
wlększośe młodzlriy · po klasie 
ósmej p6jdzle nurtem ksztake
nla zawodowego, z tym te 
zmieni się nazwa szk6ł, a pTO· 
gramy przedmiotów ogólno· 
ksztalcącycll 7.0<•aną wzbogacone 

• irełel nkoty 10-letrileJ. Pn„ 
okazji należy dodać, te już Gb•<: · 
n!e, bei reformy mamy u nas 
p owszechne wykształcenie IO-let
nie, wszak 98 proc. ab•ohyentów 
klas ósmych uczy się dalej. 

W miejsce obecnyclt liceów 
ogólnok•ztałcących, c ieszących się 
na og6l dobrą renom!\, powsta
ną dokładnie jeszcze nie sprec:v· 
ao„ane Z-letnie licea łderunko.,,,e. C&y warto dla takie j zntia
ny bunyt obecne, wypróbowa
ne atrukturyT I Jeszcze Jedno 
pytanie: Jaka liczba mlodzle:2y 
po In-łatce '!:głosi się do owych 
2-letnich liceów7 Jeśli mniej 
więcej taki sam Odsetek, co 
1>becnle do liceów ogólnokształ· 
cących, tj. Hledwle pląta cir.ęlł~ 
mlodziety, t<> pytanie dla kogo 
ta szkoła 10-lfttnla? J c~y wotec 
tego Istotnie powszechna, I czY 
Istotnie średnia 1 Ale to jut spr a· 
wa programów, do których jest 
również- morze zastrzeżeń. 

Powstaje więc pytanie, czy e 
taką reformę nam chodzi I ezy 
w ogóle stać nas w obec:neJ 
sytuacji na Jakąkolwltok reformę 
systemu oświatowego, która nle
zaldnie od Jej kształtu musi 
wiele kosztowali. 

C7.y nie lepiej więc srezygno· 
wall na razie z haseł reformy, 
nie odkładając prac nad jej kon· 
cepcją 1 zaczekać z nią na lep· 
sze cza!y? Czy n!e lepiej podj~e 

obecnie rozwiązanie najproatsze1 
wybrać drogę do1konatenia pro· 
gram6w obecnej szkoły ośmio• 
letniej I następnie szkól 11red• 
nich, wychodząc z reformy pro• 
1ramów nauczania początkowe• 
go? Wszak, jak zostało powie• 
dziane, zatnymać się nie mo• 
ttmv. Musimy prowadzić dald 
to, co ~ostało zaczęte . 1'ie mo:t• 
na przeclet przerwac zmian pro
gramowych na kl asie UL Je 't to 
proces, któr ego ni" można l o le 
oalctv za trzymywać. 
Doskonaleui ~ ohecnego syst.,. 

nrn oiiwlatowego wyda je si ę l ep• 
ne, logiczniejsze niż forsowanie 
na siłę niedojrzałych koncepcji 
reforn'ly, które mogą przynieść 
więcej strat społecznych niż ko· 
rzysci. Przy oka2 ji rzeba suble 
zdawać eprawę z faktu, te ju:t 
obecnie odczuwamy dute trud· 
noścl w oowiacie stwarzające 
wle:e przeszkód w t1tZeczywlst• 
n ianiu w pełni reformy na ncse
bla nauczania początkowe;;o. 
Ciasnota pomieszczeń, przepeł
nione kla5y, trudności szkół 
gminnych, kłopoty z obsadą nau· 
czyclelską, kłopoty z wyposde
n ietn. z podręcznikami, lektura• 
mi' ~zkolnymi itp. 

Kontynuacj:i. reformy bę<lzte 
te tcudnoścl potęgować, a szan• 
"" na szybką poprawę warull• 
l<:ów w oh'01iacie - budowę no• 
wych szkół, przedS'Zkoli i Innych 
obiektów są małe. 

Trudno w takich warunkach 
podejm<>wać zmiany ustrojowe 
systemu oświatowego, zamtene• 
nia takie muszą bowiem duto 
kosztować. A nas na to po pros
tu obecnie nie stać. A I sama 
koncepcja tych przeobrateń jest 
mocno niedojrzała. Lepiej zroblt 
mniej, a dobrze. Niech więc re• 
forma zaczeka. 

I 
I ~ Mapa 
~ Polski 

to po.graf i cz na 
powier2lChni - zaś mapa w 6'ka 
li 1:50.000 obejmuje już 62 pro.. 
obszaru kraju. Wykonano tei 
dla niektórych rejonów ma·pę 
w skali 1:25:000. W tym rok .i 
rozpoczęto opracowywanii: 
pierwszych arikUS'ZY mapy w 
skali 1 ~100.000. 

l( 
to od.krył Amerykę? Na to py tanie odp<>wie nawt:t 
średn.io zdolny uczeń st.koły podstawowej: oc<:Ywnście 
Krzysztot Kolumb Drugie pytanie jest nieco trudniejsze: 

. dlaczego konty.nent ten otrzymał imię Amer:go Ves
;>Ucciego, skoro Kolumb był tam pr zed n.im? Na skutek nie
: prawnośd publikatorów w wieku XV niemiecki kartograf Mar
tin Waldseemueller był przekonany, że to wlaśnde Amerigo 
Vespucci odkrył nowy ląd I zapr<YPOnowal uczcić ten fak·t jego 
imieniem. PropozJ"Cję, ja,k wiemy . przyjęto ... Są to rzeczy na 
ogół powszechnie znane. mruiei natomiast :i:nana jest coraz głoś
niej lansowa.na hi.poteza że odkrycie Nowego św.iata nasta;>ilo 
pięćset J.at wcześniej, a więc około roku tYsięcz;nego, wówcza~ 
na zachodnim wybrzeżu Amet"yk.i Północnej wylądowali skan
dynawscy WLkingoWi.e, o czym śwfadczą odnalezione tam reszitlti 
ic h koczowisk. 

Główny Uira4(1 Geodezji l 
K.artognf1d pracuje nad aktu
ali-za.cją i ulepsumiem ma.py 
topograficznej kraju. Pierwsza 
w okiresie powoJennyqi Jedno
lita ma.p,a. •. topo~i;~cz!la lcraju 
l.09tała przygotowana pr:r..ez · służ
bę geodezyj111ą w latach 195:ł
l958. Było to opracowa.Irie w 
sk.ali 1:25.000 - a na jego pod
stawle sporząd:l.ouo serię map 
w skalach mniejszych ri do 
1:500.000. Mapę wyilrorzystywa-
110 pr:rez wiele lat dla ootrzeb 
ad.m:0ni.;tr~ji i gospodarki. 

Najwięknym osiągnięciem 
polskich geodetów i kartogra
fów było opracowame w latach 
1956-1974 szc~g6Łowej ma,py 
~opografica;n.ej kraju w skali 
1:10.000 - a dla wybranych re-
1onów w skali 1:5000 Te ostat
nie mapy dotyczyły głównie te
renów miejskich i przemysło
wych, m. in. Górnośląskiego 
Okręgu Przemy-słowego. rejo
nów Warszawy i Krakowa \V 
pracach nad przygotowll'1lięm 
ood.stawowej mapy topQgTaficz
nej wykorzystywano nowoczesne 
metody pracy I technologie, m. 
in. zdjęcia lotnicze. Obejmuje 
on• obszar całego kraju ' s1da
da się z 1525 arkuszy ,. w skall 
1:10.000 · oraz 2400 ark.uS'Zy w 
skatl 1:5000. 

Dotychcl)SS sporządrono ma.p!'l 
w skali 1:100.000 dla 70 oroc. 

Topogra!iczma mapa Polski Z< 
względu na wysoki stopień d.:i · 
l<Jadnoścl I bogatą treść, znajd~ 
Je· s~ie 'zast.osowanie w. pla· 
nowa•niLu ł zarządzaniu. Umożl'
wia ona prace studialne, badaw
cze ! projektowe w zakres.i.
planowania przestrzennego, go. 
spodarki vrodn·ej. ochrony śro 
dowiska, rolnktwa I leśnictwa 
budownictwa, komunikacji Ma· 
p a ta Jest podstawą do opraco 
WYWa•nl11 iTll!lych odmian ma r 
topografiCZ111ych oraz niezbęd· 
nycb dla g~"podarkl map tema 
tycŻnych. Gł6wn.a mapa topo 
graficzna stala się podstawą do 
pn:ygot.owarua całej rod2lin y 
map o różnych skalach. Obecni• 
prowadzi się oktresową aktuali
zoc.lę poru;tawowej mapy w 
skali 1:10.000 Jest to niezbęd'n ' 
zabi~. prowadzo.11y co 5-1~ 
lat. w za•leżności od temP'' 
przemian tachodzacych w po· 
=ególnych region.ach. 

Prog'1".am na lata 1981-1985 
przewiduje aktualizację serii 
map w skal·i 1:10.000, opraco
wanie I wydrukowanie dla ob 
szairu całego kraju map topo
g<raficz.nych w skallł<"'h 1 :50.000 
1:100.000, 1:200:000. 1:500.000 I 
1:1.000 OOO. Mapy w skali t:25.00'1 
'!:Ostaną wykonane dla około Bil 

11roc. PoWienchn.i kraju. 

Ja& , podało nieda•wno norweskie biua::o ilh!ormacyijllle „NorJn. 
form", jednym z takich kocwwisk, znajdujących się w Ka-

Błąd prof. Waldseemuellera 
nadme, •a.interesowało O'ię UNESCO PwtanowJono przyw.róc!ć 
ie do p!erwotnego stanu i zaliczYć do grupy zabytków zerow€j 
klasy. Podstawą tej decyzji stały się wYniki żmudny<=h badań 
manego norwerslriegq pisarza i podróżnika Helg-e Ingstad a . W 
ciągu siedmiu lat swych poszukiwań .ustalił on, że ma jduja
ce się tu resztki osady. paleniska i przedmioty codziennego 
użytku należały niewątpliwie do skandynaw&!d ch w ,::idngów. 
O da,leikich wyprawacll nocrwe.skich Wikingów mówi się także 
wiele w staroisla ndzkich sagach. JeszcZe w IX wJeku Nor
mamowie osiedl!Li się w l9landii, skąd wyprawiLl się d alej na 
zachód - do Grenlandiii. Odkrywcą tej wyspy był bogaty po
siadacz licznYC'h dóbr ziemskkh Eryk Rudy. Jego synowJ Lei
fowi. Ericsonowi, zwanemu SzczęśLiwym. sagi przypisują n a
tormam odk.ryde „tajemruiczego lądu na zachód od GrooJand:ii" 
to jest właśniie Nowego świata Miejsce swego lądowa~ia 
WiJdngowie nmzwa>li V.inJ.am.·dem. pobudowali tu osady i zamie
rzali nawiązać stosunki handlowe z mieiscowa Judnoodą . Je
dnak tubylcom przybysze nfo przypadli do gustu i, krótko mó
wiąc, zmusili kh do odwrotu, 

1 tak oto obecne odkryeia potwierdziły przesłain.:.a s.ta.rych sag. 
Pierwsi Ew:opejczycy byli w Ameryce p:.-zed tysiącem lat, a.le 
nie zanosi się na to, abY miała ona zmienił: nazwę na Erykso
n.ię •.• 

=== 

Znamy to c.hyba wszyscy: naale czujemy, 
że kto6 z tyłu iłl.temsywinie nam się !>l'ZYglą
da.. odW'L'acamy &ię i stwierdzamy, ż:e tak 
je&t .istotnde. Albo zajęci domowym! sprawa. 
mi zaczyma.my nagle mvśleć o jakiejś zn.a.jo
mej osobie, za chwilę dzwonek i osoba · ta 
staje w drz:wiach„. Jailt to Ilię dzieje? Od
oe>wiedizi, które usiłuje dać na te i.jawiska 
oair.a.p:1yohologla, n.ie s• zbyt przekonujące, 
a Jed!na!k 14 faikty, nad który.mi warto się 
zastanowić. 

tryemiych s.tainówi dla ryb jedino ze żt6deł 
!rnformacji o otaczającym ie środowisku -
stwierdza radziecki biolog prof. Bory.s 
Protasow Np rekiny i płaszcz:ki wyczuwa
ją zmianę naitężenia pola elektrycznego 1uż 
w setine.i części milkrovolta. stąd często na
zywame są „pływającymi elekbrolokatorami" . 
Te włamie elektrolok111Cvine właściwości oo
,;waJają rybom odma>jdywac ukryty pod mu
lem i Diaskiem OOlkarm, zauwarżyć we wła-

elet.lttryczn:v stał się podstawą do ko.,.;.trukc ji 
róż,nego rodUiju urządzeń w rybołówstwie 
dalekomorskim. Jedne z nich służą do loka
lizacj i ławic. in.ne znacz.nie ułatwiają ~am 
PQłów ryb Istnieje iui także urządzeni e, 
którego celem jest odstraszanie rek i<nów. 
Taki małogaba.rytowv apa·rat tranzystorowy 
orzydatny jest !'JWłaszcza dla płetwocnur
ków. Uwieńczone sukcesami są również pr6-
by kopiawania przez człowieka właściwości 

Pned 15 laty r4drziecki uczony Piotr Gu
laj eiir zairejest<rolwal I pomocą mezWykle 
· zułej BIPM'aWrl'y lłaJbe pale elektryczne. ota„ 
czają« nerwy i tka.nntd zwierząt, człowiieka. 
1 na.wet owadów. Opierając się na tym ·od
lcryciu innY radzłeM.i badacz Aleksander 
!?reume.n W:VSUll-1 bd.potezę o roll tych pól. 
Jwad:a on miainowicie, :l:e p0la ele!Cltryczne 
luią żywym istotom do otnymywmła ! 
:.rynrlany informacji. A to z kolei omaeza, 
~e Istoty te rozporządzają, by~ mote. bliże.i 
, es2'Cze J)rzetz naiu:ke nie roq.poizna111.ym U.w 
' 6st:vm zmy!.lem. 

~ Preumana snalada .- Dellne 
">Otwlerdizenie, ale - jadt · dotyehczu - na 
·)rzy.ldadzie ryb. Badanła w t:v·m za:kr95.fe 
prowadzi irnstytut ewatucyjne'l ?Ml!"fologU i 

A.koloi?ii zwlerząit Akademii Nau~ ZSRR. 
Zdolin~ emand I WY'CZ'UWamia pól elek-

„Podwodne banki'' inf 01·macji„. 
ściwym czasie czającego 1lę wroea. a tlllkie 
hdosłlrR-gać" niewidzialne przedmioty 
Stwierdzono, te rekht ni;gdzie nie dotik'll~e 
umies:zcwnego w mętnej wodzie cienkiego 
miedzianego przewodu - on „ wyczuje" go 
a,a odległość . stwierdmno r6w·niet. że ryby 
mogą sie ze sobą ~u.miewać właśnie za 
pomocą sygnałów elektrycznych. Obserwując 
ogromne ławice płyinących ryb trudino me 
roum!ewać się zlaronoście kh podwodnych 
mSJ!lewrów. Dla.tego jedynie właśnie zjaw·l
skamł elektrycmymł można wytłumaczyć 
talki fenomeon. że set.ki i tysiące ~yb jedno-. 
cieśnie wykonują szybkie zmiamy kierunlk u. 

Szczeg6Lny sp0&6.b reagowa1nia ryb na J)rąd 

elektrolooiUcyjnych i podwodnej lącZllości 
ryb Sa to przyrządy pozwa·lające na utny
mywa.nie łą,cwości za.równo pod wodą, lak 
też spod wody z powierzchnią mo1·za przy 
zastosowaniu Olygnałów elektrvcznych 

Talk więc wieloletn·ie badania nad ,,sz6-
stym zmysłem" u ryb przvniosłv t uż wi ele 
konkre:.nych efektów . Wszys tko orzemawi a 
za tym. i.l! tymi szczególnymi wta.~c'~ia
ml ud1lnaczają się ni e tylko mieszka ńcy 
świ.ata podwodnego. A j eśli ta·k. to b>ć- może 
niedaleka przyszłość pozwoli lepiei poznać 
nieznane jeszcze w1aściwok' o~ ~a.n izm·..i blis
kie.go naszemu serc u choć n iedo r n ego n a ogół 
l?atuTJku homo saoie ns . 



c 1E:tf.ł1:&'11•a:ł~ą:1r!t1 E ~ f< > 
Uroczysty dzień 

w CSDP 

im. L. Waryńskiego 

w Łodzi 
W sobotę w Centrum S'llko

lenia Of.icerów Po1Ltyicznych m. 
L. Wa•ryńsk·iego w Łodzi odby
ło sie uroczy.ste przekazanie na· 
r~e komenda.nita CSOP oŁk 
mgr Ma.riana An:rsza sztandaTJ 
nadaneg0 CentMllll pnez Rade 
Państwa, a ufundowanego przez 
wspólpracu.h1c11 z ndm jiu± od 
35 lat załogę ZPB im. J. Mair. 
chllew.sk•ieto. 

W Ult"OCZY\Stości uczestniczyli 
m. in. I zastępca 52efa Głów
nego Za.rządu Politycznego WP 
11en. dyw, Henryk Kooi:a.ra, 
pra:edlsta~"ide;le łódzkich władz 
pa·rty.inych I administncyjnych 
z sekiretarzem KŁ PZPR 
JerzYm Grabowskim i w8.1!e· 
prezydentem Józefem Kowal-
1kim. Miii!',iS>Ce na stadion~ z.a. 
jęły lie:mi~e przybyłe delegacje 
zalkład6w pracy i sn.'ltół; ro-dlziny 
I z.na.jomi żobnierzy i kadetó·w. 

ZaS%c2yitu złożenia JJI'IZ~ę,g·I 
na S'Jltamdair dos:tlJIPiLI przodują. 
<:Y w !!7lkolen'!lu i d}'&"!yptinie 
>.!:E!lrE!gOIW"CY Leszek ł..a.ksa. Ju
liusz Kordoń, Bogdan Grenlch 
I Władysław Banur.czyk. 

Sobotmia urocz~ć u.ikoti
czY'ła się złożeniem kwiatów 
pod tablicą pamdątkową . oraz 
defila-dą wojs.'towa pododzia
łów. Po przysiędze od1było się 
s1»tka:nie Komendy CSOP z ro
dz.icami Wnieirzy i kadetów, w 
czaisie którego wręczono listy 
g.raJtulacyjne m. in. rod-iicom 
Marka Kowa.lCJ:yka, Bogd&na 
Wlśniewskieiro. Tomasza Swier
butowlMa ł Juliusza Kodro.nła. 

Pasm an· 
teria 
z łódzkiej_ 
„Len ty" 

Zakłady Przemy
Iłu Pasmanteryjne· 
go „Lenta" w f,o· 
dz! wybwarzają 
róż.mego rod~aja 
taśmy: gumowe, 
O'U!obne, wstąriki 
i•td, Odbiorcą ;eh 
jest przede wszyst
k.im przem~·1;ł O· 
dzieżowy. W tym 
roku plan prze
widuje wyprodu
kowan:e ok. 500 
mln metrów bie.-żą
cych taśm. 

E.W. 

!)ZIELONE ŚWIADECT\VO URODZENIA" 

FINAt NASZEJ AKCJI 
I 

Wczorajszy dzień byl ostat- witała duża tablica i napisem ·ok, 400_ sztu;k. Chętnyeh nię bra· 
nim akordem tego.rocznego je• „Zielone świadectwo urodzenia". kowało. Niekt.6rzy rQ:dz.ice sadzili 
siennego etapu tradycyjnej ak· Umieszczono ją przy ul. Aleksan- drzewka tuż pod oknami miesz· 
cji ,,Dziennika Popularnego" i drowskiej w pobliżu domu handlo- kań;. przyjemnie będzie popatl'zeć, 

ł ŁK F'JN pod hai.Iem „Zielone wego „Teofil", gdzie wyrosnąć a i dziecko może si~ później lepiej 
~~ świadectwo urodzenia", prowa- miały drzewka. Pierwsi rodzice z takim drzewkiem Q.Piekować. 
)! dzonej już siódmy rok. Nie- dziećmi, a nawet babcie z wnuka- To nic, te jest zimno - powie
~~ tlzielny ranek był chłodny i mi zj a wiły się punktualnie o godz. dział reporterowi .,DE"' p Walde· 
'~ wietrzny, nie odstr:<szyłu tu Jeti· 10. W ruch poszły łopaty. Co .pe- -mal' Szcześniak. - Rubimy to 
~~ na.k mieszkańców Ba.łut l Stry- wien czas wzdłuż torów tramwa- przecież dla siebie! Jego syn, 6-let
>~ kowa, ._którzy zdecydowali się jowych wyrasta.Io kolejne drzewko., 1:i ~'.lfał,_ nie m?gł się d?cze~<> i: 
$~ posadz1c drzewka db swych po· Przygotowano ich tu 50. c:hw1h; k1e<ly będzie wreszcie miał 

lit ctee~. I * Na osiedlu Ra.dogoszc2_ sadZ<?· „swoje" drzewiko ~ dy.plo~. z;e~y.g~ 
W- Na Osiedlu Im, :teromskiego I no dęby, klony, wierzby, Jarzęb1- nawał nawet z filmu .,N1edzw1edz 

na. Teofilowie uczestników akcji ny i czerwone wiśnie '-- w sutnie pana Adamsa" - .,Zielone świa-
dectwo urodzenia" okazało się 

Z żywnościowego rynku 
ważni"ejiµe. 

.fi. \V Strykowie naszą akcję zor
ganizowano po raz pierwszy i był 
to naprawdę udany początek. Mie
szkańcy osiedla Stary Rynek o
choczo przystąpili do sadzenia \IV

- o.si.ait.ll'11Ch d.u,e,ch <.'Odzien.nie I 
na zaqpatrzenie Łodz,i do 
sklepów dostairc.za się oko
łe 550 ton różnych artylku

łów swż~zych, w tym około 250 
ton cu.kru, 60 ton mąki, kilka
dziesiąt ton artyikułów sypkich 
(kasze, r~. pła.Ud zbo<ŻO'\Ve),' Trans· 
porty ogółem zwiększyły się, a 
or-zecie<i były }uż d!ni, kiedy do
stawy Gie JJI'Zekraca:ały w sumie 
300 ton. Przed wolnymi dnia.mi 
skierowarno do sklepów w piątek i 
s<>bootę między tninymi około 45 ton 
masła. 50 ton mairgaryny-, kHka•na
ście ton smalcu i słoniny. Ilości te 
były odczuwaline, ale jesz("l:e n·ie 
11r6wnowa:żvłv popytu. Tak więc, 
syłuacja pod względem za.opatrze· 
nla, am;kolwiek nieco się popra
wiła, jest jeszcze daleka do po:lią.
da,nej, stosunkowo najwyższa iest 
oo<laż mą.ki. mleka. frnieiamy, •e
rów twaTOgO'Wych. a ostatnio t3Jkże 
dojneiwaiiącv.:h . dostalt'e7.a.nych z 
różnvch <;tron P<>lski. Z warzyw 
dosyć iest mat'chwi, porów i i11~ 
nych nailei:ą.eych do tzw. włosz.c-zy-
7:nY. z ~~6w - tabłek i ś1iwek 

Jak wynika 7. wypowiedzi na 
ostatnim posledzeniu Wojewódz· 
kiego Sztabu Rynku Wewnętrzne• 
go, które odbyło się w piątek pad 

CAF- A. Zbran iecki 

pn:ewodnlctwem prezydenta i. Nie
wiadomskiego, nieco poprawia sie 
zaopatrzenie w tłuszcze. o,tatnlo 
nadeszły do Łodzi wlgdomości z 
z przerily8łu a\\1zujące dostawy 
margaryny w Uości około 30 ton 
dziennie. w piątek i sobotę do
tarły dostawy smalcu (40 ton, m. ln. 
z Ełku, Olsztyna, Wroclawia i Poz· 
nania). 

' Mimo codziennych dostaw ziem
niaków do detalu w ilości około 
70 toin (dwu.krotnie więcej niż W 
tym samym o.1<:resie ub. roku). nie 
równoważy to zaipoł;rzebowania 
Nd estety. są syginaly, Ze nl.ektórzt 
ajenci, pragnący na własną rękę 
1prowad.zić ziemniaki z ościennycl;l 
województw (np. sieradzkiego), by· 
wają zawracani przez łunkcjona· 
riuszy tamtejszpch komend MO, 
działająeyeh na pole-0nie władzy 
terenowej. Wciąż ta;kż.e są. trudno
śc-i w gromadzerni·u zieminia.ków na 
rezeI"Wv zimowe. Na razie i>eW·ne 
są W'łaściW'i-e tY'lko ziemniaki od
łożone do dyspozycji Łodzi ·W ma. 
~azvn~h . nrzemvs?owvch Gfowna 
(1500 ton). WaTZ"<'W U!.koprowano 
M z.ime n.iecał-e 900 t()lll, w tym 
500 ton marcbwi. Ilości . zg-t'omn· 
dz()lllY{'h iabłe;k n.ie pnekraczaia 
taikże 500 ton. Sprawa Jałr naJ
szvbszeirn Zi?roma.tl'l!erlfa nzerw 
zfm(\wvc-i. naTetv rlo naJpllnieJ
szyeb n.dań władz nll,;zego mlacła. 

(lt:i,9\ 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

drzew przed swoimi blokami; któ

re dopiero niedawno oddane zo

stały do użytku. Miejsca na zie
leti. więc nie brakowało. Organiza

torzy Zgierska Spółdzielnia 

r.i~-e57Jkanlowa i młodzież z ZSMP 
- przygotowali 70 lip, dębów, klo

nów, jarzębin, a takte krzewy 

bzu. Uczestnicy ak~ji na miejscu 

dostawali dyplomy i okolicznościo

we znaczki. Niektórzy z nich, jak 
np. Andnej Borowiki, który przy

szedł posadzić drzewko dla syn
ka Marcina, mówili o potrzebie je

~zcze większego spopularyzowania 

~.kcji. Pozwala to mleć nadzieję, 

ze .,Zielone śwladeeh\·o urodzenia" 
do Strykowa je~zcze ki-edyś saw!
ta. 

'il Wczoraj sadzili także drzew• 
k:a mieszkańcy Bałut ż terenów 
administrowanych przez 1 ROM nr 
3, 4/5, 6, 11 i 8/12. PGM-Bałuty 
przygotował dla nich ponad 150 
drzew. . W sumie posadzono więc 
w niedzielę ok. 650 -drzew i krze
wów. W ciągu wnystklr.b la,t 
trwania naszej akcji - już ponad 
12 tysięcy. ( ptom) 

Praca w OHP czeka 
W tym roku, wzorem lat ubieli;- zgłaszać się . mogą ao Jednego z 

łych, Łódzka Komenda 0..HP, przy. trzech junackich biur pracy w t.o
sotowała dla ,txc.h ws:i;ystkich, którzy dz! przy ul Piotrkowskie.1 69 oraz 
chcą poprfCówać w cr.;sie roku. 'przy Uii!wersyiecie L-ódl!kipi i Poll-
szkolnegd,' wiele _ eielfawych miej&"ll technice Ł"ótizkieJ. E. ~-
pracy, m. in.' w · PD.T · ,,Centruml', 
WSS „Społem", ZPG „Stomil", ZPDz. 
„Iwona". 

Ucząca się mlodzlct, która ukoń
.::zyła ta lat, może podjąć pracę w 
ramach tzw. indywidualnego zatrud
nienia, wykonując najprostsze prace 
!izyczne pl'zy segregowaniu surow
ców, pakowaniu gotowyci\ wyro
bów, Przyklejaniu me•ek. Pracować 
motna w dowolnie wybranym przez 
Sieble czasie tak, nb:v absolutnie nie 
przeszkadzało to nauce, po 2-3 go
dziny dzienni„ orzez kilka dni w 
tygndruu 

„. 

Recital 
T. Szehanowej 

w trosce o lasy 

W ubiegłym roku s.:kolnym z tej 
formy dorabiania sobie trochę gro
sza skorzystało około 8 tys. ucz
niów i uczennic. W tym roku bo:· 
dzie ich zapewne nie mniej, choć 
do tej pory zgłosiło się tylko około 
200 osób, ale przeciet rok szkolny 
zaczął . się niedawno. W każdym ra
zie wiele wolnych mlej!JC pracy cze
ka. 

Wszyscy zalnteresowanl '- akcją 

TradycyJme Jut po K.on;rur8le Cho· 
pinowsklm w ł.odzl mo~emy posłu· 
chat na,l!ep112ych pianistów, 27 bm. 
o godz. 19.30 w sali filharmonii ! 
recitalem wy8t~pl zdobywczyni n 
nagrodv - 'TATIANA SZF.HANOWA. 
Utalentowana artystka .lest równlet 
l&ureatką mlędzynarod!'wego kon
kunu .. Koncertlno-Praha" 1969 
ora1 konkursu genewskiego w 1976 r. 
Szebanowa jest absolwentką konser
watorium Im. P. Cz„Jkowsklego w 
Moskwie w klasie prof, w. Mleda· 
nowa. 

W
ojewód7Jtwo miejskie łódz
kie posiada na swoim tere
n.ie 22 tys. ha lasów, w tym 
13 tys. ha tasów państwo

wych. Stosun·kowo niedawno oo
wstąło Narlleśnict-wo Grotnikd z 
siedzibą w Proboszczewicach. 
Okręrowy Zarząd Lasów Państwo
wych w ł.odzi, obejmu iący 8Wym 

zasięgiem obszair leśny 650 tys. ha 
w siedmiu wojewó<lrztwach, w n.a-

s:zym wo}~ódzme posdada ośro
de<k remontowo-budowlamy i rlację 
oceny ma.szy>n w Bedoniu. Llc2ba 
wsz~tkich prac0oWIIlrlików OZLP w 
aglOl!llera.cdi łód7Jldej niie przekra
cza 500. ale pełmtią oni ważne ooo. 
wiąz.ki swiąa:a.n.e z gospodarką leś
ną, a więc pielęgnacją drzewosta
):lU pozyskiwani-em, wywozem i 
Zbytem drewna, zalesianiem, lo
Wiectwem, a także zagooPOdarowy
waniem dla tll!l'~tyiki. 

Kanapki 
niełasce w 

Oatatnio mme1s~11m powodze-

Ponlewat wielu Czytelników ~wra

cało się do nas a pytanJem o 1r.on· 
cert zdobywcy I nagrody, • także 

cieszącego sie ogromną popµhrn<'łcla 
lvo Pogorellh, lnformu:temy. te 
\\1etnamskl piaulsta Thai Son nang_ 
jest chory. nie wykluczone jednak. 
łe w niedłuęim cza~ie uda sit: IJO 
zaprosić na koncert do Łodzi, Nato· 
miast .lugostowiań~kl planl!ta wyje
chał ju:t z Polski. 

Przed nami koncert T. Szebano
weJ, która zagra m. In. ł'antatję 
t-moll, trzy mazurki, Poloneza fis-

WA~"'l"E TELEFO:S'ł' 

Informacja o usługach 
Informacja kolejowa '55-55, 
Informacja PKS 

398-10 
284-69 

Dworzec Centralny 
Dworzec Potnocny · 

Informacja telefoniczna 
Kumenda WojewódzkA MO 

265-9& 
7ł1-2ł 

83 

Centrala 477-ZZ, 
Pogot•>Wle ciepłownicze 
Poi;„towle drogow~ 

,..Ph\moihyt" 
P"gotowle energetyczne 

Rejon t.6dz Północ l3ł-ll, 
Rejon t.6dl. Polu:lnie 
Rejon Pabianic" 
Rejon Zgien 

252-22 
253-11 

ł09-3~ 

~0~-3l 

334-28 
17-10 

l6-34·ł9 
881-15 
395-85 

Rejon oświetlenia ulic 
Pogotowie gazowe 

91. 666·1l 
'IU .55, Z57 -77 

97 „ 
Strat Pożarna 

Pogotowie MO ' 
Pogotowie Ratunkowe 
Pomoc drogowa PZMot. 

5!-31·10, 706-?7 
Centrala Informacyjna PKO 

731-12 

TELEFON ZAUFANIA 
cz~·nny w eodz. 15-? 

TEATltY 

337-37 
fllnO 

?7 - god,;. 11 - „EtLgenlu• Du
de'k." 

PMostał<! teatry n\.e<:ey.!lJne 
FILHARMONIA (NarutO<Wicz.a 10) 

- god:z, 19.30 - Rieei:ta~ chopi· 
nows.tcl - Tatła.na Szeba•nowa 
(forte.plia1n). W programie: Fry. 
deryk Chopbn - Fa.ntazja 
t-moll op. ł9, Noktum fw· mo.l.J 
o.p. 48 nr Z, Impromptu Ga;_ •• 
dm op. Sl, Scherzo cis-moll op. 
39, 3 Maizu.rkl z op. 59, nr 1 
a-moll, n·r 2 As-dur, nr 3 ths
moll, Polonez fis-moll op. 44, 
Son(ita h-moll op. 58, 

MUZ~A 

HIJ!TORIJ RUCHU REWOLU· 
CYJNEGO (Gdańska 13) 
godz. 11-17 

POLi;K.lEd WOJSKOWE.I Sł:.UZ· 
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 1) 
- god2. l>0-13 

P.oz.ostałe m"UIZea meczyinne 

WYSTAWY 

GALERIA BAt.llCKA (Stary Ry
nek :I) - godz 11-18 - malar 
atwo D Jurczak-Swltka. 

• • • 
LODZKt PARK K.ULTUllY I WY 

POCZ'k'NKU (na l.d1 owtu) 
LUNAl'AlłK - nleczynny 
KĄPIELISK.O „FALA" (.al. Unll ł) 

- nieczynne 
ZOO - codziennie od C<><1it, I 

do 17 (kasa do 1łl 

PALMIARNlA - cod:ue:utlr: Od 
godz. 11 do US (oprocz ponie· 
ddatkOW) 

OGR.OD ao:rAN.l(.ZN.Y -. ~· 
dzie'nme od 'godz Il do zmrOlt\I . 

KINA 

BAŁTYK - „Manhattan" USA 
od lat 18 godz. 10, 12. 14, t'ilpi 
przedpremierowy • czytam1 li· 
atą dialogową - „czas Ap•>ka
lipsy" USA od lat 18 godz 
16, 19 

łWAl'llOWO - „Halr" USA od 
lat u. code !łl a .ao. 15 n .39 
20; 

POLONIA - „Ukryty w sł<>ńou" 
poi. od lat 18, godz I.O, 12.15, 
15, 11.15 19.30 

PłlZEDWiOSNlE - „Nosferatu -
wampir", RFN od lat 18 godz. 
10!. 12.15, 15, 17.15, 19.30 

WŁUKNIARZ - „Sle'<ie!n dnl 
stycznla" hj,sz.p, od lat 15, 
godz. 12.11), 15; „Cma" po!_ od 
lat 111 . godrz. lO, 11.30, 19.30 

\\'OLNOSC - „Przypływ uczuć" 
fr . od lat 18 godz. 10, 12.15, 15. 
17.15, 19.30 

WJSŁA - ,.Powrót do domu" 
USA od I.at 15, godz. 9 :tO. 12, 
t.4.30, 17' 19.30 

ZAł"HĘTA - .Cudze i;ieniadze" 
fr od 4a\ 15 11;odz. 10, 12 15, li, 
17 15 t9 30 

STUDIO - „Podrói Si'rtdbada do 
zt-0tej K·ratny" a.ng, b.<>., g-odlz 
15.15; .,Obcy - 8 pMater „No
stromo" a•n.g. od lat 18 god'Z.. 
17.15, 119.30 

<;TVI UW\- • K.tftO rilmów POI· 
skicb - „numlinacja" po!. od 
lat 15, goda. 17.30; „Pierwsza 
miłość" fr .-wł. od lat 18, godz. 
15.15, 19.30 

DKM - Uuzjon - Fiilmy Johna 
Hustona" (USA) g<X!2. 16, 18, :i.o 

KOLEJARZ - ni-eczyn.ne 
GDYNIA - Kino Non-stop od 

godz Ul - „Znachor" , , flrofe. ł 
sor Wllozur" poł od Lat ia 

HALKA - „Chińllki syndrom" 
USA od lat 1~ . godz, 15 30, 19: 
łe8IIUI zamknięty - goctz. IS 

Ml.ODA GWARDIA - "D!abl! 
mnie biorą' fr od lat Ui 1tod1 
10 12 Ili. 14 30 16 45. 19 

MUZA - „12 pra•c Aste:ixa·• f-r 
b.o., godz. 117: „Go:ączka so· 
ootnlej nocy" USA od lat n 
godz Hl ."5 

I MAJA . ,Ba1·bi.r~ Radzi· 
wi!łówna" ool b .o >(od~. 15.15. 
„Czas przeszły" er. Od lat Is 
siod• 17, 19 u; 

POKOJ - „Przygo-da arabska" 
ang b.o. godz 15.30, 17 .~o 
„Spotkanie na A tlant;-ku" pol 
od lat 1;; godz 19.30 

ROMA - .,D<zled.zict w-o" aing. o-d 
la·t 13, godlz. llO, 15, 17.15, 19.30: 
„Zły duch Jambuia" rad.z. b.o . 
god:z. 12.15 . 

STOKI - „Wyrok śmierci" p()! 
od la-t 15, godz. 18, 18 

SWIT - .,Proce.. p<>s:llakowy" 
ja.p. od lat l~ godz. 15, 17.15, 
119.30 

TATRY - .. Lokator" tr. od lat 
18, gOdz. 9.00. 12 16.30 . . Bl~Ltn• 
pletwa" au.<otr . b .o . gooz 14.~0 : 
DKF - i;Jo<iłZ 19 ;;;earns zam 
k'1ięty 

OKA - „Du·ble:· ·• f r od :at t2 
goo12. 17.3-0 ; DKF - god2 . 19.SO 

ENERGETYli - „ Przygody L'.a
lineczki" .lao. b.o. god". 16.30. 
„Idealna oara" USA- od lat 15 
godz 18 

POPULARNE - nleczyin.ne 
Pl'ONtER - „Porwa111le savoi" 

poi. od !.at 12, go.dz 14.45: „Ofda· 
ra namiętności" hl1'zp. od Lat 
!Jll, g<l'd'Z., 17, 19.15 

REKORD - „Wódz lndl am Te· 
cumseh" NRD b.o., goci"l: to . 
„Mi strri: kierownicy u-c'.eka"" 
USA od lat 15, god2. 17. 19 

SOJUSZ - niec:zyne 
POI.ESIE - .,Hop i jest małpo

lud" czes. od lat 13 godz. 17. 
„Na tropie WUby'ego" ang od 
lat 15 godz. 19 

APTEKJ 
Al. Mickiewicza 20, Piotrkow

ska 67, D<ibrowsklugo 1l9, Luto· 
mierska 146, OllmptJSka 7a, . . . 
Głowno - t.ov."i~ka 28, Kon· 

1>tantyuow - Sadowa 10, Ozor
' ków - Armil Czerwonej 47, Pa· 
bianice - Armil Czerwonej 11, 
Zgierz - Dąbrowskiego 16, Alek
sandrów - Kościuszki 4. 

DYŻURY SZPITALI 

Chirurgia ogólna - Saluty 
Szpital im BleJ?,at\sk1ego !Kniazie· 
wicza 1/5). codziennie Szpitai im. 
Barlickiego (Kopch'lsk1ego 22\ 
dla przychodni rejonowej nr 7 
Szpital im Sklodowskie.1-Curie 
{Zgierz, . Parzęczewską 35), ·1l<i 
przychodni re.1onowych nr nr: l 
2, 3, 5', Szpital im Marchlewskie· 
go (Zgierz, Dubois 17), Zgierz 
Or.orków, Aletcsaudr ów, Parzęczew. 
Górna - Szpital im. Brudzii1skie· 
go (Kosynierów Gdyr'tski~h 6l) 
Polesie - Szpital im . Kopernika 
{Pabianicka 62), Sródmieście 
Szpital im. Pasteura (Wigury 19). 
Widzew - Szpital im. Sonenber· 
ga (Pieniny 30). 

• • • 
Chirurgia urazowa - Szuital im 

Kopernika <Pabianicka 62) 
Neurochirurgia - Sz.pltal im 

Sklodowskle1-Curie <Zt!lerz. Pa-
rzeczew~k;, 351 

Laryngolo!',la Szpital IJn 
Barllcklego 1Kopclńsl<let1,o 22) 

Okulistyka Szoital Im 
Sklod1)WSK !t'j-CUrle (Zl(lerz Pa· 
rzeczew•ka 35l . 

Chtru1 e.la c- ta-r11oe.oto11,la dzle· 
01eca ·- Sr.p~t,al Im K'lń'ezaka 
IA'."lll\I czerwonej 151 

Chirurgia ~zczękowo-twa rzowa 
- Szpital Im Skl<>dowsk 'e1 Cu· 
rle (Zglerz Parzeczew•ka 35) 

Tok<ykologla - lnstvtut Medy· 
cyny Pracy (Teresy 8) 
Weneroloe.la - Przychodnia oer· 

matoloe.iczna ul Zakatna 44 (ca· 
tą dobe orócz n lf'dzlel I śwlat1 

WOJEWODZKA STACJA 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

t.ódt. ul St~nklewicui ' 37. 
tel 99 

000LNOł.0DZKI PUNKT 
INFORMACYJNY 

dotyczący pracy placówek służ . 

by zdrowia (C2ynny caJą dobę 
we wszystkie dni tygodn!.ll) -
tel 615·19 

W kilku zdaniach 
O problemach tyeh I Wll!l'Unlkach 

pracy leśni1k6w m6wiooo na piąt· 
kowym sp0tkanlu ki-erownlclwa i 
aiktY'W'U OZLP z prezydentem t..o-

niem w4róa mi„szkańcow t.odzi 
cieszę stę gowwe kanapki, które 
można nabywać w sklepie gar
mażeryjnym przy ul. A. l>truga 2. 
Dziennie llpr;t~daje 1ię ich nie 
wlęc'1j niż 1uo. Do czasu rozpo-
częclu remomu ,,Balatonu" 1>11' on 
ich dostawcq, a ~raz, na czas 
zamkntęcta tego baru, przygoto
wu~e je personel pobliskiej re
stauracji „T!volt" t ,,Smak-oaru" 
przy ut. Piotrkowskiej. 

-moll. (rs) ••-•z..i•-•-•-d•-~-·-•-••-•-=-•..,•-••11iw...•--111u.1111-111"'11"-.a1lftWll'lllli~o11•111ooe~:;..,., "''-*'"'""'-~"""~;.. 

-Yf Dziś zebranie naukowego zespo· d.zrl 1. ~~wiadoy:iskim. Leśnicy na· 
tu_ ni~mcoznawczego LTN i \VoJe· rzekali orzede wszystkim na za
wodzk1ego Archiwum PaństWO\Vego śmiecanie tasu. z-właszc:ta w pobll
w sali WAP (pl. Wolno~ci 1, godz. żu osiedli. Groź;ne niebez.pieczeń-
18). Referat pro!. dr hab. Tadeusza 
Cieślaka nt. „Z perspektywy lat stwo dla kompleksów leśnych nie
o Towar-,ystwle Rozwoju Ziem za- ~ie emisja gazbw z za1kład6'w prze-
chodnich". mi,isłowych, n.'P z .. Bot'uty". K!O-

łf DDK Łódź-Bałuty (ul. Lima· ooty leśników wt!ążą siie z niedo-
nowskiego 166) o godz. 16.30 spotka· skonałą I niedostate<>zną lą~noś
nle pn. ,.Klubowy tor przeszkód" C·i" telefoniC7lnn placówek leśnych. 
(muzyka. poezja). " " 

-Yf Klub „Złota Jesien" (ul. :tu- bralltiem odipowiedniego tramsJ>Olńu. 
bardzka 3), godz. 18 - impreza z materiałów na remonty oblelkt6w 
cyklu „pytania i odpowiedzi", spot- itp. W opinii OZJ,P, województwo 
kanie z ogrodnikiem nt. „Jak pie- nasze powinno mieć 11•ojewódzkle· 
lęgnować kwiaty" . k t d 

-Yf Estrada Łód-ika informuje, te 11'0 onserwa ora pn:yro y, 
zaplanowany w dniu dzisiejszym wy- Przedstawiolele Urzędu Miasta 
atęp węgierskiej grupy rockoweJ przyrzekli pomoc i jednoczdnie 
„Omega" nie odbędzie się, nonie- przekazali odczucia mie$zkańeów. 
waż zespół odwołał koncerty w krytykujących nien:adkie o:makl 
naszym kraju zaniedbań pielęgnacyjnych na te• 

::ff W kawiarni „Ratuszowa" o renach leśnych. W okoLicznvch la-
sodz. 1T kolejne ~potkanie z akto- sach Wliele jest np. """"'alonych 
rem. Dziś gościć będzie Ryszard ,,... -
Dembiński. W.zew, od d~ nie u.suwa.ny-eh, 

"1- Kawiarnia muzyczna „Dziekan· k-tóre moż.na by Wyikorzy>s.taĆ na 
ka" zaprasza na dyskotekę Andrze- oi:>ał. Okazu.le się. te iesit to moeli
Ja Gttnthera (godz. 18-22). we I zalnter-wani ~a w tej 

'4l< w Muzeum Archeologicznym \ sprawie 11wraeaó stę do Nadlełnło-
Etnogratlcznym ostatnie dni (do 30 • G t 'kl 1 d "b p 
bm.) wystaowy p.n. „Afryk-a '79", bos.wa ~-n..1„ • Ie z1 • w ro-

zcze\Wu"""'• 
W !Jistopadzie JJI'aeowlllicy OZLP 

chx:4 rozwinąć akcję pod hasłem 
„o czysty la.s". W zwiiązlru s tym 
pri:eiwidziane ·est m. tn. s.potkanie· 
leśni!ków z działaczami i aktywem 

G ijsen M - E!egla na śm ' e~ć Ag- ~poł~nym nQi.SZegó wojew6ddwa. 
M•. Czyt. 1980, str. 171, z:ł a&. (Kas) 

.Najchętniej kupcnva11• aq lea-
napkt z s:z:ynl«ł, polędwlcq, ale 
tych. w sprzedaty ;est najm71iej 
1 nie kaźdego dnta. Jd!ł tylko 
pojaw1q atę, znlkajq w ciqgu go
dziny lub dwóch 'l"e z paatq se· 
rowq dlugo le!'ł na tacy nim 
znaj_dq nabywców Personel si.le
pu nie jest to stanie sprzedać 
Ich w ctqgu dnia więce; niż 200. 
Duże znaczente, oprócz walo

rów smakowycn, ma równteż ee
na posiczególnych ciatunleów ka
napek. Kanaplca z szynkq k06Z• 
tuje r zt, z ktetbdsq - S zt, a 
kanapka z paatq serowq prawie 
'I zł. Klienci zdecydowanie totęc · 
pref<STujq kaMpki 1 węd!łnq . 
Te a serem 1q z!>ut drogie. 

lf. w. 

Wypoczynek łodzian w ocenie rodnych 

I 
~ I 

Tegoroczne lata w uie\\1elkim 1topniu zaehęeało do wypo
czynku na łonie przy1·ody, przede wszyatkim z winy aury. 
:\limo to, jak podają statystyki, w sezonie liczba łodzian WY· 
jeidźających do różnych tniejseowośei kraju tyllt11 s wyciecz· 
kami organizowanymi przez różne biura podró:l:y, wyniosła 
l60 tys. osób - · o 20 tys więcej niż w ub. roku. Urlop a 
gra.nicą 1pęd'lliło 61 tys. łodzla,n - • 18 tys. więcej mi w ab. 
roku. Mniejsza była tylko liczba wyruszających w wolne dni 
do poblisklch ośrodków wypoezynkowyeh. Nie mieliśmy 
'"ZC'l"ęścia do pogody w wolne soboły I niedziele. 

Ra.dni i Komis.j1 ZttrowJ.a, Uib. piątek dokonaH oceny przeibie-
Spraiw Socjal.nych i Ochir001y Sro- I gu sezonowej rekireacjl mieszkań
do:w'is•u RN m. Łodzi -prizeprowa-

1 
c&w naszego woj!!'Wód:ztwa. Naj· 

dtzill pN:ed sezonem lus-t«"ację o- więcej uwag, ja'k zwylde, doty
środków Wj"pocZ}'n.kow~h. a w czyło konieezuoścl poprawy malej 

gastronomij (a zwłaszcza zwięksi_e
nia punktów sprzedaży napojów 
chłodzących), a takze częstotliwos
ci kursowania tramwajów lub au
tobusów w kierunku najbardziej 
uczęszczanych miejsc wypoczynko· 
wyeh. 

W dyskusji radni zwrócili uw&· 
gę na konieczność tworzenia · tere
nów rekreacyjnych na nowych 

„Cieniom 'sceny łódzkiej" 

osiedlach. Poruszyli także problem 
odpowiedniego zabezpieczenia w;;,zy· 

stkkh uTządzeń w ośTodkach na 
okreii z,i.my. Wska.zywa.no na PO• 
trzehę lepszego wykorzystywania 
ośrodków przez młodzież szkolną 

i · dzieel z przedszkoli. Np. już te· 

raz na czynnych już lodowiskach. 
choćby w Ośrodku im. „Pr~mie-
n~stych", dzieci , mogłY'bY uczyć 

Jett.i Jarandoi, J•nhla sta.nł• 
111ewska-Cwlkli6:tka, Jaeek Zajlł• 
ter, Antoni Lewek, .J'ózeł Raeh· 
walskl, Feliks Parnell, ~en.y Sta· 
1Zewski, Ewa Adamaka-Morych\9• 
ka I Hilda Skrzyclłowska - eł U• 
tyid, swłl\Z&n4 1 łódzkimi .eena· 

ml, „eau o4 n„ na zawue w 
oiitat.nleh dwa lat.eh. Ich pamlęel 
TPt - Klub Miłośników TeUr• 
I · Klub · Srodowiska- Kultury pO• 
iwlęoaJą 'wieczór pt. „Cieniom 
ICleD1' łódzkiej". Wleeaór poł1loZ11· . \. . . 

nY 1 kemiertem w wykonanie 
Bocuława W6dkl (fortepia,n) I 
Bohdana Wtóble11111kie10 (reeyta
eJe) odbędzie 1lę Z7 bm. o godz.- li 
w Klubie Srodowlsk Twórnyeh 
(al. Kn.łclunkl 33). (jb) I 

się je-fdlzić na ły±wach. W uaj-
bli.żs.zym sezonie zimowym czyn
nych ma być w Łodzi 6 kryt ych 

lodowiSk, w tym 2 nowe - na 
basi!'llie „Olimpii " I w Kon~-ta.n

tY'nowie. (Kas) 
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Zaczęło się w Gdańsku. Jeszcze we wrześniu. Potem, wraz z rozpoczęciem 
nowego roku akademickiego ruch objął błyskawicznie inne ośrodki: Kraków, 
Warszawę, Toruń, Wrocław, Poznań, lublin, Łódź.„ Niemal z dnia na dzień . 
powstawały gdzieś komitety założycielskie nowych związków, zrzeszeń, konfe
deracji„. Nazwy były odmienne, wspólne - poczucie i określenie n·iezależ
ności. 

Zrzeszenia Studentów (ta.ką przyjęto w kołlcu 
nazwę dila nowej organizacji). 
Naczelną władzą NZS będzie Ogólnopolski Zjaa:d 

Delegatów Uczelnianych Organizacji Związkowych, 
którego decy-tje czy uchwały stają się obowiązu
jące dla wszystkich ogniw zrzeszenia dopie.ro 
wtedy, gdy ratyfikuje je minimum połowa orga
nizacji U<?zelni11Jnych NZS. One też stanowić mają 
podstawowe ogniwa zrzeszenia, mogąc łączyć się 
w środowiskowe lub branżowe jednostki mi~y
uczelniane. Na I zjeździe NZS wybrana zostanie 
Komisja Koordymacyjna, nie będąca jed·nak za
rządem zrzeszenia, a pełniąca - jak sama na.zwa 
wskazuje - funkcje koordynacyjne, reprerzentu
jąca NZS na zewnątrz, zapewniająca sprawny 
przepływ informacji, itp. Jak więc widać struk
tura zrzeszenia zapewnia stosu.nkowo d-użą a'lto
nomię na poziomie uczełnia,nym J:>ądż międzyuczel-

Czeio chce Niezależ.ne Zrzeszenie Stude.ntów? 
Przede wszystkim dać możliwość działania · tym, 
którzy nie . wldzą siebie - z Jakichkolwiek wzglę• 
dów - wśród członków SZSP. Chce bronić god• 
ności osobistej I 1ta-tusu spoleeznego studenta, za• 
pewnić mu ochronę prawną I w sprawach socjal· 
no-bytowych, zapewniać wpływ na program stu• 
diów i jego realizację, prowadzić swoją dzialal· 
ność kulturalną. itd. I znów - nie sposób teraz 
przesądzać jes.zcze o praktycz.nej stronie tych de· · 
klaracjl. Srodowisko studenckie wrze od spekula
cji na ten temat, snujął' rozmaite, często skrajnie 
różne wizje przyszłości rucliu. Można oczywiście 
zast11Jnawiać się czyje przewidyw!llllia się spraw
dzą, kto w tej wielkiej dyskusji nad modelem ru• 
chu studenckiego, największej bodaj w pawojen• 
nej historid Polski, bl}:lzie miał rację. Póki co, 
liczą się fakty. A faktem jest, że NZS, choć nie 

rol:lde łprawę, te nie moba dopuścl6 do błędów, 
jakie ma na 1woim koncie SZSP. Dlatego też 
trzeba zaczął! od początku, pozbył! się niewygod
nego bagażu, pozamykać ful['tki do nad-użyć, wy
paczeń, zale~ności od czynników zew•nętrzmych. 

Jeszcze w cza-sie, gdy na poszczególnych uczel
niach polskich zawiązywały się komitety załoiży-

28 w;rześnia zawiąizał slę Tymczasowy Komitet 
Załozycielski Niezależnego Związku Studentów 
Łodzi, a 3 października w 1ali ki.nowej Państwo
wej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Tea
tralnej odbyło slę jego pierwsze otwa<rte ze.bra
nie, w którym oprócz studentów PWSFTvdT ucze
sitniczyli również przedstawiciele Uniweirsytetu 
Łódrzkiego. Politechniki ŁóclrLkiej, Akademii Me
dycznej, Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla
stycz.ny<"h i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycz
nej. Wkrótce potem utworzono komitety założy
cielSik:le na wszystkich wymienionych uczelniach. 
Zaczęły się pokazywał! plakaty o zebrmniach 
NZSŁ, na których przyjmowano de•klaracje wstą
pienia do nowej organizacji, dyskutowano nad jej 
przyszłym ks·ztałtem, nad projektem statutu, któ
ry miał kHka kolejnych wersji. 

Studenci na rozdrożu 
Nie wszystko było jasne, różmie wyobrażamo 

sobie charakter I zakires działania związku. Mó
wio.no o samorządzie studenckim, ma.jącym być 
repreze:ntacją środowiska na zewnątrz. Padało 
wiele wniosków, propozycji, postulatów. Wszyst
ki.e Ollle wyrosły z jed•nej gleby, jed•no wspólne 
miały źródło: zawód na dotychczasowej działal
ności Socjalistycznego Związku Studentów Pols
kich, który - przypoilll11ijmy - pow-stał z połą
czenia Zrzesrzenia Studentów Polskich, Związku 
Młodizieźy Socjalistycznej i Związku Młodzieiy 
Wiejskiej, a także - brak wiary w „poprawtl" 
SZSP. Bo choć przys·złość nowej organizacji była 
jesrzcze dosyć mglista, jasno I wyiraźnie zdaw8.IJ'IO 

c!eb;ikle nowych orgamiza.cji studencldch, nie:zrueż
ni zaczęli już myśleć o jednoocl. Pirzedstawiciele 
ruchu z róimych ośrodków akademickich spotkali 
się wsp61nie najpierw w Warszarwie, później w 
Poz.naoniu, we Wrocła•wiu i znów w Wars.zawie. 
Na pierwszej konferen<'ji powstała pierws.za wer
sja statuw ogólnopolskiego - odrzucona. Na na
stępnej bral!lO pod uwagę projekty statutów re
gionalnych, w.reszcie jako osta-tecimą przyjęto 20 
paźd7'iernika poprawioną wersję tzw. stat.utu 
„wrocławskiego" Przy je.go formułowa•niu aktyw-

n!l!Jlljm. Drugą jej zaletą ma by~ ocldolii)e llnlcjo
wa;nie wszelkoich form działalności NZS, w pHe
ciwieństw.ie do dotychczasowej praktyka SZSP. 

Obie te orgao11izacje studenckie różmi jednak 
przede wszystkim to, te NZS określa się progra
mowo jako organizacja niepolityczna co - zgod
nie z założenia.mi - nie oznacza wcale bezideo• 
wości czy politycznej bierności jego członków. 
NZS chce reprezentować studentów o różnych 
światopoglądach, nie składając przy tym żadnych 
deklaracjj politycznych. Ponieważ problem poli
tyczności ·lub apolitycz.ności organi'lacji studenckiej 
jest dyskusyjny i żywo dysku.towany w środo· 
wisku, jak wyglądać będzie jego praiktycz.na stro
na w przypadku NZS, pokaże dopieiro czas. Na 

posiadający jeszcze osobowości praWtne-j, juł ist
nieje, a liczba jego człon}lów na nielltórych U• 
czelniach porównywalna jest do Uca:by członów 
SZSP. Na pewno dojdzie do rywalizacji obu orga
ni.zacji, która - mięjmy nad2ieję - · będzie czym
nikiem pozytyw.nym. 

Ale równocześnie organizacje te powinny Zł 
sobą w•półdziałać w imię jedności najwalniej
szych Interesów całego środowiska akademicklego. 
Forum współdziałania będzie najprawdopodobniej 
samorząd studencki. czy też - jak niektórzy mó
wią - studencki parlament. I za.równo SZSP jak 
i. NZS postulują jego powołanie w kształcie... Ale 
to już -temat zasługujący na osobne omówienie. 

. nie pomagali prawnicy - eksperci NSZZ „Soli
dru-ność" Statut ten, podpisany przez pełnomoc
nych przedstawicieli 58 wyższych uczelni, złożony 
został w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, co 
zapoczątkowało proce. rejestracji Niezależnego ra.?:ie trud1no o czyimkolwiek pirze6ądzać. · 

kr~~~ec~ft1!raf:;;ow:;~,e~~~~!~li~y~=: P r z e d d a I s z ą J. a z d ą neJ, przypominając równocześnie, lt 
największy wybór wydawnictw z 
tej dziedziny oferuje w Łodzi księ
garnia „Współczesna" lal, Kościusz
ki 106/116): 

PROSTO Z 
S. Dziamski - „Marksizm - war

tość - ideologia'', PWN; 
K. Ryć - „Konsumpcja w proce

lrle sterowania wzrostem l'(ospodar
czym" P'VN· 

, 

N 

PAWEŁ TOMASZEWSKI 

R. Bierzan~k - „Współczesne sto
sunki międzyludzkie" PIW; 

St Leszczycki „Geograficzne 
l!tudium ekonomiczno-planistyczne 
Cykl: Nad mapą Polski. Prognozy -
perspektywy". KiW; 

o. Budrewicz - „Orzeł na gwlat
dzistym sztandarze''. ,,Interpress"; 

J. Zakrzewski - „Jak zostać pre
Żydentem", KiW; 

I 
Jest ich dwóch: Ziffel (fizyk) I Kalle (metalowiec). Spotykają się po wielokro6 przy bufecie w 

dworcowej poczekalni. Spotykają się z obojętnoś cią stale tego samego pomieszczenia, tej samej 
barmanki, wśród tych samych przypadkowych ludzi, którzy od początku okupują tak samo nie
zmiennie ustawione stoliki. Jedynie zmieniające się tablice s nazwami kolejnych stołecznych 
dworców europejskich świadczą o tym, że jednak za każdym razem jest to ju:l: Inna poczekalnia. 
Swiadozą również o tym, te oo.raz dalej przesuwają l kurczą się granice świata, który może 
trwali w luksusie obojętności na to, co jest przy czyną i tematem rozmowy tych dwu mętczyzn. 

Tak o.to Jerzy Hutek zainscenizowa.ł na MałeJ 
Scenie Teatru im. S. Jaracza własną adaptację 
„Rozmów uchodźców" Brechta. Tekst powstał na 
przełomie roku 1940 i 1941. Pisał go Bertolt 
Brecht w czasie swej tułaczej drogi, której eta
pami były: Czechosłowacja, Austria, Szwajcaria, 
Francja, Dania, Sz.wecja, Finlandia, Związek Ra
dziecki i w.re-szcie Stany Zjednoczone. Bez.pośred
nim więc powodem zrodzenia slę tych filozoficz
nych refleksji były go.rzkie przemyślenia czło
wieka muszącego po całym świecie sa:ukać schro
nienia przed panoszącymi się w je.go ojczyźnie 
ideologią i praktyką faszystowską. Te konkretne 
historycz.ne procesy i wydarzeni.a polityczno-spo
łeczne - a z.właszcza konsekwencje l zag.roźenia 
z nich płynące - stały się dla Brechta preteks
tem do uniwersalnych rozważań o człowieku jako 

Z jednej strony dworcowego butetu pełen scep
tycyzmu, nieco egzaltowany, wyrafinowa.ny w 
swym spekulatywnym myśleniu intelektualista 
Ziffel kreowany przez Andrzeja Głoskowskiego. 
Z dll"ugiej - Jan Hencz obdarzający granego przez 
sieJ:>ie robociarza pi:ostotą, precyzyjnie odmierzoną 
otwartością w stosunku do otoczenia, skromnością 
wynikającą nie z nieśmiałości · lecz braku ochoty 
do epatowania siłą i jed,noznacz.nością przekonań 
W trakcie jednak rozmowy - rozmowy pełnej 
spięć, zbliżeń i ponownych oddaleń - zacz,yna 
rodzić się wspólny język. Język, którym mogą się 
porozumieć najpierw w lokalj.zowaniu wspólnego 
dla nich za.grożenia, a później w _poszukiwaniu 
sposobów przeciwdziałania mu. Gaśnie światło i 
ci dwaj odchodzą z poczekalni, zostawiając nam 

„Cma" Tomasza Zygadły należy I zamiast całości, wn-ik1iwego spoj
do tych filmów, które streścić rno· rzenia, zbadania sprawy, wYwa
żna jednym banalnym Ldan.iem. żenia wniosk.u. Reakcja musi na.
Brzmiałoby ono krótko; film o sa· stąpić natychmiast, musi być przy 
rnotności. Próżno bY jednak pOde.1- tym szc:z.era, ~ mentorstwa i 
mować próbę przedstawienia linii naukowych szyfrów Z ckugiej 
fabularnej, splotu faktów, kons- stT?nY &fedzi ktoś wyczulony .na 
trukcjj jakichś tam posunię~ ~ każdy . !ałSZ)'.WY to~. Trzeba więc 
hateira. I nie dlatego, że takiel cią- pozwohc wierzyć, ze lego sprawy 
głości zdarzeń nie ma, ale z tei są ważne i nieobojętne. 
przyczyny, .że Jest . ich w fi.Im.i~ 
tylko tyle, ile trzeba, aby za,Jrzec 
do człowieczych niepokojów, podjąć 
próbę przedstawienia pytań. n3 
które nie ma cza.su w dz.ień i KtO
re w dzień uda.ie się zastąpić dzia
łaniem, niemal regulaminowymi 
czynnościami. Nocą, jak ćmy le
cące do lampy, boha.terowie się
gają do n.iebezpiecz.nych odsuwa
nych często spraw czy też tema 
tów Taka samotna projekcja n0r· 
!la' 'Ję,~~9-h (it"all!iitÓpr qJO?~e._Si~ 
&kaiiić tragit>zna w skutkach. · wy
maga więc udtialu . kogoś, ~ kto 
chciałby wysłuchać, "Zrozumie/:, je
śli nawet nie może pomóc. Wymiar 
wrażeń wyw<lłanych sumą ja!{ichś 
faktów, przemvśleń, poszczegól
nych bohaterów staje się istotą fil
mu. Noc zwielokrotnia moc wyu
brażni, podpowiada najkoszma1-
niejsz.e reakcje. Dlatego w jej mro
ku samotność staje się najbardziej 
dotkliwa. Wystarczy więc głos w 
słuchawc€ telefonicznej. 

R. Hrabar, Z. Tokar„, :r. Wilczur 
- „Czas niewoli czas śmierci Mar
tyrologia dzieci oolskich w okresie 
okupacji hitlerowskie]'', .. Interpress" 

A. Brożek - ,Polonl11 amerykań-
ska" . „Interpress": · 

J. Połiczkiewicz - „Wzory pism 
procesowych w sprawach cywil-
nych", W Pr.; 

J Pajewski - „Odbudowa pań
stwa polskiego 1914-1918' PWN; , 

P . Grudziński - „Przysztnść Euro
py w koncepcjach Franklina D . Roo
sevelta (1933-1945)", Ossol ; 

J Krasuski - „Obraz Zachodu w 
twórczości romantyków polskich" 
W . Pozn.; 

B Kuźnlecow - „Historia filozo
fii dla fizyków I matematyków" 
PWN; 

Cz. Pilichowski - „Przedawnienia 
nie będzie", ,Interpress"; 

A. Wróblewski - „Polska na co 
dzień" w języku: angielskim, fran
cuskim, niemieckim, hiszpańskim 
„Interpress"; 

M . Turnbull Colin - „Ikowie lu
dzie gór", PIW. 

Makarow A ...- Człowiek z akorde· 
onem KiW 1980, str. 188. zł 20; 
Bnrłóg A . - Szara myszka. WL 

1980. str 236, zł 25; 
Mendygrał Z - Arsenał Bellonv 

MON 1980, str 345, zł 75; 
Topulski J - Nowe ;dee wspoł-

czesnej historiografii. WPoz. 1980 
str 307, zł 60; 
Mikułowski-Pomorski J. Ba-

danie masowego ltomunlkowania 
PWN 1980, str 218 zł 40; 

Stoer J Bullrsch R - Wstęp do 
metod numerycznych T . 2. PWN 
1980, str 262, zł ~o; 

Polityka i organizacja żywienia 
ludności PWE 1930, str 259. zł 26; 

W&sylko M - Kontrola Jako sy
stem sterowania procesami gospo
darczymi. PWE 1980, str, 233, zł 46: 

istocie społecznej . ' · 
I cooć reżyser ' „RGżlfiów' uchodźców"; w- ic.h tea..: 

tralnęJ. . insi:ę:ni.zą.~li nie .u,nika pewnych realil'>w. 
umiejscawiających spektakl w historycz.llym cza
sie, za nadrzędną rację przedstawienia uz.nal pre
zentację owych rozważań o ponadcz.asowych i po
nadterytorialnS'ch prawdach. A to, że taka jest 
tych prawd wartość wcale nie znaczy, iż są one 
jedynie ogólną teoretyczną huma.ni.styczną re· 
fleksją. Wręcz przeciwnie. Rozważane dzisiaj 1 tu
taj są stawianiem pytań i próbą udzielania odpo
wiedzi będących rzeczywistością nas.ze.go d•nia po
wszedniego. Dzieje się tak dlatego. że na scenie 
mowa jest o poszukiwani.u przez każdego czło
wieka właściwego dla siebie miejsca w sytuacji, 
gdy w świecie, w· którym żyje, zachodzą dTama
tyczne pr()('esy 1 przewartosciowania. 
Pisałem niedawno, że mym zdaniem insceniiza

cją „Kartoteki" Różewicza Teatr im. S. Jaracza 
rozpoczął nowy sezon teatra.Iny od zabrania głosu 
na temat bardzo ważki i aktualny spo.Jecz.nie. 
Ukazano nam wtedy na scenie m. i.n. pewne mity 
i stereot~py ksz~ałtu_iące przez la.ta relacje zacho
dzące między mtehgencią a klasą robotniczą. 
Uważam. że „Rozmowami uchodźców" teatr konty
nuuje z widzem ten dialog o współczesnym spo
łeczeństwie polskim. 1 tak jak w „Ka.rtotece" 
widziałem próbę opisania pewnych uwarunko
wań. i stanów. tak w tym spektaklu słyszę zgło
s_zeme pakietu pewnych konsekwencji, które rea
hzatorzy przedstawienia proponują z is.tniejącej 
sytuacji wyciągnąć. 

Na scenie toczy się dialog dwóch mężczy:un, któ
rych postawy, temperamenty, kierunki myślenia, 
zakres refleksji zdają się na początku uniemożli
wiać os.iągnjęcie auterutycz.nego porozumienia. 

zmienność brzm~enia Jest wystarczającym 
wyjaśnieniem zabiegów kompozytora. 
Przyjemność płynąca z recepcj.i dzieła 
P<>?obna iest tej, jaką odczuwamy oglą
da.1ąc ładne zestawy koloirów czy cieka
we kształty Nie szukamy żadnego ich 
uzasadnienia, nie pytamy, ro one w_yra
ża.ią. co się za nimi kryje. Zasługą wy-

widzom decJ'Zjlb co do dals'lej pod<róży -
, „JE.ll2; 

- j ~ -,_" 

--W -Teatrze: im. S. 

Do redaktora Jana prowadzące
go na żywo audycję „Radiotelefon"" 
dzwonią wiec 'zarówno wtedy kie· 
dy rodzi się dz.iecko. jak i wtedy 
kiedy zdaje się. że zniknęh osta
tnia żYciowa szansa, że nde ma JUŻ 
motywacji, a życiu brakuje sensu. 

Słuchacz tych nocnych zwierzeń 
siedzi w swoim studiu, jak pod 
kloszem. wyizolowa.ny, odbierający 
życie przez szybę zza której me 
nie słychać, a przez którą gest.~ 
kręcących sill wciąż ludzi rozumieć 
moż·na na dziesiątki sposobów Do 

Teatr im. S. Jaracza - B. Brecht: „Rozmowy tego znów telefoniczny ·kontakt ZE 
uchodźców". Przekład - Roman Szydłowski. ąe- światem · zostawia tylko ludzki głos. 
tyseria i adaptacja: Jerzy Hutek. Scenografia: przynosi nastroje za'wM'fe w jego 
Marian Panek. Opracowanie muzyczne: Piotr I brzln.ieniu, ale · Odbier~ kontakt z. 
Hertel. N/z: J. Hencz l A. Głoskowski. ludzka twarzą. Kolej.na namiastka 

go była ba~o opanowana, k.ierowana 
raczej rozume.m n.iż uczuciami. co należy 
uznać za zgodne z charakterem utworu 
i dawało dobre rezultaty nawet w czę
ści śrocl'koweJ. tradycyjnie uwaźa.nej za 
natchnioną. uczuciową. Myślę, że obecny 
występ pianisty potwierdza opinię. iż ma 
on raczei Predy~pozycie do wvkonvwania 
muzyki ,,racjonalnej" niż roma.ntycznej. 
Właśnie ta zgodność predyspozycji z cha
rakterem dzieła Ravela sprawiła z.nacz
ni-e lepszy efekt aTt:vstycznv. niz ten, 
jaki miał miejsce na koncercie marco
wym, na którym pan Chmielewski wy
konał Konc~rt fortepia.n'Wy Es-dur Llszh . 

szej części - w oryginale Alleg•ro Il\olto, 
·zrealizowane dużo wolnjej„ Taki pomysł. 
nawiaiSem mówiąc. nieSie z sobą ·dwa 
niebezpieczeństwa: to. że całość rozleci 
się. straci spoistość a w efekcie stamie się 
nudna oraz drugie - że w ·wolnym 
tempie ujawnią się niiwet najdrobniejsze 
niedokładności wvkonania Te obawy 
okazały się iednaik bezpodstawne: łllhar
monicy zadbali ił maksymalną precyzję 
realizacji osiągając pogłębione brzmienie 
struktur harmonicznych i znaczną kla.row 
ność konstrukcji. ułatwiającą wgląd w 
budowę mozartowskiego arcydzieła. Mi
mo wolnego tempa cześć ta nie s.traciła 

Zdarza się często. że słuchając muzyki 
mamy wrażenie przejrzystości tkani:ly 
dźwiękowej . Dostrzegamy poprzez nią 
iakieś nastroie, uczucia czy porywy du
cha, które Przecież w samych dźwiękach 
- tworach czysto materialnvch nie. mo
gą być zawarte Innym razem muzyka 
okazuje sie całkiem nieprzezroczysta: 
ie.i odbiór nie wvkracza poza warstwe 
dźwiękową - nieprzepuszczalną . zatrzy
mującą uwagę na samvch brzmieniach, 
zestawach bal['w czy rozwoju konstru,k
cii. 

,,Pawana na śmierć infantki" Maury
cego Ravela może być przykładem mu
zyki pierwszego r<>dzaju. Jej materia 
dźwil}k<>wa tkana delikatnie wywołuje 
racze i wrażenie ulotnego. melancholi jn«
go nastroju niż czegoś realnego Efekt 
„duchowooci" czy .. materialności" zależy 
nie tvlko od sposobu komponowao11ia a-le 
! wykonania dzieła . Czasami nawet przy
padek - taki la.k np stremowamy, 
drżący dźwięk w ooczatkowym solo wal
tor'nii każe skupić sie na iaikośclach ma
terialn)'l:!h, a nie na tym. co poza ndmi 
się k·ryje Drugi z P!'e!Zentowanvch nam 
na ubiegłotvgodnlowych ko'!lcertach utwo
r6w Ravela Koncert fortepianowy 
G-dur to twór czysto materialny Po
chłon.!ęci tu jesteśmy bez reszty śledze
niem różnyich sposobów obróbki tworzy
wa muzycznego, a bogactwo l cią.gła 

MUZYKA DUCHOWA I MATERIALNA 

. I DZIENNIK POPULARNY nr Z3S (9701) 

konawc6w - pła-nlsty Tadeusza Chmie· 
lewskiego i orkiestry prowadzonej przez 
Jacka Kasprzyka było plastyczne odda.nie 
kapryśności tej muzyki, w której barba
ryzmy sąsiadują z wyrafinowanymi po
mvsłaml konstrukcyjnym.i, a agresywna 
motoryka ze · spoko.iną kantyleną. Szcze
l(ólnie podobała mi sie reailizacja części 
U (Adait-io assad) mające.i postać kle
istych ciągliwych mas dźwiękowych. 
Tradycyjna zasada kształtowanna materia
łu tematvcznego, podporzadkowanla roz
woju mU11:ylcl Uniom melodycznym ustę
powała tu tendencji bardziej współczes
nej - ,,malarskiego" rm;kłada111ia sa:eiro
kich oasm brzmienia 

Gra solisty - Tadeusza Chmielewskie-· 

Ja.ko trzeci purn.kt programu usłyszeldśmy 
Symfonię g-mol (KV 550) Wolfga.nga 
Amadeusza Moza-rta. Utwór ten ca:ęsto 
gooci w programach muzycuiych, co daje 
boga.te możliwości poró,wnafl ))QJSZcz~ól
nych wykonali, a realizatorów zmusza z 
kolei do tworzenia nowych, odik:Tyw
czych Interpretacji i coraz większej peir
fekci! WV'konania. 

Odczytanie utworu przez Jacka Kas
przyka wvda.J:o mi się bardzo udame: nie
banalne I poolada.jące cechy wyróżniające 
soośród ćałel masy wykonań, choć jedno
cześnie mieszczące sie w przyjętych ra
mach interpretacji Mozarta Niejakie 
kontrow~rsje mogło budzić temPo pierw-

na lek.kości, eh9Ć J!.i~tpllrwd• była 
mnie.I dramat~zna. dlrapietna niż :sazwy
czaj. Mniej teł róż.nlła się eharaJkterem 
od następującego r:>o niej A'r!.dante ozna
czającego się podobną lekkością l •le
gamcJą artykuladi. 

Największe uz.nanł• wzbudził chyba 
Finał zag·railly tym razem bal['dzo a:sybko 
i energicznie, a przy tym z mistrzow9k• 
Wll'ęcz dokładnością. Okazało się, ie zma
gania z technicmą stroną utworu nie 
przes21kodZliło muzykom w nadawan.iu 
finezy}noścd lij)ZnY'!11 szczegółom tekstu 
muzycznego. Mi.e.imv nadzieję. że okazy
wał! się to będzie ~oraz cześciel . 

JACEK SZERSZENOWICZ 

Redaktor tej oodzienn-ej audycji 
nie potrafi „wYłączyć się" z na
staniem świtu. Żyje sprawami lu
dzi, których głosy poznał nocą. 
Z każdym dniem jednak jego wł311-
ne życie I psychika podlegają ko- . 
lejnym deformacjom. czyniąc go 
bliskim nocnym rozmówcom. Po
gmatwany układ prywatny; żona 
- kochanka. syn, któremu należa
łobY poświęcić choć trochę uwagi, 
be~~m~e noce spędzane pa r<>"5.Zy
frowa.mu Mdtych niepolłoj6w, a 
jeszcze z pozoru daleki od Jana, 
a jednak dotk1iwy .. udział" kole
gów zaz.droszczących sukcesów au~ 
dycji, to wsrzystko nawarstwia się 
w psychice dziennikarza. On sam 
staje się coraz bardziej sar.aotny, 
żyjący tylko strzępami cud'lego i 
własnego życia Potrzebuje "°mo
cy. Wybiera rozmowę z psychiatrą, 
ale ani jemu, an.i tym, dla któ
rYch zaprosił lekarza do rozE(łośni 
radiowej, ta znajomość nie Przy
nosi \lkołenia. ~aiprooclej byłoby 
pokusić się o wniosek: recepta me
dyczna n-ie wystarczy człowiekowi 
potrzebny jest człowiek. I taki 
wniosek można wysnuć z tego fil
mu. Ale o tym, że przekazany zo~ 
stał w niebanalne.i. trafiającl!j do 
wyobraźni formie przekonać mooe 
wyłącz.nie projekcja .. Cmy". 

· Chcę jeszcze zwrócić uwagę na 
końcową scenę filmu . Kiedy Jan 
wraca z sa.natorium zastaje w 
swoim domu grupe zdawałoby się 
najbliższych sobie osób Ale d"p!e
ro teraz. gdY zebrali się wszyscy 
razem, widać. jak bardzo są obcy 
sobie I naszemu bohaterowi . A za:. 
tem czy lepsza szarpanina nerwów, 
psychiczna nlepewnooć niż taka 
mała stabilizacja w ,towarzystwie 
wzajemnej adoracjJ"? 

Przesadą byłoby obarcza.nie .fil
mu Zygadły cieża·rem wielkief t:v
ciowei filozofii Niemniej pr1enro
wadzona tu analiza ludzkiej śa

motności. potrzeby zrozum<ieąia ' nie 
skrywania dramatów I radości. .:zy
nl .,Cmę" bliską chyba każdemu, 
kto choć raz wvbrał się na ~pot

kanie z sobą samym kiedy i)rÓbo
wał, zwłaszcza w trudnej ż:<ct<>
wej sytuacji, znależl- kogoś na ko
go można liczył!, komu wierzyć, 

komu sie 11Jie prze-szkadza. 

Dawno fuż n°ie oglądaliśmy. obra
zu czarno-białego. Ten zestaw 
barw i znakomite zdjęcia Jacka 
Zygadły służą filmowi nie mniej 
ja.k gra aktorska Romana Wilhel· 
mi~go. Popula.r·nY aktor, którego 
m!etiśmy zwykle okazje oglądal- ' w 
tllmach wvmagającvcb w:rraziste
go gestu, mimiki, ruchu, tu bie
rze na siebie ciężar stworzenia po.. 
.tael w sumie statycznej, J. Wil
helmd wywiązał się z tego zadruru.a 
znakomicie. · 

Cl. którzy widzieli h~pański 
film „Samotni przed świtem" orze
konaja się, Jak po mistrzowsku 
udało się aktorowd a także reżyse
rowi „Cmy" uniknął! dawania nauk 
typu „lekaa:-z radzi" należnym 
w~zys~~lm tym, którzy mają wąt
phwosCI, którym brakuje pewr.oscl 
siebie. 

RENATA SAi 



Prom "Bye ot tbe MHdłe" by Ken Pollett 
Co11vńa:bt ltl 1978 b' Ken Follett 
Pubtl•bed bv arranaement wltb MBA Llterary Asenc,. and 
Oerd Plessl ~ll:Pnc,. The PGlfsb translatlon of tba book 
'llVill be publlshed b)' Czytelnik. 

Tłum. - MAŁGORZATA TARGOWSKA 

- God.lim841. - Faber znal skądA to nalJW'isko a.le me był 
t.o właściwy czas, żeby próbować przy'l)Omnieć ~!:>'ie szczegó
ły. - Co oni moa.ją? 

- Zdjęcie - roz.'l)O.z.nałem Je ze sterty innych. 
- Jatkie zdi~ie? Ja>kde zdjęcie? 
~zYna bi.egac"Zy - wyścigi - pucha~ - armia„. - jęczał 

Parki·n. 
Fa!>ett- pr&ypomni·ał .sobie. O Bote, skąd oni je wzaęli? Noony 

k0S1Zmar sprawdzał się: mieli jego zdjęcie. Ludzie rozpazn.a,lą 
teraz jego tiwarz. Jego twar-zl 
Zbliżył sztylet do prawego oka Parkina. - W jaki i;.p05ób 

•ię dowiedziałeś gdzie jestem? 
- Niech pain tego nie robi, błagaµi... agent w 11mbasad2!<e 

Portugalii przechwycił pana lilst„. z.apami~tał n.umery taksów
ki~. pytaliśmy na stacji Euston... błag·am. drugie oko, nie! -
zasłonił tw3.M rękoma. 

- Jakie dah?.e plany? Gdz:ie :zasta.WliJ.i.ście puła.pkę? - py• 
tał Faber. 

- Glasgow. Czekają na pana w Glasgow. Tam zrewńdn.tją- po
ciąg. Faber zniżył nóż do poziomu brzuch.a Park.kia. - · nu 
ludzi? - zapytał, żebY odciąg11ąć jego uwagę. Potem uidał :zcic 
cydowanY cios mierząc w serce. Ciało Pairki-na zwiotcz.ało. Za
topiony w myślach Faiber pOdtrzymywał Je pnez chwilę opie
rając o ścia.nę. Zanim chłopak umarł - Faber znuważ~ł dziw
ny wyraz na jego twarzy - iakby J>Neb~ysk odw~<i . .iak~ł 
niepewny uśmiech· Na pew>no miało «> swoie znaczerue. Tak e 
znaktl by1y zawsze bardiZO wa:bne. 
Położył Ciało n.a tieini układając je w pozycji śpiącego czło· 

wieka, w taki spo5ób, a.bY ni.ie widać było rany. Czapkę ko
lej.airza kopnął w kąt przejścia. Wyczyśeił sztylet o spod..'1ie 
Parkiina i wytairł plamy ha ręk.ach. „Co za koszmarna hisitoria" 
- pomyślał. 
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Ukcył nóa w rokaw.ie 1 otworzył drzwi do następnego wago
ll'U. W ciemno6ci uukal drogi do swojego przedi:iału. Kiedy 
u.siadł wreszcie na miejscu londyńczyk wszczął rozmowę: -
St.rasz.nie długo pa.na nie było - taka kolejka? 

- Ooś musiało mi zaszkodzić. 
- Pewme kainapka 1 jajkiem - londyńczyk za-Smial się. 
Faber zac:tął myśleć o Godliman!e. Nazwisko nie było mu obce 

- jak przez mgłę W·id7jiał twarz tego człowiieka w średnim 
wieku, 1 okularami na no&ie i lajką w zębach o trochę n ie
przytomnym spojrzeniu naukowca. Alei. taik, oczywiśeie, był 
profesorem. 

· PrzYpomniał sobie teraz dokładnie. W pierwszych latach swo
jego pobytu w Londyn.ie. Faber miał niewiele do roboty. Woj
na jeszcze się nie nczęła i większość ludzi wcale nie wlenyia 
w jej nadejście. (Faber nie nalezal do g.rupy optymistów). Zaj
mował się mało pol:yteczna pracą polegającą na przeglądaniu 
I sprawdzaniu starych· map Abwehry, lak równ.iez sporządza
n.!em ogólnych raportów w oparciu o własne obserwacje i ar
tykuły z eazet. Aby wypełnić czas, poprawić swoją angiel
szczYMę I sprawdzić, jak dalece ' uda mu się grać rolę Angli
ka. wyruszYł na zwiedzanie kiraju. 
Zami~ obejrzenia katedry w Canterbury był całkiem nle

Willa"ly, chocial: Faber nie zapomniał jednak kupić pocztówki 
przedstawiającej widok miasta i kościoła z góry, które to zdję
cie wysłał Luftwa!fe. C.o prawda niewiele pomogło; wjększośc 
roku 1942 Niemcy bezskutl!(:Mie próbowali zmiszci:yć katedl!'~. 
Faber pośwjęcił cały da:leń na dokładne obejrze.nie budowli, od
czytywał stare ~nicjały wyryte na śdainach, rozpoznawał style 
airc hitektonicme, studiował dokładinie objaS!lie<nfa w prz.ewod
nhku w trakcie zwiedzania kościoła. 
Wła.IDie oglądał w-schodnie kiruźgBJ!l.ki chóru podziwiając śle

pe airk.aG.y, kiedy zauwaiż:vł obok siebie starszego męiiczyz.nę, 
który podobnie jak i on pochłonięty był studiowaniem szcze-
gółów budowli. . 

- FascY'nujące, nie uważa pan? - p0wiedział · 1uężczyzma, a 
Faber zapytał, co właściwie miał na myśli. 

- Ten }eden ostro zakońcronY łuk między okrągłymi arka
dami. Bez iad.nego powodu. bo wydaje mi się, ze ta część na 
peW1110 nie została odbudow.ama. Zupełnie z ni.ewiadomych przy
ci:yin; architekt · po prostu zmienił te.n jeden łuk. Ciekawe dla
czego? . 

Faber z.rozumiał, co nie2Jllajomy ma na myśli. Chór był ro· 
mańskii, Ił nawa gotycka, niemniej to właśnie na chórze znajdo· 
wał się poJedy.nczy łu.k gotycki. - A może mn.!si ch~eli zoba
czyć, ,Ja.k wyglądają ostre łuki 1 a.rchiteikt wybudował jeden 
na probe? - starał się znaleźć wytłumaczenie. 

Sta.rszY mężczyzna sp<>Jrzał na niego wyraźnie zdzJwiony: 
- Dosko.nałe wytlumaczendel Rzeczywiśde tak właśnie mogło 

być. Czy jest pa.n hktorykiem? 
Faber t<>".-eśmiał się. - Nie, tylko urzędn-lkiem, który cz:.

sam.i czyta książki hi!rtoryc:zine. 
- Lud.Zie doktoryzują się d:c:i~I takim błyskotliwym bi.po

te?Om. 

-120-

MATEMATYKA, 
mgr Pluskowsk~. 

lU-74-10 
31230 g 

KO.MUNI KAT 
TOTATIZATORA , SPORTOWEGO! 

'WPISY na zaoczne (ko
respondencyjne) kursy 
kreśleń technicznych oraz 
kosztorysowania przyj
muje. szczegółowych In
formacji p:semnych u
dziel a „Oświata", 31--139 
Kraków, ul. Spasowskiego 8 
(przedłużenie ul. Siemi
radżlt i ego) ~410 k 

IJJJH 

W związku ze Swiętem Zmarłych, przypadają
cym w sobotę, kolektury w Łodzi i województwie 
łódzkim będą przyjmowały zakłady Dużego 

Lotka na 2 listopada 1980 roku 
tylko do piątku, 31 października 1980 r. włącznie. 
·W Łodzf wypłacono· w ~ paździeiniku z Zakładów 

· ·· ~ Specjalnych 

li I 

najwyższą wygraną, w wysokości 

2.830.000 ZŁ. 
r 11Hrr11 lllff I li FF I fffffff I FF Ilf HF! -.1 F Hf U i 

CHARTY afgańskie sprze· SPRZEDAM „Fiata 800-0' 
<lam. 'roruń, żwirki - Wi- Chojny, Ireny 4'11 po 11. 
gury 1i9 

405 'P SPRZEDAM „Mercedesa 
----------- 250-SE" automatlc. Giewont 
PUDELKI brązowe sprze· ee 33055 g 
dam. Łanowa 99 m , 39. 

lukuJelr®I 
32711 lt 

:ZDECYDOWANIE kuple 
SPRZEDAM „Fiata 125p - duie kon.Hortowe rnieszką-
1\o'IR" 4-letniego. Gar'tż nie lab segment. Tel. 
TUszyn. Polna t. 645-38. 32957 g 

32342 ' 

CHEMIA. matematyka. 
Sl-37-47. Architekt. 

MATEMATYKA, 
chemia. Kotek. 
(ł23-08). 

f1zyka 
ł19·17 

31527 g 

PALACZ n°"ny, soli.dny. 
niepijący. na kotły EC-ł 
Lara z potrzebny. t.ódi, 
rraktoro\va 35. tel. 52-'70-77 
- gospOdantwo ogrodnl
cze 33051 g 

POTRZEBNY szewc. Tel. 
461l-90, itoctz. 7-14 I po 20. 

32887 g 

KUCHARZY I podające do 
st-oltków - przyjmie Bar 
,Relaks". Tel. 53-10-83. 

32892 & 

PRZYJMĘ pracę w kwla
cLa rn l z przyuczeniem do 
zawOdu. t.ask tel. 25-11. 

32911 g 

PRZYJM!;: do współpracy 
chłodniarza-elektryka. o
futy „32929" Prasa, Pio
trkowska 96. 

OSOBĘ kulturalną (ren
cistkę) okresowo do dziec
ka (3 lata) zatrudnię . 
D.zlelnica Kopcińsk iego 
rog Narutowicza. Tel 
51-53-97 wieczorem. 

GROTNIKI - działkę bu• KIT 1>Szczell (propolis) 
dowlaną - sprzedam. O- sprzedam. 51·57-47. 

27811 g l"OO" ZAMIENU~ M-3 W Nysie PRZYJMĘ pracę chałup.. fer ty „33297" Prasa, Piotr
kowska 96. ------------ SPRZEDA.H „Dacie • na podobne lub mniejsze ni.czą oprócz szycia. Tel. 

MASZYNĘ leworamlenną (1973). Nawrot 28-S. w Łodzi lub Sieradzu. 56-87-55. S2826 g 
DZIĄUtĘ w Łodzi kupi~. „Singer", „Fiata 12'!?" 128711 • Łódż. Tel. 85ł-3'7. 
Tel. 276-32 godz. t-17 (1979) sprzedam. 1"e1 
~---------328-35-g BS_1-_1_1. ___ -'" ____ s2_s_1a_g 

MA.t..Y domek jednorodzin
ny kupię. Oferty „32826" 
Prasa, Piotrkowska 96 

DZIAUUJ do 1000 m ku
'Pię Przyborowskiego 17 m 
18. 32962 g 

TAKSOMETR „Ryga" prze 
robiony, zalegalizowany -
sprzedam. Oferty „329S4" 
Prasa, Piotrkowska 94. 

WANNFJ 145 em - sprze
dam. Dzwonić: wtorek, 
środa, czwartek, tel. 53-51-83 
godz. 17-19. 

32970 g 

„FIAT 12511" (19TS) - 1prze- MIESZKANlE do wynaję
dam. Mieszkalna N . cia na 2 lata. Oferty 
__________ s21e2 __ g „33122" Prasa, Piotrkowska 

98. 
„ZASTA WE 750'' 1prze
dam. Kusoclfu!ldego T2 m. 
1' bl. 154. 329&5 g 

„FIATA l25p" - 1!500 (1973) 
pilnie sprzedam, Jarzyno-

ABl!IOLWENT architektu
r'.! p1lnie ponukuje ka
walerki, niekrepującego 
pokóju (S3-7'i-32). 

wa 10. 32952 g POK.O.i z kuehni1t ~ sta-

Z OPONY bezdętkowe, zi-
NOW Ą grę telewizyjną mowe „Good lear" 6.-00xn 
pistolet RFN, skórki kara- sprzedam. Tel. 52-54-01. 

rym budownictwie kuplę. 
Oferty „32968 g Prasa. ~iótr 
kowska 95 

POTRZEBNA opiek Wlk a 
do 10-mleslęcz,nego dziec
ka od godz 9...I3, Zielona 
75 m 87. od 1e. 32875 a 

PRZYJMĘ prace - dzie
wiarstw-o ręc:rme-&zydeł
kiem. druty, Inne propo-
zycje. Rencistka. Tel. 
878-41. 30953 i 

WYKWALIFIKOWANA 
szwaczka przyjmie chałup
nictwo Oferty „32994", 
Prasa. P~otrkow.-;ka 96. 

•" "'"l.t:DZlAł.EK, &1 PA:.ó.l.IZlJ;it:O.J.n.A byczajów. 22.50 G. Mahler : Ziem• 

:PIWGRA.M I 

lt.40 Tu radio kierowców. l~.o~ z 
kraju l ~e SWtata. U.l::J 111J.0Zuika 1,JOl
~,uc,1 me.udii (t.). l~.4a nouuczy I>>< a
CJ.l' .i;inS J.J.UU .Kon1u1u~at encq;e„iC"L
ny. 13.0l Przeboje sw1aLa. l~.•u ura 
u"o ::;. Kulpowicza. u.~o Kąc1k me-
1vnHU\d.. 14.Ull ~tualo ,,Ua1.i..la". 14.:tll 
utuwo He1ak•. 1-l.~;) Stucuo „C..a1na". 
l~.w W iaci. lJ.0• n:ores;:ionu„ncJa z 
"'u.graruc)· .15 .J.U ::ituwo ,,1...wan1CJ. 11

• 10.0u 
,,1uzy1<a i ł<ktualnosCl. 11.uu „..,olem1-
lu" - program puo1.-mu.1:yczny. n.30 
l•adlokul'ier. lll.OU Aud. pubucyLtycz
ua. 1H.2U Chwila muzyk.1. ld.<.J 1·"1e 
\y1ko ala 1ue1·owcow. 1d.3~ h..mcerl 
".Y.c..:eń. 10.UO .Ozienn.ik wieczorny. 
l~.•~ :.i. te1ew1.1:yjne1 pii;clollmi. 19.~0 
„p1ewa „::.1ąsk". ~o.uu Wiaa. i rnf. 
u1a lnerowcow. :lo.Oa Slaut;:in na ... 
sLyci1 1nterwencji. 20.lU ł'O.:>Uiarne 
u~&•ania wybnnyci1 wokat.tscow. 
~u .• , voście nasz.;:i::n estrau. ~1.00 
»v'lad. :.i.o~ KroniK<t spot'•uwa. :..1.1„ 

.ł'r.l;euoJe u·zecn pokOleH. ~2.uO ~ .b:ra
JU i zę św1ata, 22.~U • TU ralli:l l<1C
l'UWC0W. 2~.2J J\rng:.zyn kuitur arny 
Fl'l>b"'·a n 'u 1. ~J.GV Wita \\ros roJ.SKa 

Hlaga::yn si.-muL. O.Ol \Viad. 

PROGRAl\1 Il 

11.:lO Wiad. H.35 Post<.p, dom, no
\VOc:.t.:esnoSc. ll.11~ Ai.uzyka spuct str:te
c„y. l~.u~ ·rance l<ompuzytoruw po1-
~k•ch. 12.25 A. Iloroum; lI Syruio
ma n-moll „Bohaterska". 12.53 „Ty 
i 3a" - &ra z. •'<amyslowslU. la.oo 
Doo1·e, a1" mało. W.lU G. Rossini: 
::.cena zbiorowa i fin.:ił I aktu oper/ 
„Włos~ka w Algierze". 13.30 Wrnd. 
13.:16 :t.e wsi i o ws1. 13.al Koncert 
cnoru Cniopu:cego i M.;:skiego p.d 
~. l::>tullgrosza. 14.10 Więcej, leptej 
nowoczesniej. 14.~:; Muzyka Mendei
ssolma. 15.2<J PopołuC.:nie dziewcz:it 
; chłopców. 16.00 Klasycy muzyk! 
rozrywkowej: lrvin& Berlin. lli.10 
Krakowskie migaw1<1 mu„yczne. 16.4il 
„Kopern.k" - 1rag1u, ks1ązki s. że-
1on1sk1ego pt. „ 'v'w'iatr od morza'' 
17,uu ;;:; dziejuw jaau polsklego. 17.20 
.... siążlu " zapomnianej poliu: 17.30 
„Biały czlow1ek nigdy nie będzie 
sam" - sztuka oratorska Indian 
J~.uu I 1-acy iaureatami rniędzynaro
aowyl.!., konkursow muyLcznycll. 18.2;; 

1 Pleb.scyt Studia „Gama". i8.30 Echa 
t1nia. 18.40 Radiowe •f,otkan!a. 19.00 
ltadiowy LeksyKon ..,myczkowcow 

I rn.-10 Dzwiękowy Plakat Heklamowy 
19.5a Przezorny zaw8ze ubezp1ecw

[ ny. 20.00 Saldo, Panie Dyrnktorze l 

I 
~0.20 „Kontrapunkty". 21.30 Wiad. l 
inf .sportowe. 21.~U Gra Trio Baro
kowe. 22.00 Slownik literacki 23 -

, 1~. Małachowski. 23.30 Wiad. 

PROGR,i\l\l III 

12.00 Ekspresem. przez ~wiat 12.05 
w tonacji Trojk.1. 13.00 Powtórka z 
rozrywk•. 13.50 „Babcine święto" -
odc. opow. H.00 Dziecięce arcydzie
ła Mozarta. 15.00 Ekspresem przez 
swiat. 15.05 Złote lata swingu. 15.30 
Powracający te~t „My cherle smo
ur", 16.00 Posh.tcbać warto... 16.15 
Muzykobranie. 16.40 W r:>ll głównej 
Maria Jeżowska. 17.00 Ekspresem 
przez świat. 17.05 Muzyczna poczta 
UKF. 17.40 Odkurzone przeboje. 18.10 
Polityka dla wszystkich. 18.25 Czas 
relaksu. 19.00 Codziennie powiesć w 
wyd. dźw. - s. Maugham: „Teatr". 
19.30 Eksprei;em prze~ świat. 19.35 
Opera tygodnia - H. Purcell: „Dy
dcna i Eneasz". 19.50 „Następny do 
raju" - odc, opow. 20.00 60 minut 
na godzinę. 21.00 Galer~a starych mi· 
11irzow. 22.00 Fakty dnia. 22:.08 Gwiaz
da siedmiu wieczorów -- Ad3m Ma
kowicz. 22.15 Trzy kwadranse jazzu. 
2:1.00 Album poezji jugosl»wia1\skiej. 
23.05 Między dniem a snem. 

PROGRAM IV 

12.00 Wiad. 12.05 Wiad. 12.08 „Cho
roby zawodowe" - aud. Wojsława 
Rodackiego. 12.23 Chwila muzyki. 
12.25 Giełda plyt (stereo). 13.00 Lek
cja języka francuskiego. 13.1~ Mu
zyka. 13.20 Dla kl. II - „Księżyco
wa wędrówka" - słuch. 13.40 „ This 
Time" Al Jarreau. 13.50 Tu Studio 
Stereo (stereo). H.45 Gra kapela Jó
zefowskich z Nowego Sącza (stereo). 
15.00 Wiad. 15.05 „W Jezioranach" -
odc. ' pow. radiowej. 15.25 Chwila 
muzyki. 15.40 Książki, do których 
wracamy: „Wielki Gatsby" - fragm. 
pow. F. Scotta Fitzgeralda. 16.00 
Wiad. 16.05 Przed pierwszym dzwon
kiem. 16.25 ~ekcja języka niemiec
kiego. 16.40 Aktualności dnia. 16.55 
„s minut o •porcie". 17.00 Kwadrans 
z jednym wykonaWCI\ - Amanda 
Lear. 17.15 Reportaż Tadeusza Sze
wery. 17.35 „Różne tony Polihymnii" 
- magazyn muzyczny w oprac. Ma
rii Hoffmann. 18.00 „Kopretycje" -
aud. Zbigniewa Korzeniowskiego. 
18.15 R-Reklama. 18.25 „ W świecie 
zmysłów" - aud M. Kownackiej . 
13.55 Chwila muzyki 19.00 Ekonomia 
na co dzień, 19.lo Lekc1a języka ro
syjskiego, 19.30 Jam Session (stereo). 
20.15 lnternationale Juni Festwochen 
- Zur_ich 1980 (stereo). 21.4& Koncert 
edytorski - aud. T. Wysockiego (ste
reo). 22.15 Trwało~~ i zmienność o-

skie życie - pleśni. 22.55 Wiad. 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 
13.:JO Tl'R, RTS$ - jęz y1k polski, 

sem. l, 14.00 TTR, RTS$ - 1layika. 
sem. 1. 15 .20 NURT - psycholo.gla. 
15.55 Obiektyw. 16.15 Dz.iennik. 16 .34 
Zwterzy.nlec. 16.55 Kltnlika Zd1r01Wego 
Człowieka 117.20 „ P ol-'>kie drogi" (9) 
„Do broni" - film fRlb TP. 18.50 
Dobranoc. 19.05 Echa stadionów. 19.30 
Dziennik. 20.10 Teatr Telewizji na 
$wiecie Georg Bu echner 
„Smierć Danton~". 22.25 Dziennik. 
22 .40 „Horyz()nt" - wybory P<> ame• 
r:;okańsku. 

PROGRAM li 
10.00 „Pol<;i;;:le ciirogl" (9). 11 36 Kii!

n h.<a Zcilr owego Czloowleka. · DZlEN 
o.NZ w TP. 12.00 „Czy kon.cer1n y i.ą 
dob re dla ws:ys~ld<:h?" 12.SQ „Swi.it 
śpiewa - świat tańczy" . !fi .OO ,Uwer
tu<ra" - film dok. 17,15 Pr.;ed•sta-
wlamy Narody Zjednocl.one , 17.30 
„ Wyzw~lić Namibię" - f ilm d aok. 
18.0J Sp:ewa My·rl.::.m Ma•ke ba . 18.25 
„Czy koncerny są dobre dla wszy
stkich?" - !Em dok. 18.5<1 Pnyjn c!e· 
te Jacquesa Preveor ta 19.03 „Swiat 
d.z!ecl" - dol>na nocka d.n ia ON.l, 
19.10 Wiadomości (L). 119 .3-0 Dz iennik 
telewizyjny , 2-0.10. ,Swia't śpiewa -
świa.t tańczy" . 20.40 K.szt r. lt leps-Lego 
świ.a•ta. :IJ.()O Gość d1nla ONZ. 2J .l0 
,,Nu~.clear.ne 3'-'.b---l.. . ?" - film c:o. 
kumentalny. 2~.36 Gość dnia O N Z, 
21.45 0 Nie zapo mnij mnie" - f ilm 
dok. 22.00 24 god2iny. 22.10 „\Vid
ka wio>Ska" - film dok. 212.3; „Dla 
Wenecji" - muzyczna impresJa. 

ANDRZEJOWI i NIM!E 
TOMASZEWSKIM 

wyrazy serdecznego 

z powodu śmierci 

MATKI TESCIOWEJ 

~ldadi:Ją 

KOLEŻANKI i KOLEDZY 

z BIURA 

PODZIĘKOWANIE 

Krewnym, Znajomym, Sąsia
dom, Koleżankom i Kolegom -
wszY:stklm, którzy w:<lęli udział 
w pogrzebie na•zej Jrnchanej 

MATKI 
StP. 

HELENY SĘKOVJllAK 
a całego serca dziękujemy 

RODZINA 

Wyrazy glęb„kiegQ współczucia' 

MGR INZ. 

JADWIDZE CABAN 
z powodu śmiercl 

OJCA 

składają 

KOLEŻANKI I KOLEDZY 
z COHR.PB 

MGR 

PIOTROWI 
ŻELAZOWSKIEMU 

wyrazy współczucia z powodu

1

. 
śmierci 

OJCA 
składają 

KOLEDZY z PRACOWNI 
IMMUNOLOGU i I KLI
NIKI CHORÓB WEW
NĘTRZNYCH w t.ODZl 

PODZIĘKOWANIE 

Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym 
i wszystkim, którzy tow:irzyszyll 
w ostatniej drodze naszemu !11ę
żowt I Ojcu 

JANOWI 
WILl~SKIEMU 

serdeczne podziękowanie składa
ją pogrążone w głębokim •mutku 

ŻONA z RODZINĄ 
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SPRZEDAM ks!ąt;kl za
wierające: Księgę prze
znaczeń, wykładnia snów
eennlk, a&trolog!a-borosko· 
PY chlromancja-wrótenie 
z rękl Oparte na flz tologll 
twarz a osobowość zna
czenie I.mion \tp. Łódź, 
N arutowicza 112 m 1 tel. 
876-56, gO<lz. ~19 33479 g 

kulowe, kożuch damski 
jugosłowiański rozmlnr 46 
(po . jednym sezonie odno
v.1ony) - 11przedam. Tel 
51-56-28. 32956 g 

„WARSZAWĘ" górnozawo
rową sprzedam. Łó(lt, Go
gola 11 m. 81 bl. 323. 

„FIATA 126p'• (19'i9) 
KOŻUCH krótki damski mienię na 125t> lub 
włoski sprzedam. 373-llS, po noWy, Tel. 53-99-84. 

:!&• 
Inny 

ZAMIENIĘ M-4 właanoś
clowe (Retkinla) na równo
rzędne. Oferty „32819" Pra
sa, Piotrkowska 96 

~UESZKAN:O: własn'JŚclo
we najchętn!e Sr6dmiekle 
- kup~ę. Oterty „32816" 
Prasa, Piotrkowska 96. 

CZYSZCZENIE dywanów, 
wyktadzln, maszyną RFN 
w domu klienta. Tel. 
53-68-20 PrzY'byJska 

UKŁADANIE pa.rkietu, cy
klinowanie bezpyłowe, la
kierowanie. Jaksoń, tel 
51-77-10. 30456 g 

POSIADAM ,,Poloneza", 
oczekuję propozycji. P io
trkowska 204 m 75. 

KOZUCH damski nowy -
s przedam Mok·ra 19 a m 
9 . 33161 g 

16 33117 I( 
NADWOZIE „Łady" •prze

FUTRO tchór1.e - sprze- dam. Tel. 51-79-14 po 16. 
dain. Tel. 33!!-AS. S283ł g 
__________ 33_o_os_g „FORDA Capri" (1974), 
SPRZEDAM m;iszya~ dzle- Aparat „Canon" sprzedam. 
'-'<1arską 8/80. łhlt, Rojna Te1. 51-47-59. 32829 g 
28 m. 35 blok 252. 

32889 g "w ARSZA WĘ" tanio 
------------ sprzedam. Pieniny ł m. 3 

32827 g 

MŁODE 
szu kuje 
koju w 
„32928'' 
ska 96 

mat:!:eństwo po
samodzielnego po
Łodzl. Oferty 
Prasa, Piotrkow-

PRACU.IĄCA z 10-letnll\ 
dziewczynką poszuk Jje pil 
nie pokoju, Tltl. ł89-30, po 
18 32919 g 

lESTESCIE aamotllll - w 
:założeniu rodziny dyskret
nie pomoże Wam Biuro 
Matrym.onLalne „RODZI
NA" - skrytka pocztowa 
55, 71-141, Szczecin 4. 

21287 k 

PRZEPROWADZKI, tel. 
364·33 god2. 12-18. U646 g 

WYTŁUMIANIE drzwj o:i:
dobne oraz za bezpleczanie. 
Błaszczyk, tel. 52-42-57 po KUPJf/ używany telewizor 

i lodówkę. Tel. 52-71-62. „WARTBURGA.tł przej-
ściówkę sprzedam. Tel. 

SPRZEDAM M-3 wtasnoś- 15 :U.677 g 
33250 g 

PIEKARNIĘ kuplę lub 
wezmę w dzierżawę . Ofer
ty „32969" Prasa, Piotr
koWtika DS 

56-87-55. 32824 g 

„FIATA 131 - 1300" (1973) 
SPRZEDAM częgci do ,r!a- „Syrenę 104" ..., 1przedan1. 
ta U7". Tel. 288-78, 53-44-30. 

SPRZEDAM super nowo- SPRZEDAM tanio „125p" 
czesqy l)Verlock „Yaguar''. (1976). po wypadku. Ale- KAROSERIĘ 

po wypadku 
Miętowa 26. 

329811 I 

„Fiata 124p" 
sprzedam. Tel. 303-62 ksandrów, Północna 11. 

31943 g 32355 g 
~~~~~~~~~~ 

SPllZEDAM kożuch dam
akl turecki (105 - biodra) 
or az mały z latek. Telefon 
grzecznościowy 15-64-1'7 nd 
18 32683 J!: 

KRZEWY porzeczek czar
nycłl, agrestu, malin sotze
dam. Ul. Smutna 9. 

28710 g 

.,SYRENĘ R 20" w dobrym 
stanie, beczki plastykowe 
sprzedam. Tel. 53-45-66 

32847 g 

SPRZEDAM „Skodę 11-0L„ 

33011 g 

„WAR'l'BURGA'I uszkodzo
nego z ekspertyzą PZM -
sprzedam. 'Tel. 328-95. 

32931 g 

stan bardzo dobry. Łask POSIADAM „żuka", wol-
37-70, godz, 18-21. ny cz11s oczekuję propozy
_________ aa_•_oo_g ej!. t.ask, tel. 25·11: 

„FIA.TA 12łp" marzec 1$80 

ciowe. Oferty „32909" Pra
sa, Piotrkowska 96 

MAŁ!f'ElltSTWO z dziec
kiem poszukuje mt'eszka
nla. Oferty „32899" Prasa. 
Piotrkowska 98 

ODAlQ°SJt - mlenkanle t
-pokojowe komfortowe. te· 
lefOn zamienię na podob
ne lub większe w Łodzi. 
Telefon Gdsuisk 53-38-Se 
lub Łódt 82ł-7ft. 

JtOżUCH sJ:*"zedam. 
&1-70-26, po 17. 

Tel 
„SKODĘ-OCTAWIE" sprze
dam bardzo tanio. ·A1. 
Włókniarzy 232 m. 42 po 
godz. 11 32997 c 

- . 11przedam. AdwentoWi- MATEMATYKA. fl.&J'łr•. 
cza 19 m. 4T Widzew- chemia, 374-82, 

82812 I w~ehód. ICJ' 
Malinow

~687 Il 

DEKORATOR wnętl'2. Fi
rany zasłony w stylu re
tro, 62-92-19, Bauer. 

1Ul599 • 

MASAŻ leczniczy. Piotr
kowska 7„ 119-54. Kociem
llkl 29574 g 

MYCIE ok.len, 11przątanle 
wnętrz wykonuje Gosław-
ski, tel. 322-34. 32882 g 

MALOWANIE. tapetowa~ 
nie. Tel 51-39-32, Janecki 
Łódt, Malinowa ~l. 

329ł3 g 

KOMINKI, u:tukaterle. 
Targowa :!li, .Janicki. 

30&38 ' 

ATRA.ltCYlNE oferty W 
Biurze Matrymonialnym 
„ROMEO", t.ódt l1 skryt
ka 212. 12989 c 

311539 g 

lłIURO Matrymonialne 
„Anna" 1><>leca usługi. 
S0-95ł W~ocław 1. skrytka 
pocztowa 2054. 2939 k 

CYKLINOWANIE, lakie-
rowanie, wyciszanie deko
racyjne drzwi, montat 
karniszy, uszczelnlanie o
kien Ma.r. tel. 639-76. 

AUTOALARM 
montat 'ml-45. 
szewski. 

30733 & 

radio· 
Dzienl-
29773 I 

ZABEZPIECZANIE anty
korozyjne samochodów 
aparatur11 szwedzką. Mi
mozy 35. Gajewski 

CYKLINOWANIE maszy
nowe I laklero.wanie par• 
kletów. Tel. 56-53-67. Sed
na rskl 27653 g 

BIURO Matrymonialne 
,,EW A" szczęśliwie koja
rzy małżeństwa. 80-952 
Gdańsk 6 skrytka 237. 

SERWIS antykorozyjny 
VALVOLINE! Zabezpie· 
czanle profili zamknię· 
tych podwoz·i, montaż 
nadkoli. Beskidzka 81 (za 
CPN na Brzezińskiej) 
Klimkowski. 32456 g 

NADKOLA (Wkłady anty
korozyjne Pod błotnik) l 
rury wydechowe - pole
ca w szeroki«n asorty
menc!e sklep m-otoryza 
cyjny. Wólczańska 156, 
Zlenta.n;ki 32254 g 

USŁUGI hydrauliczne w 
szerokim zakresie oferuje 
Wltkowskl Tel. 53-11-57, 

MYCIE okien sprzątanie 

POSZUKUJĘ wykonawcy 
matrycy lub fo rmy do na
druku na mater iałach i 
dzian inach. Oferty „32346" 
Pr asa Piotrkowska 96. 

18 paźdzlernika br. zgu
b iono damski pła szcz skó-
rzany 2 li«em , (okolice 
Wróblewskiego). Zwro t 
wynagrodzę Tel. 458-49. 

32946 g 

OSOBY, któ re widziały 
zajśc ie mające mie jsce 
pod restauracją „Casano
wa" w dniu 21.09 .80 r . o
koło godz 5 rano. pr oszo
ne są o sk ontaktowa n ie: 
Tatrzańsk~ 106 m 12 bi. 
60. 32830 g 

.JANINA Szulc-Kuberska 

wnętrz. 264-43. Migu!a. 
CYKLINOWANIE, iaklero- 32082 g 
wan!e parkietów, tel 

zagubiła zaświadczen ie o 
prawie wykonywan ia za
wodu lekarza wyda ną 
przez Wvdzl ał Zdrow!a w 
ŁOdzL 32800 g 

53-27-66. Braniecki. 

CYKLINOWANtE, lakiero
wanie 52-91-19. Blady 

26437 g 

NĄ.ISTARSZE w Polsce 
Biuro Matrym'.lnialne 
,,Małżeństwo" 51·7"7 Poz
nań Llbelta 2t - kojarzy 
szczęśliwe ma!żeń~twa. 

:291'1 k 

I 

FIRANY. zasłony retro, 
tiranki kuchenne - duży 
wybór, wzory katalogowe 

poleca Nowak-Izdeb-
ska Lódf, ul. Wojska 
Polskiego 9. 27710 g 

PRYWATNY sklep ga-
lanteryjno-pasmantery,jny, 
Łódt. ut. Rewolucji 1905 
r. n·r 2 - poszukuje do
stawców. 31568 g 

.JADWIGA Szpakowska za• 
gubiła zaśwladczen !e nr 
2628, upoważnlające do 
wykonywan i·a zawodu le
karza wydane orzez Urzad 
Miasta Łodzi 3?949 ·g 

INSTALOWANIE 
TV - kolor -
409-09. Woln iak. 

an ten 
UKF. 

33378 g 

TELEWIZORY naprawiam, 
830-92, Bedna rek. 29720 g 
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. . WIDZEW BAŁ TYK 2:0 (1:0) 

~I WiC111istrz •dal bez porażki 
W Jedenastym meczu o ml1trzostwo ekstraklasy piłkarskiej, llder tabe· · 

U. Widzew, wygrał wczoraj na· własnym boisku z gdyńskim Bałtykiem 
1:0 (1:0). ' 

Bramki zdobyll dla co1podazzy1 MAREK PIĘTA (W 1ł mln.) i ZDZI· 
Ili.A W ROZBORSKI (W 7ł mln.), 

WIDZEW: Młynarczyk - Plic~ (od 48 min, Romke), Grębosz, 7.muda, 
łrlohjko (od 46 min. .Jetewskl). - Tłokiński, Rozborski, Boniek. surllt 
- Pięta, Smolarek, 

BAŁTYK: Zakrzewski, Melcer, Wal
czak, Gierczewski, Małachowski 
Wachełko (Puzdrowski), Rzepka, Pa:t
dzior - Nowacki (Sztuka), zcutczyil· 
aki, Mojsa. 
Zółta kartkę otrzymał Surllł. 
Niedzielny przeciwnik wicemistrza 

Polski, gdyński Bałtyk, przystąpił 
do łódzkiego spotkania z pozyc,1i 
trzeciej drużyny w tabeli, mając na 
awym koncie m. in. zwycięstwo nad 
krakowską Wisłą (środo""y rywal Wi
dzewiaków w walce o mistrzowskie 
punkty) i warszawską Leitiil. W su
mie, dość okazały dorobek. Tym· 
czasem na widzewskim stadionie pił· 
karze gdyflscy od początku meczu 
sprawiali wrahnie, te nie staf ich 
na stawienie czoła gospodarzom, nie· 
dawnym pogromcom sławnego .Ju-
ventusu. · 

strzale gdyńskiego pomocnika. sy. 
tuacja ta była wystarczającym sy
~nałem ostrzegawczym dla łódzkie.1 
aefensywy do baczniejszęj nieco 
gry. 
Niespełna dziesięciotysięczna wi-

c;iownia. widzewskiego stadion.u była 
sv:iadkiem pierwszej, zdobytej przez 
wicemistrza Polski bramki. W 14 mi
nucie piłkę otrzymał Tłokiński, prze
rzucił ją na środek boiska, Smola
rek przedłużył podanie Tłokińskie
go do Pięty l ten mimo asysty 
obrońcy Bałtyk;u, wpisał się na li· 
stę strzelc6w. Kolejny kwadrans 
meczu również toczył się pod zna
kiem wyraźnej przewagi gospodarzy. 
W ·27 minucie meczu szybka i po
mysłowa akcja Widzewa zak:>i1czyła 
się wyłapaniem piłki Cpo strzale 
głową Bońka) przez Zakrzewskiego. 
a w trzy minuty późnle.1 strzał Pi<:c 

.Tut pierwsza akcja gosp'ldarzy, ty (po sam na sam z bramkarzem 
przeprowadzona w niespełna dwie gdyńskiej drużyny) minął cel. 
minuty po rozpoczęc_!.u gry, zakoń- R6wnież kilkanaście minut · spotka· 
czyła się silnym strzałem kapitana nia po przerwie toczyło się pod znakiem 
łódzkiego zespołu, Bońka, w po- znacznej przewagi widzewskiego ze
przeczkę. W kilkadzlesil\t sekund społu. Wynik meczu ustalił Rozborsld, 
później Bałtyk h)•ł o krok od spra" zmuszając do ka'!)itulacJi Zakrzew· 
Wlenia niespodzianki. Po błędzie sklego, po pięknej akcji zespołu, za
prawego obroflcy Widzewa - Pllcha. koflczonego silnym, zaskakującym 
Wachełko znalilzł się w .doskonałej I str'załem z pełnego biegu (jeden 
1ytuacjl (sam 1_1a sam z Młynarczy. z lepszych goli, jaki oglą1lnliśmy 
klem), jednak bramkarz łódzki nie w ostatnich kilku tygodniach na 
dał się wywidl! w pole, wyłapując łódzkim stadionie). Warto jeszcze 
piłkę po niezbyt zresztą dlnym cdnotować jedną sytuację, zapisana 

WISŁA ŁKS 4:0 (0:0). 

tym razem na konto dru:tyny Bal· 
tyku. Na dwie minuty przed końco· 
wym gwizdkiem. piłka po strzale 
Zgutczyńskiego, mijając Młynarczy. 
ka, trafiła w słupek, po czym odbi
ła się o plecy łódzkiego bramkarza 
I nieuchronnie zmierzała do siatki. 
Tyle, że n.a posterunku był, ct.uwa
jąc na linii bramkowej, stoper wi
dzewskiego zespołu - Grębosz. 

Tak więc kolejny sukces zapisali 
na swym koncie obroń-=y wicemi· 
strzowskiego tytułu, zdecydowani ra
czej (jak do tej pory) kandydaci do 
zajęcia miejsca na najwyższym po
dium po jedenastce bytomskich 
Szombierek. Drużyna widzewska nie 
musiała we wczorajszym meczu rzu
cić na szalę końcowęgo powodzenia 
wszystkich swoich waloró)'I. Gdyby 
tak się stało,· Bałtyk byłby odpra
wiony z większym bagażem utraco
nych bramek. 

Biorąc pod uwagę nie najlepsze 
samopoczucie (wielu piłkarzy Wi
dzewa jest mocno przeziębionych). 
a takżę czekający ich już w nadcho
dzącą środę kolejny lnecz ligowy 
z krakowską Wisłą " (początek spot· 
kania przy ul. Armii Czerwonej 8Q 
o godz. 14), przede wszystkim zaś 
pucharowy rewanż w Turynie, trud
no mieć pretensje do wicemi
strzów Polskii, że zakończyli spotka
nie dość skromnym zwycięstwem. 

Skromne, ale wystarczające - jak 
powiedział jeden z kibiców - by je
denastka widzewska uznana była. 
jak dotychczas, za jedY.ny w na· 
sze.1 ekstraklasie zesP.ół bez porażki 
w tym sezonie oraz zdecydowany 
przodownik w tabeli (pięć punktów 
przewagi). 

WIESŁAW WRC>BEL 

Czterokrotnie kapituło wal Kwaśniewicz 
czterobramkOWJI . pora:tklł Hkoilczył się kol!ljny ~1ecz ligowy zespoi'! 

„KS, Łodzianie przegrali w Kfakowle z _ta~teJszą WAlił O:• (0:0). U.rami.i .. 
d!:l gospodarzy strzelili: Skrobowskl (41 l!lin,), Kapka \62 mln.), Iwa11 
(69 min.) i Kmiecik (89 mln.). Druż)'ny wyi;tąplly w . składaoh: WISŁA: 
Holocher - Mot,;ka, Skrobowskl, Budl!;a, Jałocha - Lipka, Kapka, ,-Kru• 
piński (od 73 min. Targosz) - Iwan, Kmiecik, Wr6bel (od 73 mln. Ko
walik). ŁKS: Kwa4niewica - Filipiak, Bulzacki, Komorowski, Dziuba, 
Galant - Klimas (od łl mln. Sławuta), Ostalczyk, Woziński - Nowak, 
Terlecki (od 46 min. Krawiec). 

gnięty, Kmiecik kapitalnym strza
łem z , Unii pola k_arnego, zdobył 
czwartą bramkę w 89 min. spofka• 
nia. 

Nie będę komentował tego spotka· 
nia w sposób ' jakiś zdecydowany . 
Nie bylem bezpośrednim obserwato
rem tego meczu. Tak samo, jak 
większość łódzkich kibiców, ogląda
łem go na ekranach telewizorów. My
ślę jednak, że sam przekaz telewi
zyjny wiele nam w kwestii formy. 
gry 1 wyniku jedenastki z al. Unii 
wyjaśnił. 

WYNIKI: Wisła - ŁKS 4:0, Arka 
- Stal Mielec 0:2, Odra - Górnik 
O:O, Ruch - Zawisza 2:3, Lech 
Sląsk 3:0, Zagłębie - Szombierki 1:0. 
Motor - Legia 0:5, Widzew - Bał· 
tyk 2:0. 

Fakty są jednoznaczne. Znów wy-1 jedne~o z obrońców łódzkich, ~tóry 
aoka porażka, nie przynosząca abso- przy mterwencit z młodym .skro· 
lutnie splendoru tej drużynie. Zmie- bowsklm. zachował się jak nowic1usz. 
niono kapitana drużyny, na boisko Niezbyt też zorientował się w sy
w Krakowie zespół, oprócz trenera tuacjt Kwaśniewicz. Może nie dos:tło
Mariana Geszke, poprowadził „do by do utraty gola, gdyb:y pozostał 
boju" Mirosław Bulzacki. W pierw- pomiędzy słupkami bramki? Wszyst
azych 45 minutach spotkania, wszyat- ko, co złe w obronie, składamy na 
ko było zgodne z nowym podziałem karb Bulzackiego. Tym razem był 
ról. Tym razem LKS wystąpił ze on z dala od tej sytuacji. ZachE;:cona 
wzmocnioną defensywą, dosk<>nałą powodzeniem Wi.sła, ruszyła zdecy· TABELA ll:ł lt-4 
partię rozgrywał Terlecki 1 RO przer- dawanie do przodu 1 pod bramką 1. Widzew 
wie mieliśmy rezultat beżliramko- t.KS dochodziło do niebezpiecznych 2. Legia 13:9 18-8 
wy. I trzeba , pnyznać, , że ·W tej sytuacji. Wszędobylski Wróbel wy- 3. Szombierki ~:;: it=~: 
części gry, więcej · do powiedzenia pracował dogodną sytuację swoim 4. Zawisza 
niiell goście, którzy stlvorzyll więcej kolegom, choć wcześnie sam mógł 5. Bałtyk 13:9 • 7-8 
dogodnych sytuacji do atrzelenia strzelić, PrzeJ!łł plikę Lipk_a, posłał 6. Wisła ~;;~: !~i~ 
bramek a już przewinienie na polu ją lobem na pole karne 1 Kapka 7. Stal 
karnym' Budki (oczywisty faul na dopełnił tylko formalności. W 68 mi· 8. Ruch 12:10 18-17 
Nowaku) powinien być ukarany rzu- nucie spotkania przed kapitaln;i sy· 9. Motor ~i ; ~~ ~:::~~ 
tem karnym. Sędzia Figas z Rado- tuacją do zdobycia bramki stanął 10. Arka 
mia, nie po raz pierwszy. dający do- Sławuta . W poJcdynku sam n:i sam 11. Zagłębi• =~~! ~g 
wody swej nieudolności w prowadze- nie potrafił jednak zmusić do kap!- 12. Lecll R:U 9-l

5 niu ligowych meczów, y,1dzial tę tulacji Holochera, w następstwie tej 13. ŁKS 
boiskową sytuację zupełnie in11ezej. akcji nastąpiła szybka kontra 1 Iwan 114. Sląsk :;~! 1t=~~ 
Nie miejmy jednak zbyt wygórowa- po raz trzeci dla swego zespołu ~a- 15. Górruk 
nych żądań wobec arbitrów, bowiem pisał celne trafienie. T wreszcie, kie- 16. Odra 6:16 7-12 
tylkQ skuteczna i przede wazystkim d:::.y_:m:::.e:c:::z:....;j:.:u:::t:_b:::y:.:ł:_w_ła_ś_c_i_w_l_e_r_o_z_st_r_z,,;.y_-_______ A_N_D_R_z_E_J_s_z_Y_M_. _A_R_s_K_l 
odważna gra, daje efekty w postaci 
ligowych punktów. 

Zapewne wszyscy kibice naaii;ego 
sniasta oglądali drugą połowę meczu 
Wisły z LKS w telewizji. Mecz na
wet momentami byt ciekawy. Co:t 
jednak z tego, Ekoro cztery bram
ki były udziałem gospodarzy. Przy 
pierwszej trzeba winić n• pewno 

Zwycięstwo piotrkowskiej Concordii 

Liga angielska 
Birmingham - Stok• 1:1 
Brighton - Manchester C. 1:2 
Leeds - Crystal Pałace 1:0 
Leicester - Wolverhampton 2:0 
Liverpool - Arsenal 1:1 
Manchester Utd - Evertoa 2:0 
Norwich - Nottingham 1:1 
Southampton - Aston Vt-11• 1:2 
Sunderland - Ipswich 0:2 
Tottenham - Coventry ł:l 
West Bromwich - Middlesbrou&h 3:0 
Cambridge - Luton l:S 
Chelsea - Newcastle ł:O 

Kon1unlkat „Totka" 
·1 LOSOWANIS 

11-19-25-32-11- .115 
dod. 24 

U LOSOWANIS 
1-15-33-38-d-łl 
Banderola 8741 

Wyrazy azczere•o współczucia 

z powodu zgonu naszego długo• 

letniego pracownika 

INŻ. 

LESZKA KRAUZE 
Rodzinie Zmarłego składa!• 

DYREKCJA, OROANIZA· 
C.JA PARTY.JNA, ~DA 
ZAKŁADOWA oraz KO
LEŻANKI I KOLEDZT 
s BIURA PRO.JEKTOW 

PL BeDeTe, 

Rozegrano dziesiątą serię spotka1\ 
o mistrzostwo Il ligi piłkarskiej W 
grupie pierwszej zanot<JWano serię 
porażek czołowych drużyn. Mimo re
misu ze Stilonem. nadal prowadzi 
ROW Rybnik, a na drugie miejsce 
awansowała Lechia Gdańsk. Różnice 
w czołówce są minimalne. 

WYNIK.I: Olimpia - GKS Kato· 
wice O:O, Górnik Wałbrzych - Piast 
0:1, Stoczniowiec - Pogoń szczecin 
0:3, Gwardia Koszalin - Zagłębie 
Wałbrz. 1:0, Kryształ Str.onie Sląskie 
- Moto Jelcz 1:1, ROW - Stilon 
Gorzów 1:1, Wisła Płock - Lechia 
1:4, Arkonia - Stal Stocznia 1:0. 

1. ROW 
2. Lechia 
S. Stilon 
ł. Piast 
a. Wisła 

TABELA 

13:7 
12:8 
12:8 
12:8 

8. Stoczniowiec 
T. Pogoń 

12:8 
12:8 
11:9 

a. Zagłębie 
9. Olimpia 

10. GKS 
11. Arkonia 
12. Stocznia 
13. Górnik 
14. Gwardia 

11:9 
11:9 
10:10 
10:10 
8:12 
7:13 
7:13 

PODZIĘKOWANIE 

11-
13-7 
10-8 
11-10 
11-13 
9-11 

18-10 
11-8 
11}-10 
11}-7 
17-15 
6-8 

ll}-11 
~12 

Przyjaciołom, Koleżankom I Ko· 
legom z ZPP .,Feniks" I Zakł. 
llrządze6 Elektr:vcznych, ZnaJo· 
mym. Sąsiadom oraz wszystkim, 
którzy okazali pomoc, współczu
cie 1 uczestniczyli w uroczystoś
ciach pogrzebowych naszej ne.J· 
droższej zony I Mamusi 

SłP, 

HALINY 
SZUSTOWSKIEJ 

z domu Matusiak 
najserdeczniejsze 
składaJa 

podziękowanie 

MĄ:t l l!IYN 

15. Kryształ 
16. Moto 

•. • 
8:14 
6:14 

9-14 
11-18 

Concordia pokonała na własnym 
stadionie Stal ze Stalowej W-:>U 3:1 
(1:0), W drugiej grugie nastąpiła 
zmiana lidera. Na pierwsze miejsce 
powrócił zespół Błękitnych. po 
zwycięstwie nad Stalą Rzeszów 2:0. 

WYNIKI: Ursus - GKS Tychy 1:2. 
Resovia - Star l:O, Jagiellonia -
Broń 0:1. Błękitni - Stal 2:0, Polo
nia Bytom - Górnik Knurów 4:0, 
Concordia - stal St. Wola 3:1, Ra
domiak - Cracovia 1:1, Hutnik -
Gwardia Warszawa 2:1. 

TABELA 
1. Błękitni 
2. Hutnik 
3. Gwardia 
4. Resovia 
5. GKS Tychy 
8, Stal Rzeszów 
7. Polonia W-wa 
8. Broń 
9. Górnik K. 

10. Radomiak 
11, Concordia 
12 Stal st. Wola 
13. Star 
14. Cracovia 
15. Jagiellonia 

16. Ursus 

15:3 
14:6 
13:7 
13:7 
12:8 
12:8 
11:9 
11:9 

10:10 
9:11 
8:12 
7:13 
7:13 
7:13 
7:13 
ł:16 

13-3 
15-9 
21}-7 
9-6 
9-7 
7-7 

12-8 
12-11 
8-10 
9-7 

14-14 
li}-12 
7-10 
8-15 
7-20 
7-21 

Dnla 23 patdzlernika 1980 roku 
zmarł po długich cierpieniach, 
nasz najukochańszy Mą:t, Ojciec. 
Syn I Brat 

JANUSZ 
N·OWOSIELS.K·I 

lat 3t 

Pocrątona w smutku 

RODZINA 

Pogrzeb odbędzie Ile dnia Z7 
pa:tdzlernlka br. o godz. 18.30 na 
cmentarzu na Mant. 

PO 8 Z\VYCI~SKICH BRAMEK 

Po PQPrZednich niezbyt udanyc'b występach hokeiści ŁltS przypom· 
nieli 8ympatyko~ tej dyscypliny sportu, że pragną llczyt się jenc.ze 
w rozgrykach ekstraklasy. Niech :tałują więc kibice hokeja, .ie nie 
wybrali się do łódzkiego Pałacu Sportowego, gdzie w piątek i wczoraj od
były sie kolejne mecze pierwszoligowe. 

W piąt~k na lodowej tafli bali przy śród nap.astnlków Pokorski, kt6ry 
ul. Worcella ŁKS zmierzył się z ja- tra:ytkrotn!e zmusił do ka,pitulacJ! 
nowskim Naprzodem odnosząc za· bramkarm Naprzoou. 
służone zwycięstwo 8:3 (2:0, ł:O, 2:3). Niespełna Z tysiące amatorów ho· 
Bramlki zdobyli d'la LKS: PokMski keja zjawiło się wczoraj w Pałacu 
- 3, oraz ,po jednej - Chodakow· Sportowym, by być świadkami doo
skl, Bielenlnik, Piasecki, Mużelak i konałej I przy tym zwycięskiej gry 
Stala, a dla Na1przodu: Dronia - Z zespołu ł6dzkiego. Stając było nie 
l M. Wróbel. było przed najlepszą drutyną ubie· 
Łodzianie stoczyli dosk.anały poie- głorocznego sezonu płerwnollgowego 

dynek, u.zyskując wyrażną prnewa· I niepokonanym w obecnej edyc.11 
gę, szczególnie w plerwsizych dwóch rozgrywek ekstraklasy - zagłębieni 
tercjach. Znakoml.cle sp!Sywali się I ło!lzlanle strzelili osiem zwycięskłth 
w obrOtnle, kapitan LKS - Potz orll'7 bramek. Pewne raczej końcowęgo 
Bleleninlk 1 Chodakowski. a spo- sukcesu sosnowieckie Zagłębie do· 

Lubinie lepsi gospodarze ~w 

~ z Ca bo lko 12:8 
Nieznaczną wygraną pięściarzy Wi· 

dzewa zakończył się przedostatni. 
eliminacyjny pojedynek w pięściar
sldej ekstraklasie. Łodzianie pokona
li na własnym ringu zestiół carbo 
Gliwice 12:8. Oto wyniki poszcze
gólnych walk (na pierwszym miej
scu łodzianie): Syjud (Carbo) · otrzy
mał punkty walkowerem, Adam· 
czewskl zremisował z żeromii1skim . 
Reszvondek przegrał z Bednarzem. 
M, Przybylski - walkower, Wnęk 
przegrał jednogłośnie z Piwowarskim. 
Pochwatka wygrał z Tomczakiem. 
Swiderski pokonał przez kontuzje 
w II r. Wietrzyckiego, Sobczak po
konał przez poddanie przez sekun
danta w II r. Szczepańskiego, Pe· 
trich zremisował z Pigoniem, Ja· 
giełło pokonał Sówkę. 

Małe zatem szanse utrzym lnia sie 
w ekstraklasie mają pięściarze Wi
dzewa. Odnieśli oni na ringu w Ło
dzi nikłe zwycięstwo nad zespołem 
Carbo Gliwice. Ponieważ w ostat
nim meczu zmierzą Eię oni ze Sta
lą Rzeszów, która również jest za
grożona spadkiem, więc wyda.Je się, 
że w tym przypadku rola gospoda
rza będzie miała zasadnicze znacze
nie. Nie dzielmy .Jednak za wcześnie 
skóry na niedźwiedziu. 

We wczorajszym meczu zespół Wł· 
dzewa wystąpił osłabiony brakiem 
Krysiaka, który był kontuzjowany. 
Nie mógł też stanąć na ringu młody 
Stempka, na skutek choroby, Nie
obecność tych zawodników zaważy
ła na końcowym rezultacie meczu, 
<;hoć np. walczący w kategorii lek
kośredniej Swiderski 'Nygrał swą 
walkę. 

Na słowa pochwały we wczoraj
szym meczu zasłużył mimo przegra
nej Wnęk w pojedynku :r: doświad
czonym Piwowarskim oraz .Jaglełlo, 
walczący tym razem w kategoru I 
ciężkiej. Dobrze walczył również 
Sobcza~. który zmusU sekundanta 
do poddania swego zawodnika. 

GRUPA l: Widzew - Carbo 12:8, 
Wisłoka - Stal Rzeszów 14:6, GKS 
Jastrzębie - Gwardia Warszawa 11:9. 

TABELA 

l. Gwardia 9 lOS-72 
2. Wisłoka 9 102-78 
3. GKS 9 101-79 
4. Carbo i· _7S-102 
5. Widzew 17-103 
6. Stal 9 74-106 

(asz.) 

• • • 
Pięściarze łódzkiej Gwarem, którzy 

również walczą o utrzymanie sie 
w pięściarskiej ekstraklasie, prze· 
grali wyjazdowy mecz z zespołem 
Zagłębia Lubin 6!14. Oto wyniki 
walk (na pierwszym miejscu łcdzla
nie) : Pielesiak wygrał przez Podda· 
nie w II r. R. Kocura, Borkowski 
pokonał przez przewagi: w II r. M. 
Kocura, Klemba przegrał z Paducho
wiczem, Leski przegrał przez kontu
zję w II r z Tylmanem, Golański 
pokonał jednogłośnie Dr-:>zda, Ole,1-
nik przegrał z Krzakiem, Kowalewski 
przegrał przez przewagę w II r. 
z Sucheckim, Kołowackl wygr>tł wal
kę walkowerem (nie stanał do wal
ki Ntem)dewicz), Pasiewlcz• przegrał 
z Kowalczykiem, Jańczak przegrał 
z Węgierskim. 

GRUPA II: Legia - Stoczniowiec 
16:4, Górnik Wesoła - C&'lrni 7:13, 
Zagłębie Lubin - Gwardią Ł. 14:6, 

TABELA 

1. Legia 
2. Czarni 
3. Stoczniowiec 

9 
9 
9 

4. Zagłębie 
5. Gwardia 
8. Górnik 

• • • 

119-61 
102-78 
90-aB 
83-95 
17-103 
'7-113 

(sz.) 

Anilana już druga w tabeli 
Piłkarze ręczni Anilany nie za- pokonać zespół mistrza Polski 

wiedli swych sympatyków. Wystę1m· 1 Hutnika Krakow. 
jąc w roli gospodarza. zdecydQwanie Jedynym ubytkiem zespołu w tych 
po_konali beniaminka rozgrywek, dwóch meczach jest kontuzja, ja
m1elecką Stal. w sobote Łodzianie klej doznał Ryszard Przybysz. Gdv· 
pokonali swych ryw\li 32:26 (17:9) by nie mógł wystąpić w najbliźszych 
Najwięcej bramek rtia gospvdarzy meczach drużyny, byłoby to. bez wąt
strzellli: Kosma 9, Robert 6, dla Sta- plenia jej dużym osłabieniem . 
li: Ciećkiewicz 7 1 Weryński 5, W re· KOMPLET WYNIKÓW: Wybrzeże 
wan:l;u Anilana odniosła jeszcze wyż- - Grunwald 34:34 i 36:27. Korona -
sze zwycięstwo 29:18 (13:10). NaJwię- Pogoń Szczecin 36:23 i 23:24, Spójnia 
cej bramek dla Anilany zdobyli: - Pogoń Zabrze 22:21 I ~0:27, Hutnik 
Kosma 13, Michalak 6 l Bissinger 4. - Sląsk 32:22 i 38:24, Anilana - stal 
dla Stali: Ciećkiewicz 7 i Orłow- Mielec 32:26 i 29-18. 
skl ł. 

Te dwa zwycięstwa zadecydowały 
przy wynikach innych spotkań 
(dwukrotna porażk11 Sląska w me
czu z Hutnikiem Kraków), że pił
karze ręczni Anilany powrócili na 
drugie miejsce w ligowe.1 tabeli 1 są 
na jak najlepsze.1 drodze do ubiega
nia się o jak na .Jwyższe lokaty na 
koni~c rozgrywek ekst~aklasy W obu 
meczach łodzianlę posi11dali '.Zdecy
dowaną przewagę nad rywnlami, mi
mo, że ci potrafili we włatnej sali 

1. Hutnik 
2. Anilana 
3. Pogoń 
4. Wybrzeże 
5. Sląsk 
6. Korona 
7 . Grunwald 
8. Stal 
9. Pogoń 

10. Spójnia 

TABELA 

20:5 
17:7 
16:8 
16:8 
13:11 
9:15 
9:15 
9:15 
7:17 
4:20 

325-259 
300-278 
303-276 
362-339 
332--311 
288-297 
303-317 
282-301 
~04-344 
276-324 

ZAl\HAST „LEWYCH ETAT<)\V" • STYPENDIA 

1 mistrzowską I ok, 1500 zawodników 
I ligi w piłce ręcznej, piłce siatko· 
weJ, koszykówce, hokeju na lodde 
I hokeju na trawle mężczyzn orai 
ok. 1000 zawodników T i n ligi i>lłk' 
no:tnei. Przewidywana wysokośt sty. 
pendiów od 6 OOO do 10 OOO zł. Mie-

znało poratkl (pierwszej w tym H• 
zorue) a:~ (1:2, a:l, l:a). Dwie bram
ki zu.obyl dila zes.po·iu sosnow1eC1K1e&o 
- Pytel oraa ~ernat, Job.czylk i 
aadwan. Naitiomiaist d.La LKS po.no
wn1e trzy gole z.dobył Fo.korski a.ra~ 
Po jednym - Stopczyk, Kokoszka, 
w.' iodarczyk, Bieleninik 1 Mą.stow
ski. .Padla jeszcze dla LKS •jed.na 
bra.mka (pier ws:z.a z.resztą we wcrw
raj.szym meczu), ale strzału Kookosi:
ki nie zauważyli a.ni ~ró>ka a•rbitrow 
n.a tafli, a.ni też sęd2ia br arnikowy. 
Silnie uderzony krążek po odbiciu 
Slę od siaitkit !>łysk.a wicz.nłe powróc;.ł 
na lód. 

Niedzielny, :r.aległy mecz z I I!Wldy, 
stal na wy SOiki.m poziiomie ~n.a.jieJ)5ZY 
wy.stęp Łodzian przed własną publi
cz.nośClą). Hour.eiści LKS po uzy&ka
niu prowadzenia 2:0 (Stopczyk i Pv
korski) dald sobie strzelic trzy bram
ki. Plrzy prowadzeniu Zą,glębia 3::1., 
Koko~a wspaniałym strzatem z nie
tiieski.ej linii wyrów.naa. Grające w 
•• ~-z.wórkę" Zagłębie po bły&kaiwicz.nej 
kontnze Jollczyka objęło po.n.owme 
prowadzenie. Potem jedillak celny 
st vzał Pokorskiego, po nim - raiz je· 
szcze uzyskał.o prowa~enie Zagtęoie 
(:>kutec21nie strzelił Radwan) natych
m iastowa niema• „odpowiedź" Po
korskiego, a ostatnie 1 m1nut me
czu toczyło się pod ZJla.kiem w.rę cz 
popisowej gry łodzian Na niedzielne 
zwycięstwo zapracował cały ~es.poł 
ŁKS, niemniej na szczególne wy · 
różnienie zasłużyli: Potz, Kokoszka, 
strzelec trzech bramek - Pok<>rski 
oraz .J. Stefaniak, a także Stop
czyk. 

A oto pozo.stałe wy;n!Jci piątko-
WY:ch &potkai1: Budowlani Bdg. -
Ball!1on 5:4, Podhale - Zagłębie 3:3, 
Legia - GKS Tychy 0:4. 
_Uwzględniając wy•nik załeglego 

niedtzielnego meczu ŁKS - Zagłębie 
tabela pl"Zedstaiwl.a się następująco: ' 

1. Za.głębie 
2 Naprzód 
3. GKS Tychy 
4. Podhale 
5, ŁKS 
6. Budowlanl 
7. BaUdon 
8. Legta 

15:3 
13:7 
13:7 
11:9 
11:9 
9:11 

, 4:1 6 
2.:16 

5S-2'1 
44-36 
&11-37 
4&-JJ 
\7-41 
il l>-47 
:i&-os 
21-ł9 

• o rem 

z G ~ardią 
WrQcło 

. Koszyk~rze ŁKS odnieśli Już dru
gie zwycięstwo w rozgrywkach ko
szykars~iej ekstraklasy. w sobotę 
pokonall oni zespół wrocławskie! 
Gwardii 95:8ł (39:45). Najwięcej 
pu_nktow dla ŁKS z.dobyli : tl:ra;Jew: 
s.&:1 29 . ! Blałoskól'l:ki es, -dla Gw~r· 
dil: Bińkowski 28 l Boryta 20. 
W nied2.lelę natomiast goście wzięli 
rewan:!:, wygryw,jąc Ul:92 (48:45). 
Najwięcej punktów dla ŁKS zdobyli: 
Krajewski 32 l Białoskórski 20 dla 
Gwardii: Bińkowski 37 i Ry~hle
wicz 26. 
_Przyzwyczailiśmy się, :!:e sprawozda

ni_a z meczów l<Oszyka rzy ŁKS za
wierają informację o ich Il tylko 
porażkach. W sobotę jednak odnieśU 
oni kolejne zwycięstwo, wy~rywając 
na własnym parkiecie z zespołem 
wrocławskiej Gwardii. Zwycięstwo 
co prawda. zapewnili oni sobie do
piero w ostatnich dziesięciu minu
tach spotkania, ale przecież i to 
się liczy, W rewa nzu zdecydowani'.? 
lepsza była Gwardia. Możemy przy
najmniej powiedzieć o tym już w tej 
chwili. że koszykarze LKS w roz
grywkaci: ekstraklasy nie są tylko 
zwykłymi dostarczycielami punktów. 

W ekstraklasie koszykarzy przerwa 
obecnie przeszło miesięczna przerwa 
(7 koleJka dopiero 6 grudnia) Re
prezentacja Polski (bez zawodników 
wrocławskiego Sląska> udaje si ę na 
tournee po USA Oto wyniki: Legia 

Górnik Wlb. 85:9.3 I 101:98, Sląsk 
- Start 96:82 i 111:89, Wisła - Wy
brzeże 92:72 I 86:82. Zagłebie - Re
sovia 97:70 i 78:69, ŁKS .:.... Gwardia 
95:84 i 92:111. 

W tabeli prowadzi Sląsk przed Wi
słą i Zagłębiem. ŁKS zajmuje ostat
nie miejsce z H pkt. (8 pkt. straty 
do Sląska) 

pNychodzill c:zęsto do zakładów pra
cy tytko po to, aby odebrać pensje. 

W pastulatach mówi się więc, że 
jeśli sportowcy mają Dtrzymywać 
stypendda, to wyłą~nle w klubach. 
Za taką formą pomocy wypowia
dają się również 1>-arni sportO>Wcy 
bioracy udział w dY'SkUsjach na te
mat . finansowania sportu 

w projektach przewiduje 
funduszem stypendialnym 
wałyby kluby sportowe po 

się, te 
dyspon ..,_ 
ot rzyma-

CX<tni.o praisa, radil.o 1 telc· 
ja wiele uwagi poświęea
t.7.w fLkcyjnym eta.tom dla 

sportowców. Dotychcz.a.sowy 
system pomocy materialnej dla za· 
wodnlików wywołał bowiem wie!P. 
uwag krytyczmych, a nierzadko bu
dził oburzenie opinid public-z.nej. W 
postula.tach komi.tetów robotnic-zych I 
nowo powstających związków zawo
tiowyeh znalazły się punkty doma
gające się zmia.ny systemu świad· 
czeń dla zawodJnlków W llcznycn 
zakla<iach praey (również w Łodizl) 
wypowiedZJia,no umowę o pracę gru
p0m sportowców, zrezygn'l<Wa•no i 
patronatu nad sekcjami i klubami. 
Jednym z istotnych powodów prote· 
..tu społeczne.go był [akt, że oomocą 
objęci byll nie tylko reprezentanci 
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kraju, za.w<>dnlcy kadiry olimpijskiej , 
de także l taey których poziom w 
niczym nie uzasadomał zwolinień z llby do nich prawo sportowcy, któ· 
pracy. rzy ze względu nn uprawhnle spor

tu na wyąokim poziomie mlęd7ynaro· 
Sprawa pomocy materialnej dla dowym, nie mogą podjąć pracy za· 

sportowców jest n.te tylko na•zym wodoweJ. 
problemem Zgodnie z za.sadami KM'- ProponowanY ·systimi stypendlaLny 
ty OlimpljSlklej. w w.lelu krajach pol<>żyłby k·Tł!$ dotychc:za.sowym n.te-
wprowadzony UM;tał już system sty praiwldłowośclom , wn.iemooliwlłby p<>
pendiów państwowych . Podobny pro- bleran\e pNeZ s-portowców p\.en4ęd2.y 
jekt przygotowywafflY Jest również u z kilku tr6deł . co w przeszłoścl było 
nas. System stypendiów objąłby ok. prlllktY'ką ozęsto stosowaną Systf'>m 
Z.7000 zawodników, w tym ok. 1200 patronacki prowadził często d&. nad
z klasą mistrzowską międzynarodową użyć ' l nieprawidłowości. a sportowc"I 

niu dotacji ze śr0dk6w bud~O'WY<h 
na kulturę fizyczną I sport Klub 
m_lałby prawo dysponowa•nla stype1.
diami, mógłby zmniejszyć lub cofnąć 
stypendium w wypadku nleprze
strzega.nia pNez zawodnika ,.Karty 
Praw I Obowtą~6w Sportowca" . czy 
nlepra:estrzeganla obowiązujących 
regulaminów i przepisów. 

Doda.jmy na koniec, :te system sty
pendiów zmnlej9Zyłby o fl3 procent 
wy>datk! na pomoc dla. sportowców • 
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