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H. Jabłoński 

z kończJł izyte 
w Iraku 

Czwartek 23 bm„ był ostatnim 
dniem ofichlnej 11rr.yjacielski<'] 
wizyty w Republice lrackleJ 
przewodniczącego Rady Państwa 

Henryka Jabłońskiego. w tym 
dniu przyjęto wspólny komunl· 
kat polsko-iracki. 

W czwartek przewodniczący 

Rady Państwa przyjął w swej 
bagdadzkiej rezydencji zastępcę 

sekretarza generalnego Kierow· 
nictwa Regionalnego Partii SocJa• 
listyrzneA"O Odrodzenia Arabskie· 
go BAAS. zastępcę przewodniczą

cego Rady Dowództwa Rewolucji 
Sadama Husa.ina. Sadamowi fłu· 
sajnowi zostało przekazant> za• 
proszenit> prezesa Radv Mini
strów Piotra Jaroszewicza do 
złożenia wizyty w Polsce. Zapro· 
szenie zostało przy jęte z zad owo· 
leniem. 

W tym samym dniu H. Ja· 

Lódź, piątek, sobota, niedziela 
24, 25 i 26 paździe1·nika 1975 r1>ku 
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DZIENNIK 
POPULIRIY 

Dzisieiszv dorobek 
-iutrzeisze zadania 

Rzetelna ocena dorobku - tak można w skrócie scharaktery. 
zować debatę uczestników przedzjazdowe,! konferencji wyborcz<'j 
pabiaoirkiei organi1a<"ii arły.fnei. J) be te ics w i•ł<> • 
ooważny. W zuaczn m topniu zmoderuitu\\•ano tu j iy rno• 
nysł. Nakłady inwestycyjne wyniosły na ten cel w pięelolatce 

:ł mld zł, 11. w tej chwili budowane są obiekty D wartości po
nad 900 mln zl. Wybudowano w tym czasie 3,% tys. mieszkań, 
dzięki czemu w Pabianicach 40 proc. mieszkańców mieszka w 
domach wybudowanveh Po wojnie. Przybyło miastu nowych 
obiektów handlowych. zrobiono wiele dla poprawy warunków 
pracy i tycia społeczeństwa. 

Bilans tYCh osiągnięć stal się technologii i wyrobów do produk
cji ale przede wszystkim zagadnie
nie dyscypliny i organizacji pracy, 
zwakzanie absencji. 
Poważnym zadaniem na najbliż

szą przyszłość jest dalsze zwięksize· 

CDalszy ciąg nii str. 2) 

etro11 

o Ocena wyników KBWE o Uchwalenie pięciu 
ustaw o Zmiany w składzie Rady Ministrów 

Wyniki Konferencji Bezpieczeństwa. i Współ
pracy w Europie, udział naszego kraju w jej 
przygotowa.niu i wcielaniu_ w życie zasad poko
jowego współistnienia - to główny temat po
siedzenia Sejmu 23 bm. W wystąpieniu pre· 
miera Piotra Jaroszewicza oraz w przyjętej 
przez Izbę uchwale podkreślooo, że postanowie
nia z Helsinek sprzyjają utrwalaniu pokojowej 
stabilizacji i wzajemnego zaufania n11. naszym 
kontynencie, ugruntowaniu pokoju w całym 

świecie. Zasady te są zgodne z żywotnymi inte
resami naszego państwa i narodu. 

Na czwartkowym posiedzeniu Sejm uchwalił 
5 ustaw. Szczególne uznanie wyrazili posłowie 
dla dalszego zwiększenia świadczeń dla komba
tantów i więźniów obozów konccn{racyjnych. 
Pozostałe usta.wy dotyczą: państwowego arbi
trażu gospodarczego, zmia.n w prawic autorskim, 
zmian w świadczeniach pieniężnych w razie 
choroby i macierzyństwa oraz udzielania porę

czeń państwowych. 

Sejm dokonał również zmian w skłacfaie Rady 
Ministrów. 

niu konferencji dla dalsz.ego roz
woju w-półpracy gospodarczej na
rodów i podnoszenia jej na 't<.'y71;.z.y 
poziom, rozwo;u kontaktów kultu
ralnych służących wzajemnemu po
znawaniu s·1ę spo!eczeńsfr: i przy
jaźni narodów. humanistycr.n:v-m 
treściom ke>r.ferencji i wspólpracy 
między-na rodowej. 

<Dal&'ZY ciąg na str. 2) 

P. Jaroszewicz 
przyjął dyrek ora 

rzeds ·cieli • 
I 

Na zdjęciu: og6Iny widok sali obrad azowsza'' 
SPRAWOZDAWCY 

PARLAMENTARNI PAP 
RELACJONUJĄ: 

O godz. 10 Sejm rozpoczął obra· 
dy. 
Wśród posłów - Edward Gierek, 

W ławach Rady Państwa zajęli 
miejs.ca jej członkowie. Obecni są 
członkowie rzadu z prezesem Rady 
M"n'4 ·ńw Piotrf'm J11.ro«Ze!'l·!rzem. 

R OO.Ze e vtwt>rz •r mar-:zaluk 
Sejmu - Stanisław Guc a. 

Chwilą mikrenia uczcili POslo
wie pamięć zmarle~o nieda\\'no 
pos. Zygmunta. Moskwy - wybit
nego działacza politycznego i pań
stwowego. 

W pierwszym punkcie porządku 
dziennego zabral głos premier P. 
.Jaroozewicz. Oświadczenie prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wyn,i
k6w Konferencji Bezpieczeństwa i 
Ws.pólpracy w Europie zostało z 
uwagą wysłuchane przez Izbę. 

CAF - Zagoździński telefoto 

(Omówienie oświadczenia zamiesz· 
czarny na str. 2:. 

W dys.Jmsji nad oświadczeniem 
premiera zabrało głos 10 mówców, 
reprezentujących wszystkie kluby i 
kola poselskie oraz po.-;łów bei;par
tyjnych. Z trybuny sejmowe; prze
mawiali kole.ino posłowie: Ryszard 
Frelek (PZPR), Witold Lipski 
(ZSL). !Uicbal Grepdys (SD>. Jerzy 
Bukowski (bezp.) Witold Jankow
<>ki (hezp. .Piu:''> Stani law St.om 
ma. (bezp •• ,Zru•k''I, Mieczy~ła F. 
Rakowski (PZPlłl, Zygmunt Fili· 
powirz (bez1>. . Ch-SS), Edmund 
l\lęelewski (bezp.) l Henryk Koro
tyriski (PZPR). 

Kon feren.cja Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie - stwier
dzono w dyskusji - ma znaczenie 
hlstorycz.ne i znamionuje zasadni
czo nową sytuację na naszym kon
tynem:ie. Pokojowe w.<;.półisitnienie 
jes.t płaszczyzną wyjściową uchwal 
tej konferencji. 
Posłowie wysoko ocenili konsek· 

wentne wysitki kierowndctwa na
szego państwa, które zadecydowały 
o ważkim wkładzie Pols>l(i w o ta
teczny sukces KBiWE. 

23 bm. prezes Rady :\11nlstrów 
Piotr Jaroszewicz przyjął z. okazji 
Jubileuszu 25-lecia Państwowego Ze
społu Ludowego Pieśni i Tańca 
.,Mazowsze". dyrektora i kiero,vni
ka artystycznego - Mln: Zlmlńską
Syiiietyńską oraz przerlsla\\iClell ze
społu. 

W czasie serdecznej rozmo\\'y 
przedstawiciele „Mazowsza" poinfor 
mowall premiera o swoJei pracy I 
planach zespołu na najbliższe lata. 

Premier Jaroszewicz podkreślił 
'l'llY tll!kowe uałul(f zespo!u dla roz
\'Oju kult11ry polslłlt>j I ie.I POPU·· 

laryzacjl na świecie t życzył mu 
dalszych sukcesów artystyczn~·ch. 

DZIER 
KIESIE 

W 297 dniu roku słońce wze· 
szło o godz. 6.15, zajdzie zaś 
o 16.24. 

błoński przyjął w swe.i rezyden· 
cji sekretarza generalnego KC 
Irackiej Partii Komunistycznej 
Aziza Muhammada. 

Henryk labłoński odbył teł 
konferencję 11rasową. 

W godzinach popołudniowych 
od_była się na lotnisku w Bagda· 
dz1e urorzystoś" 11ożeJ?nania Hen· 
ryka Jabło6Mkiego, który wraz 
z towarzysurvmi mu osobami. 
udał się ~amolfltem w drogę po• 
wrotną do Polski. 

punktem wyjśc:-ia do sprecyzowania 
zadat'l stojących jeszcze prze<l akty 
wem politycz.no-gospodarczym mia
s.ta. Wvraźnie podkreślił to w re
feracie I sekretarz KM PZPR -
E. Kraj, o tych sprawach mówila 
także uczestnicząca w obradach pa
bianickiej ko·nferencji pnewodni
cząca LKKP. członek Sekretariatu 
KL PZPR - G. Stefańska. Mówio
no w dyskusji o potrzebie dal
sz,ej aktywizacji organizacji partyj
nych :z:wlaszcza w kontekście spraw 
najaktualniejszych. rzutujacych na 
realizację celów. jakie stawia przed 
soba społeC'Zeństwo Pabianic i całe· 
go kraju. Mówiono o możliwościach 
zwiększenia oozycji pabianickiego 
przemysłu w dalszym rozwoju mia
sta i łódzkiei;o województwa miej
skiego. a wiąże się z tym nie tvlko 
problem wprowadzania nowych 

ol ków w Ili e apie 
Ko·nkursu · Chopinowskiego 

Tr 
„ 
e 

Realizowany od VI Zjazdu PZPR 
program poU,tyki zagranicznej wy
rastał z dążenia do umaeniania po
koju w świecie i bezpieczeństwa 
Polski. do uwzględniania potrzeb 
programu społeczno-ekonomicznego 

rozwoju kraju. Analiza naszych. 
bardz.o licznych porozumień zagra
nic:anych wykazuje. że przywó<lcy 
Polski Ludowej maksymalnie wy
korzy„tali istniejące możliwości 
uzyskania jak najleps.zych korzy
ści dla Polski i cale; wspólnoty 
socjali.S<tycz;nej. Najnowszą tego ilu
stracją sa porozumienia między 

Polską a RFN - ist.otne dla obu 
krajów i dla pogłębienia procesu 
odprężenia międzynarodowego. 

mier in ob 'iodz 
DZIS: Ma.rian, Rafał, Marcin 
JUTRO: Daria, Kryspin, Bo

nifacy 
POJUTRZE: Ewaryst, Lucjan 

ezpieczeń 

Jury IX Międzynarodowego Kon 
kursu Pianistycznego im. Frydery
ka ChopLna w Warszawie ogłosiło 
23 bm. wyniki II etapu. Decyzja 

w sprawie Sahary zachodniej 

jury, w III etapie wys.tąpi czter· 
nastu pianistów, a więc:- o dwóch 
więcej. niż przewiduje regulam.i!Il. 
Odstępstwo to zostało podyktowa
ne minimalną różnicą punktów 
między kandydatem sklasyfikowa
nym na dwunastym miej~u. a dwo 
ma następnymi. W związku z tym 
liczba wyróżnień zostanie zwięks.ro 
na z sześciu do ośmiu. 

Po wielogodzinnych konsultacjach 
zostało zwołane w środę \Vieczo· 
rem .w Nowym Jol'ku drugie posie
dzeme Rady Bezpieczeństwa w 
&prawie SahaTy zachodniej. 

W rezolucji przyjętej ie<łnomy
ślnie Rada Bezpieczeństwa zwraca 

śmiertelne ofiary 
w japońskiej 

„s to li cy smogu'' 
Przedstawiciel Rady MleJskle.1 Na· 

gol nazywanej japońską „stolicą 

smogu" powiadomił. że przyczvna 
śmierci 4-letnle .I dziewczynki N'lkl
ko Suzuki było zanleczvszczenie 
atmnsrery miasta wyzlewa'Tll prze· 
mysłowvmt. Dziewczynka ta zmarła 

niedawno na dychawicę oskrzelową 

i Jest Plerw•za wśród dzieci Nagoi 
ofiarą zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego. 

W~dług danych Rady Miejskiej. w 
wyniku zanieczyszczenia atmosfery 
Naii:oi zatruło się tam 2.321 osób ·z 
ezego 43 zmarły. • 

W dniach 24 i 25 bm. wys.tąpią: 
-;ię do sekretarza gen~ralneg? ONZ, Dan Atanasiu (Rumunia). Tatiana 
aby naty~m1aS<t pt zystąpił dl? Fiedkina (ZSRR), Paweł Giliłow 
konsult<1;ci.1 . z ~intere:iow~nymi (ZSRR) , John Hendrickson (Kana~ 
stro~am1 1 iak naiszybe1e1 pomfor· dal, Dina Joffie (ZSRRl. Diana 
mo\\ał radę o wy111k.~ch przepro- J Kasco (Brazylia). Dean Kramer 
wadz.ony~h. konsul~aci1~ aby i;nogla (USA). Neal LatTabee (USA). 
ona .P<><ila<; odpow1edme kroki w l Katarzyna Po1>owa.-Zydrori (Pol
~~\~j r~~::.ania problemu zacho- ~ka). Eiżbie~Ta.rnawska _ _:Polska), 

Na P.rnn:l'v Maroka i tzw Sahary hhzr"''' kie.1 gromad•a sie tłumy 
!\fa J"'~„,;,.-·vk ·1 \\' kt· r;v 1·?a.fa uc·2~ ... 1 rzyf~ w •. ookojowym ~ajęciu" tej 

kolonii h;szi:„ński•I '""·'· Rr'1l~qtwo Mor•'ka. Na zd.ięciu: w 11okojo· 
wym marszu biorą udział również rnarol<ańskie kobiety. 

CAF - AP - telefoto 

Aleksander Urwałow (ZSRR). Wik
tor Wasiliew (ZSRR). William Wol
fram (USA), l{rystian Zimerman 
(Polska). 

I. Archipow Wiele uwagi poświęcc>no znacz.e-

~;.~~!~!~~~~w~~~!~. Międzynarodowe 
sobotę, 25 bm. zastępca przewodni- T t I Tk • 
czącego Rady Ministrów ZSRR -
Iwan Archipow . Przewodniczyć on r1enna e anmy 
będzie rządowe.1 delegacji radzlec-
ldej. która przeprowadzi rozmowy 
w sprawie dalszego rozwoju współ
pracy naszych krajów w dzledzi· 
nie hutnictwa. a w szczególności 
w sprawie U etapu budowy Huty 
,,Katowice''. 

Mandat sił ONZ 
na Synaju przediużony 

Rada Bezpieczeństwa ONZ Jedno
myślnl e przedlużyta w czwartelr do 
24 października 1976 r mandal sił 
zbrojnych ONZ na Synaju. Chiny 
I rr~lr nle uczestniczyły w gloso
waniu. 

Wczoraj w Urzędzie Miast.a Lo
dzi odbyło się spotkanie władz 
miejskich z Komitetem Organi:za· 
cyjnym I Międzynarodowego Trien 
nale Tkaniny, członkami jury oraz 
na$'odzonymi artystami polskimi i 
za!(rankznymi. 

Gości przywitał wiceprezydent -
Jan Morawiec, który w imieniu 

władz mias·ta, wyrazil radość, że 

tak wielka międzynarodowa impre
za kulturalna odbyła się wlaśnie w 

Lodzi i nadzieję, re w przy.suości 

znajdą się inne jeszcze formy jej 
zdynamizowania. M. 

WŁOCH· E. MONTALE LAUREATEM 
1 

RA c 
Włoski świat literacki z wielką z najwybitniejszych przed9tawlcieli 

s.atys.fakcją POWit.al przyznanie te- tzw. poezji hermetycznej. Znany 
gorocznei Nagrody Nobla w dzie- jest także, jako autor &zkiców kry
d'llinie literatury włoskiemu poecie tycznych oraz licznych przekładów 

i krytykowi, Eugenio Montale. z literattll!'y amerykańskiej, angiel· 
Montale (\lit'. w 1896 r.) jest jednym skiej i francusJciiej. 

f"lyiurny S) 

\V dniu dzisie.iszym dla Lodzi 
przewiduje na.stępujaca pogodę: 

zachmurzenie umiarkowane, 
przejściowo duże. W. nocy i ra
no mgła. Temperatura minimal
na ok. 5 stop., maksymalna Il 
stop. C. Wiatry słabe, południo
wo-wschodnie. 

Ciś11ienie wieczorem 758,8 mip. 

W ż l"Ji;ze o nice 
1725 - Zm. A. !!lea;rlattl 

włoski kompooytor 
1945 - Powstanie ONZ 

Ta a sob' ITI • I 
O ile ziemia mote by6 nie

bem, to .test ona nim w Szczęśli 
wym małżeństwie. 

Uśm1 chn1j się 

- Tato, dz!§ o S Jest zebranie 
koła rodzicielskiego - będziesz 
tylko ty, nasz wychowawca i 
pan dyrektor„. 



Uczvnienie odpreżenia procesem nieodwracalnvm I p os ie dz en ie se im u p R L 
leży w interesie wszystkich państw 

W 
S\\--ym oświadczeniu premier I dzięki zasadniczym zm:•nom, jaki„ 
Piotr Jaroszewicz przedsta- dokonały się w stosunkach między 
wił Scjmo\\ i wyniki spotka- Wschodem i Zachodem. 
nia szefów pansiw i rządów Zasadnlczą rolę w tym procesie 

europe,,skich ora>. USA i Kanady, odgrywa postęp w stosunkach mlę
które w stolicy Finlandii na prze- dzy ZSRR 1 USA. Doniosłe znacze
lomie lipca i sierpnia br. rakoń- nie miało podpisanie przez ZSRR, 
c~.ylo prace Konferencji Bczpieczcń- PRL I inne kraje socjalistyczne u
stwa i Współpra<:y w Europie. kladów z RFN, czterostronnego po-

Wyniki kon'.crencji mają doniosłe rozum.tema w sprawie Berlina Z~
znaczenie dla Europy i świata. Pow cl1o<lmcgo; przełamana została pol!
stała dziejowa szansa wcielenia w t:yka lz?lacJ.1 NRD: Prnces odpręże
życie systemu stosunków pokojowe- n;a . staJe su: d~mtnUJ~cą t<;ndencją 
go współistnienia i owocnej wspól- "społczesi:ych s.c.sunkow ~:ę::lzyna
pracy państw i narodow. Pomyślne r~<!~wych._ w ln,eresie .\\szystkl_ch 
zakoiiczenie KBWE oe<t wielkim o- pans\w !ezy, aby uczymć go me-
. · · k · •. . . . odwracalnym. 

s1ągmęciE'.m. po OJOWeJ polltyk1 _wspol olska konsekwentnie doma-
noty ~oc!ahstyczne.1, . jest 'Yspolnym p gała się oparc:a współżycia 
oslągmęc1em wszystkich pa~stw u- panstw na uznaniu rzeczywi-
czestnlc7.ąc_ych w konferencji. stości terytcrialnej i polltycz 

Ten wspol~y sukc~s narodó":' euro- ncj. wnosiliśmy wa;ki wktad do 
peJskich ws.razuJe iednoczesn1~ na normalizacji stosunkow w Europ~e. 
słusznolić polityki zagramczneJ kra- rozwijania stosunków dwustronnych. 
jó;v sociallstycznych. na JeJ z~odno&ć Szczegolne znaczenie miała wymla
z mteresaml wszystkich narodow; do- • na wizyt na najwyższym szczel:llu 
wodzi znaczenia tej polityki jako z wieloma krajami zachodnimi. a 
głównego. czynnika pokoju we współ- przede wszystkim wizyty l!~dwarda 
czesnych stosunkach międzynarodo- Gierka we Francji, uSA, Belgii, 
wych. Razem z naszymi sojusznikami ł'inlandli i Szwecji. Polska przyczy
wystąpiliśmy z idea zwołania KBWE niala się w ten sposób do stworze
we wspólnych deklaracjach i oświad- nia pozytywnego wzorca wspólpra
czeniach naszych partii i rządów. w cy mi~dzy paf1stwaml o ró~n:ych sy
dokumentach kole.lnych nosiedzeń stemach .społecz:iych, tworzyl'.śmy 
Doradczego Komitetu Polityczne~o rozw;ljzama, ktore torowa.ly drog,ę 
patistw _ stron Układu warszawskie· do wielostronnyc.h ustalen KBWE. 
go. Znalazło to wyr~z w rezolucji Opow.ac'aliśmy s:ę 7aw.sze za_ opar
Vl Zj?Zdu PZPR, w „Proi;ramie po- ciem bezp:_eczenst"'.a i wspołpr_acy 
koju" uch.walonym przez XXIV Zjazd na podstawach ogolnoeuropej~~ich 
KPZR oraz w dokumentach innych ~~~en'rf ~a~~!r1~~:c~~ ~~';;~~~?:~~· ~~ 
bratnich p;irtiL UrzeczywistniPn~e Zjazdu PZPR, a zwłaszcza w rezo-
idel konferencJl stało s1~ możll\\e luc,il w sprawie bezpieczeństwa i 
---------- --- --- - współpracy \\' Europie, zostały zre

Dzisiejszy dorobek 
(Dokończenie ze o>tr 1) 

n ;e tempa rozwoju bu<lownictwa 
mie.sakaniowego oraz problematy
ka socjalna. Dyskutowano więc. 
zarówno o poprawie warunków 
wypoezynku, jak i o tym co z.robić, 
by niektóre placówk1 handlowe za
miast utrndniać życie miesz.k.ań
ców, z.godnie z p0>wolaniem ułatwia 
ty je. 

Jednym słowem, była to partyjna 
debata nad tym, jak gospodaro~vać 
racjonalnie, o$zcze<lnie i zarazem 
z najlepszymi <"fec'i:lam: dla s.pole
czeńotwa. Dotychcizasc0w.-: zaangażo
wani<' spolccz.cństwa Pabianic w 
sprawy miasta i kraju, wyra'~ające 
się np. kwotą 285 mln zl wartcści 
podjętych w br. z-0bowią.zań dodat
kowej produkcji i czynów społecz
nych, czynią realizację tego planu 
potrzeb i zadai1 całkowicie realną. 

Przedzjazdo·wa konferencja pa-
bian ickiei o.~ganizacji partyjnej do
konała także ,,·vboru !'I delegatów 
na Lódz.ką Kon!erencję Partyin'\. 

W dniu wczorajszym odbylo się 
również. przedzjazdowe wyborcze 
zebranie KG PZPR w Zgierzu, na 
ktf>rym przedyskutowano zad.an<ia 
s:ojące przed gminną or~a-nizacją 
part)'ina w okresie do VII Z.iarou 
PZPR. Dokonano :a'de W''boru dp
le>i'lta na Łódzką Konferencje Par-
tyjną. (er) 

alizowane w sposób konsekwentny i 
z dobrymi wynikami. 

W helsinskiej „Deklaracji zasad" 
- wielkiej karcie pokoju w Euro
pie - potwierdzone i skonkretyzo
wane zostały zasady współżycia 
µaiistw europejskich oraz pokoj o
wego współlstnienin państw o róż
nych systemach społecznych. De-' 
klaracja ta odpowiada żywotnym 
interesom wszystkich państw, o-
piera się na prawie między-
narodowym, wynika z litery l 
ducha Karty Narodów Z.iednoczo
nych. Potwierdza nlepodważalncść 
istniejącego układu terytorialne-po
litycznego. Uchwały konfe-rencji t\\·o 
rzą korzystne ramy dla podniesienia 
na wyższy po~iom współpracy go
spodarczej i naukowo-technicznej, 
rozwoju kontaktów kulturalnych, za 
wierają doniosły postulat wychowy
wania młodych pokoleń w duchu 
pokoju I przyjaźni między naroda
mi. 

Rezultaty spotkań delegacji pol
skiej w Helsinkach z przywódcami 
państw europejskich należą również 
do ważnego dorobku konferencji. 
Dotyczy to w szczególności stosun
ków PRL z RFN. Porozumienia o
siągnięte w czasie spotkania w Hel
sinkach, a podpisane 9 bm. w War
szawie - oparte na układzie z gru
dnia 1970 r. mają z~sadnicze znacze
nie dla przez\\--yclężanla przeszkód 
wynikających z obciążeń przeszłości. 
dla konstruktywnego kształtowania 
orzyszłości. Sity post~pu na świecie 
oceniły te porozumienia jako prze
jaw realizmu politycznego. Rząd 
polski jest gotowy do pogłębiania 
procesu normalizacyjnego I deklaru
je wolę pełnej realizacji porozu
miP.·i z RFN. 

R 
ząd PRL wyraża zdecydowa
ną wolę przestrze~ania usta
leń aktu końcowego KBWE 
i konsekwentnego dzia!ania 

dla wprowadzania ich w życ'e. Rzad 
podjął prace nad programem wy-

W myśl ustawy IDO-procentowy za 

„Elta " rozpoczyna nowe półwiecze 

Najwy żs z e • uznanie 
si:ek „ chorobowy przysługuje pra
cowm><owi o ponad 8-letnim stażu 
pracy. Przysługuje także - bez 
w~ględu na staż - tym którzy ule
ii;ll wyoadkom przy pracy, kob'.etom 
w ciąży, tym, którzy zapadli na 
chorobę zawodową oraz pracowni
k om, którzy pos;adają zwolnienia 
lekarskie powy~e.i 30 dni. Dla pra
cowników o stażu od 3 do 8 lat 
zasiłki wyn'osą 80 proc. a o stażu 

dla Zakładu -1'ub1'lata ;;1~:~t:~i~gi:~e~1~~~~~::~i::J~: 
k~.nce!ltracyjnych. nos. Marian Gór
ski„ (bczp.) s•w:erdził. że społecz-

1 

nosc kombatancka przyjęła go z o-
ó Elt " b h d · 6' · d . tr -~ · d 1 gromnym zadowoleniem 1 wdzięcz-L dLka „ a o c o zi s.w J JU-1 wo.ma an,,,,,ormatoram1 o s Yll- noscia. utwor.ony będ:tie · t 

bileusz. 50-lecia. Swięto łódzkiej fa- nych bloków 200-megawatowych, v-y fundusz kombatantów Pfn\;{~f.
bryki, to równocześnie 50 rocz11ica ~ędących sercem i;iaiwiększych lua-1 nlów obozów koncentracyjnych. u-
przemyslu transformatorowego w ]owych elektrowni. orawmerua rentowe b. więźniów. 
Poloce. z tej okazji odbyła się I którvch Inwalidztwo zostanie uzna-
wczo.rai w „EJ.cie" uroczysta aka- W czasie akademii zaslużeni n_e za związane. z pobytem w obo-

. d . l d J nk . ł . d k ~ . . zie. zostana zrownane z uprawn;e-demi.a. z u z1alem w a z re~orto- cz.a o~te .:za. ogi u e o.owa.m Z;>'" I nlami inwalidów wojennych. Zapew
wych i z:w1.ąz:kowych. Pr.zybyh na stali W)Sok1m1 odz:naczemam1 pan- mone ma też być zaopatrzen'e re!l
nią również sekretarz KL PZPR - stwowym.i. Krzyże Kawalerskie 01·- towe tym ko.mbatantom, · którŻy 
St. Bajur, przedstawiciel Wydz. deru Odrodzenia. Polski otrzymali: me nabyli. uprawnień z tytułu pra
Ekonomicznego KC PZPR L. S. Licha.wski, E. Bartosik, J. F or· cy lub z innego tytułu. Przewiduje 
Wasilewski oraz gospodarze dziel- miński, R. Kiljański, z. Kopczyń- się! ponadt_o dodatkowy ID-d'.'io\yY 

· Bal '" · ód h h ki J " · h k- M J · ur op wypoczynkowy możhwosć mc;y. ut)'.. "~r . ~nor?wYC: s , • "'i;it.1ec ow~ 1. i • eroD?m- wcześniejszego przejścl~ na emery-
gosc1 obecm byli także hczm gos- ko, IS. Krohkowsk1, J. Augustyniak, turę i zaliczenie okresu działalności 
cie :zagraniczni - przoostawiciele Cz. Dakinicwie?:, Złote Krzyże kombatanckie.i oraz okresu pobvtu 
przemysłów w.,pólpracujących z Zasługi: J. Jędrzejewski, G. Niedź· w o.bezach koncentracyjnych do Wy
łód.z:kim producen!<'m apai:atury wiecki. J. Wojdyłło. J. Swiderski. słu!!i emerytalnej w Wymiarze po-
energetyczn<'j i trakt'v·ncj. a takż€' A. Ste<'yJI, .J_ Lelonkirwicz. w. dwójnym. 
we.terno . którzy prz.epracow..i.li w Osuchow~ki, I<'. Pietrzak, 1\1. Micha- w dyskus,H posłowie podkreślali. 
„Elcie" nieprzerwanie blisko 50 łowska, L. Szyme1,ak, J. Brodo- że państwo ludowe od początku swe 
lat. wicz, P. Tomecki. Pona<lto 15 pr.a- !!o istnienia otacza opieką ludzi za-

Dyrektor „Elty" Wł. Niczyporuk cowników odznaczono Srebrnym! stużonych w walce i pracy dla kra-
omawiając dynamiczny rozwój za- Krzyżami zasługi a 16 Brązowymi Ju. Znajduje to wyraz zarówno w 
1 I d ,_ 30 I · PRL K · · z l · pomocv materialnej i opiece social-
t a uw w - PCIU • przyporo- rzyzam.i as ug1. nei, jak I '"Yróżnlaniu moralnvm, 
nial m. in„ że obecne zdolnośc.i Dziś z oka·zji ju.bileu'zu cdbęd?.ie twor>Pnin kl'm~t 11 '"'cunku i uzna-
produkcyjne „Elty" przekrac.zają się w „Elcie" o~ólnopol.skiP. ;;ym- ni• dla kombR•Antów. 

Ttitleusz Pyka 
Tadeusz Puka urodzi/ ,,ie u· 193n r. 

I w Pielwrach Slqskiclt. w rodzinie 
1'0b-Oot'}-lczej. Uko1iczy1 u·yższe stUdia 
techniczne uzyskując dyplom ;.nti1-

I 
nif'ra hutnika. a na,•teonie t.vtu1 
cblao1·a hal>ilitou:anego i profes:>ra 
nadz.wyczrt?nego 1rnuk ekon~mtc:
nvc/1. W latach 1951-19j.\ vraoowal 
w Hucie im. Mariana Bu.czka w So
snowe11 na stannu·lskn 1·0IJ'>tnika. 
a n'Mfepnio kier.':Ju·-nika d::?alu hu+
~i::!eq1 '"' 1955 r. -:·e>i~t!E pracou:ni
kiem Ke>mltetu Wniewódzkieg" PZPR 
w Kat.owicach. w latach 1964-1967 
pelnil funkcie I sekretarza Komlte
tti Miejskiego PZPR w 8)/f<>tnitl. Od 
1967 r do 1974 r. bul sekretarzem 
ekonomtcznum. a naste1mie II sekre
tarzpm Komitetu Wojewódzkieg'> 
P7PR w Ka.t.owicach. 

W marcu I.974 r. zostar TX>WOlan11 
na stano-u:i•ko pi<'rws~eq„ •aste'IJCf/ 
Pr~eumd11ic~qceg0 Komts;i Ptanowa
nin pr?!/ R~dzie Mi.n.l•ti·ów. 

Pose1 na Selm PRL vt kadencji. 
Od VI Zla?dt! PZPR czbcmek Ko

mitetu Cootrainego_ 

Aleksander Kopeć 
100 razy produkcję tra.ns.formato- pozjum specjalis-tów-eneniety'.;:ów, W d''S'-<u•il r!„, z~brali posłowie: Alek.sam.der Kopeć ur.odzt! się w 
rów w Po!<;Ce w 1938 r„ a całą 20- zorganizowane przez od<l~i'-ll lmt:v- "'tanis'"V Wrnński 'PZPR) Antoni 1932 r. w wąsowiczówce (ZSRR). w 
le.nią produkcję okres.u międzywo- tutu Elek:trot.echniki pracujacv orzy K"rzy~ki IZ"L), Zenon 'Ło.bPdzki r:>i?inre rolntniczei. Po u:yrn:o!en:u 
jenneizo m()żna zrównoważyć z ,.Elcie". 1\1. Kr. l"D). St„ni<ław Rostworowski 'be"'· Polski uko1icz111 szkolę średnia. U-- rh"'''l. BnlJ<faTl C:1lP.Szkn (PZPR\. .Te· 

r7.v Ha!!'"'" iP~ !bezp. „PAX"), Paweł kcJ1i<::y' s!ud!a w:u3s=e na Wydziale 
D~bP.k (P?PRI. Me~hanic:nym P:>l'te=l•nH<; wrodau:-

Seim uchwallł tę ustawę. .~kie! uzy.<kując 1c 1957 r. dypTo-m 
Izba podjęła następnie us•awę 0 in':11niera me~hanika W latach 1962-

uclzielaniu poręczeń państwowych. 1967 9.11/ q/óu:nym ln3unicrem w F'a-
W ostatnim punkcie porządku o- bryce \Vaa:mów w $widnlcy. a na

brRd SFJM DOK01'AŁ ZMIAN w stepni!' rt11rekt'>rem IC'i fabryki. Od 
S!U.Al>:i''rn RADY MINISTROW. maja 1967 r. d'.l 1970 I', b).(f durek-
Przedstawiając Izbie wnioski w torem w Dol11o~lasloicl1 ZakZadach 

Trener K. Górski: Gaudeamus na łódzkiej A WF! 
W zapełnionej do ostatniego miej- \Lodzi - J'. Morawca. dyr. WKKFiT I 

'ca sali posiedzeń Rady Ńarodowej - H. Gren:lę oraz profesorów wyż
m. Łodzi odbyta się wczoraj lnau- , szvch uczelni w LL>dzi. 

I 
:e.i sprawce premier Piotr Jarosze- W>/ftcórczych M'asz11n Elektrycznuch 
wicz powiPdział. że w zwiazku z „Do/mel„ ioe Wrocławiu. Od 1970 r. 

I rozszerzeniem zakres1i obowiązków ie<t tn18ekretan:em stann w Mini-
Miec1ysława Jagielsk;ego w pracy / sterstu:ie Przem11slu Maszurwweqo. 

Chcemy wygrać.„ 
a· e \Vrosi też chcą 

W<'zora.i odlJy:a się kon!erPn<'ia 
prasowa z ud~iałcm trenera Ka1.i
mierza G()rskiei:o. 

- „Chcemy \Vygrać ten ~e~z. ale 
Włosi tez chcą - powłedz:a1 n·"z 
selekcjoner. Nie wyda.ie s~ę więc, 
by rywale zastosowali taktyt<ę de
fensywną, bowiem remis tak ich, 
jak nas, nie urządza. Zapowiada 
się więc otwarta gra. która nam, 
d:vsponu ·a cym groźniejszą siłą ucte
r7eniową. o:.!powia""lahbi· bardz1cj. 
n'.ż szuk1nic luk w "komaS'J\Vanej 
defensywie \Vłochóvv'·. 

- Ctv przewiduje pan korekty w 
&kładzie? 

- ,Dziś trndno na to odpowie
dzieć' Jeszcze do godz. 14 nie zja
wił ;ię w Rembertowie żaden z ka
drowiczów. którzy grali w meczach 
pucharo\vych Nie wiemy więc .. w 
jak;ei dyspozycji fizycznej wrocą, 
czy wszyscy zdolni będą do gry. 
MÓVl~ąc o korektach. zastanawiam 
się jeszcze, czy nie skorzystać z 
Kazimierza Km!ecika lub Bronis!a
\Va Bul~ w pomocy tnoźe zastąo1ć 
przez Joachima Marxa Roberta Ga
dochę dość potłuczonego po ostat
nim meczu ligowym, czy nie zdecy
dować się na Mariana Ostafińskiego 
w roli drugie~o stopera? Te pytania 
pozostają na razie bez odpowiedzi. 
.Jes!:CZe 1.byt du7.o czas 1 i do meczu. 
abv podejmować konkretne decy
zje". 

- Jak sie czuje Kazimierz Dey
na? 

- „Wydaje mi się. że wrócił już 
do równowagi psychlcznei. Trenuje 
intensywnie. Sądzę, że będzie mu 
bar::lzo zależało, by w War>z8w1e. 
przed wł~sną publicznością wypaść 
Jak najlepiej". 

- Jak wygląda plan przyJ!;otowań 
w ostatniclt duiacb przed meczem? 

- „W piątek rano pokażemy pił
karzom film z meczu w Amsterda
mie Będą mieli okazję już na zim
no ocenić swą gre. zobaczyć wła
sne bł~dy. Orl i;odz 11 • renować 
bP,d7'crny na Stadion'e X-lecia. So
botę spędzimv w Rembertowie na 
zajęciach w terenie oraz zazna.ia
m' ani11 ~ię z pit kanami Wioch. Ma 
my filmy z meczów Włochy - Pol 
ska w Rzymie. Holandia - Wiochy 
w Rotterdamie. sporo materiałów I 
informacji charakteryzujących po
szczególnych piłkarzy włoskich". 

~Lorac;a roku akadem'.ckiego słuchP- Dr L. Skorupski przedstawił do
czy Punktu Konsultacyjnego A WF. tychczasową działalność Punktu 
Uroczystość zagaił JM Rektor AWF KonsqJtacyjnego. clz'.ałającego już 
doc dr E. Wasilewski. który µow· - trzeci rok w Lodzi. W pierwszym 
ta! m. in. przedstawiciela KL PZPR roku uc7e;tn czuio ~40 studentów, W 
- Z. Błaszczaka. wiceprezyc!e:11a m następnym :!50 a w t~rm roku - i90. 

-- -- - w·-klP.dy prowadzi 46 najwybitniej-

Mis1rzos11va Europy w sialkówce 
\\' finałowym meczu mistrzostw 

I 
E:ur_op.v w siatkó\\~~e .... ~nlac~· _ poku: 
nal1 ze•pól Bulgaru o.2 (n.l.J. l5:o, 
15 :5, 9 :15. 15 :3). 

Natomiast pol<kie siatkark; uleaty 
1 dru~yniP NRD 2:3 (6:1.>. '15:11. 2:15, 
! Li :n, 12 :15). 

Zwy ięs two sze.~·mierzy AZS w NRD 
W NRD odbył się mię::lzyuczeJnja

ny turniej we florec;e kobiet i męż 
czyzn. W imprezle tej ucze•tnlczvli 
reprezentanci następ'liących uniwer
svtetów: Berlina. Lipska. Karl Marx 
St?dt. Drezna i łódzkie~o AZS. 

Florec'.stki nasze za.lęty pierwsze 
mie;sre Na wyróżnienie zasłużvla 
A. Sadowska. Pierwsze miejsce za
Jęli również nasi floreclś<'i, .M. 
Krochmalski wygrał wszystkie poje-
dynki. (n) 

Czy z. Frączyk 
wygru z Orlovskym? 

I 
We Wrocławiu rozpoczyna się dz'.ś 

trzydniowy turniej w ~amach te
J?orocznych międzynarodowych MP 
w tenisie stołowym. Barw Łodzi hro-
r;r. będą w tej imprezie zawodnicy 
Włókniarza bracia Z1Ji1miew i 
Stani~ław Fraczykowie oraz H. Do
mae:ała z /\ZS. 
Wrocławskie mistrzostwa będą ro

ze~rane w silnei konkurencii 'llię
d1vn•rodowej. Swó.1 przyjazd zaTlo
wied:r.ial m. in. nbrońca tytułu. do
sk..,naly pingpon~ista CSRS - Or
łov<ky, Przypomnijmy. że w ubiegło 
roczn~;m turnie.iu rozeE?ranvm w 
Wa rszawle, bliski zwycięstwa nad 
r:zechosłowakiem był Z. Frączvk, 
'<tóry przegrał po zacię•ym ooie
rJvnku (i prowadzeniu w trzecim se
cie 19:17) 3:2. Łodzianin pragnie zre
wanżować się swemu rywalowi za 
warszawską porażkę. (w) 

szvch protesor6w z różnych uczelni. 
Zapotrzebowanie na nauczycieli wf 

jest w naszym okręgu olbrzymie. 
Sięii;a ono 780, a na wykwalifikowa
nych trenerów 400 osób. Nic też 
dziwnego. że do studiów wf w 
P•rnkc;f' Konsi-ltacyjnym przywiązu
ie:ny olbrzymie znaczenie. Wykład 
1 ?1311~uracyjnv p1. .,C7.ynniki llecy-

1 du.tace o skuteczności ruchowej"' 
wv!!lrsit prof. dr hab. - Kazimierz 
Fi-iel11s 
Uroczystość zakończyło ślubowanie 

~tur\entów, wręczenie indekSÓ\V i 
tra dy cy jne Gaudeamus. (n) 

Gratulujemy! 
z okazji tegorocznego Dnia Na

uczyciela kilkudziesięciu najbar
dziej zasłużonych wychowawców fi
zycznych łódzklch szkół otrzymało 
wyróżnienia i nagrody. Złotą Odzna
ką „Zasłużony Działacz KF" uhono
row11no ,Jan inę Subocz, a Honorowy
mi Odznakami „Za Zasługi dla Spor 
tn Szkolnego": M. Maszorek, J. 
Ogieiko. M . Piwowską, z. Bilewicza, 
A. Gralińskiego, K- Krawczyka, J. 
Maszorka, z. Sodolskiego, z. To
male. J. Ziemicbóda. 

Odznaczenia te wręczone zostaną 
dziś na okol'.cz'1ośclowej uroczysto
ści w Klubie Nauczycielskim przy 
ul. Pio•r;rn„:skiej. 

O'iznaczonym serdecznie gratul•~je
my! 

Cenna inic_j atywa 
W Technikum Samochodowym im. 

20-lecia PRL uczy się trzech ko
larzy (Serafin. Olszacki I Podolski). 
Jest to zakład. który wychował wie
lu wybitnych sportowców. Koledzy 
tych zawodników postanowili w 
czynie społecznym uporządkować te
ren wokół toru kolarskiego w He
lenowie. 

Przez cztery dni pracowało 35 
uczniów technikum. Jest to wielka 
zasłui;a nauczycielki Janiny Kazi
mierczak. Warto. aby w ślady ucz
niów TSam poszli koledzy z innych 
łódzkich szkół wspó!pracujących na 
co dzień z klubami sportowym!. 

(n) 
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SOBOTA 

PIŁKA NOŻNA: Towarzyski mecz 
Widzew - Szombierki (Bytom). ul. 
Armii Ludowej 80. gcdz. l4. Klasa 
okręgowa ŁKS U Wtokn!arz 
(Pab.), godz. 14, ChKS - Motor CP). 
godz. 14.15. Klasa ,.A·· Włókniarz li 
- Start (G), Widzew II - Unia 
(Sk.) Energetyk - RKS. ~1etalo· 
wiec - Pelikan (L). wszystkie me
cze godz. 14. 
PIŁKA K OSZYKOWI\.: I liga męż

czyzn ŁKS - AZS (W-wa), al. Unii 
godz. 18.30, II liga Start - Zastal 
(Z. Góra), ul. Teresy, godz. 20. 
PIŁKA RĘCZNA: I Jiga mężczyzn 

Anila!1a - Grunwald IP), al. Unii 
godz. 16.30, Puchar Polski kobiet 
Start - Sośmca. godz. 17. 
PIŁKA SIATKOWA.: II Jiga Ani

lana - Beskid CA). godz. 15.30. Re
sursa - ChKS, godz. 18. Finał .,C" 
PP kobiet ŁKS - Polonia II, Start 
II - Stal. Anilana - Spójnia, od 
godz. 14. 
Pił.KA WODNA: Halowe MP se

niorów i młodzików, basen Startu, 
od i<odz. 19.30. 

PODNOSZENIE ClĘŻAROW: To-
warzyskie spotkanie międzynaro::lo
we ŁKS - Motor (Zwickau), al. 
Unii, godz. 17. 

NIEDZIELA 

PIŁKA RĘCZNA: l Jiga mężczyzn 
Anilana - Pogoń {Sz.), hala przy 
al. Unii, !(Odz. 12, PP kobie\ Piotr
covia - Sośnica, ul. Teresy, godz. 
11.30. 
PIŁKA NOŻNA: Klasa okręgowa 

Orzeł - Concordia, godz. 9.30. Kla
sa „A" Start II - Bzura, l(odz. li, 
Orkan - Stal (Gł.). godz. 11.15. 
PJŁK/\ KOSZYKOWA.: r liga męż 

czyzn ŁKS - Polonia (W-wa), al. 
Unii. godz. 18, II ll~a mężczyzn 
Start - Zastał cz. Góra), i;odz. 17. 
II liga kobiet Widzew - AZS Ko
szalin. ul. A. Czerwonej, godz. Il. 
PIŁKA SIATKOWA: u lil(a Resur

sa - ChKS, godz. 11, Anilana - He· 
skid (A), g odz. 13. Finał „C" PP 
kobiet: Spójnia - ŁKS, Stal - Ani
lana, Polonia U - Start II, ul. Te
resy. od godz. 10. 
PIŁKA WODNA: D.c. halowych 

MP seniorów I młodzików, basen 
Startu, od godz. 9. 
DŻUDO: Turniej klasyfikacyjny 

juniorów młodszych, al. Politechni
ki. od godz. 11. 

SLIZGAWK/\: Ogólnodostępna w 
Pałacu Sportowym w godz. 16-18. 
Bilety w kasach PS od l!Odz. 14 
(ilość miejsc ograniczona). Wypoży
czalnia butów i ły~ew ul. Pacanow
skiej w godz. S--.lS. 

Prezydium Rządu i Rady Ministrów a od qrudnia 1973 r. 'l)ierwszym rn
wnosi o jego od\VOłanie ze stanowi- 1 stPoca mini~tra tcari rP..sortu. 
ska przewodniczącego Komi~,;:; Pla- Je<t cz?onk·tem PZPR. 
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Kronika wypadków 
I Godz 7 -15 ul Swierczewskie

J;c as. ;,rnr;a. L„ wybiegając rap
tc·.v.1ie na jezdnię wpadła pod „Sy
pnę" 3509 IW. Z urazem głowy i 
<r~gosłupa piesza przebywa w Szpi
~l'l im. J ordana. 

I Godz. 11.20, ul. Zarzewska przy 
t: "11walskiej. Przechodzący przez 
iezdnię w niewłaściwym m\ejsc1i 
Tadeusz M . został potrącony przez 
,Wartburga" IF 3530. Pieszego z u
azem głowy przewieziono do Szpi
- '< im. Brudzińskiego. 

I Godz. 13.25, skrzyżowanie Luto
'' , :skiej i Wrocławskiej. Walenty
na F. schodząc raptownie na jezd
nię wpadła po<l „Stara" IR 5185. 
Doznała ona wstrząśnienia mózgu i 
przebywa w Szpitalu im. Biegań
skiego. 

8 Godz. 14.15, skrzyżowanie Lima
n".cskiei;o I Letniej. Kierująca sa
mochodem osobowym 4590 IW Sla
\\-omlra ·z„ nie uszanowala piet·w- I 
sze1istwa przejazdu i spowodowała 
zderzenie z .. Warszawą" 4233 IB. 
Paaażerka samochodu, Halina w. 
dc7.nała ogólnych obrażeń. 

I Godz. 15.15. skrzyżowanie Za
rz~>•Sklej i Kaliskiej. Jerzy G. (z 
dz1~ckiem na ręku) wyszedł na je
zdmę zza autobusu i wpadł pod 
Fiata" IT 4237. Dziecko ;Jrzewie

ziono na ob•erwację do Szpitala im. 
Konopnickiej. 

8 Godz IS 30 ul Warszawska 58 
Fe ks T. wta.rgnął na jezdnię wprost 
poi „żuka" 2885 IB. Doznał on zta
n1r.·;in podstawy czas:zk~. Przebywa 
w <;zpitalu im. Kopernika. 

I W dniu 15 bm. ok. godz. 12 na 
~ ,-;~o\Vaniu Ko~ci1.1szki i Zielonej 
nrzez samochód osobowy została oo
trąconA kobieta. Swiudkowie te".!o 
wypadku oraz kierowca. który za
wiózł ranną do d omu. proszeni są 
o Z!itłoszenie si<: do WKRD MO. ul. 
W. Bytomskiej 60. p. 17, tel. 716·62. 

(brz) 

W dniu 2Z października 1975 r. 
zmarła, pr ze:lywszy 83 la ta, na
sza ukochana Mama 

ś. t P. 

ZOFIA 
BOLLENBACH 

., 
Wyprowadzenie zwłok nastąni 

24 październ ika 197:; r. o godz. u 
z domu przedpogrzebowego na 
Cmentarzu Komu n alnym. 

CORKA I ZIĘC 

Z głębokim żalem :zawiadami~mv. że odszedł od nas nagle 
w wieku ł6 lat, nasz najukochańszy Mąż, Tatuś, Syn i Brat 

$, t P. 

JAN RYSZARD MAŁECKI 
MISTRZ SZEWSKI 

Wyprowadzeni„ d rogirb nam zwłok nastąpi dnia Z5. X. o 
godz. 14 z kaplicy cmenta rza na Radog<>szczu. Msza św. odbed7i„ 
się w tym samym dniu o godz. lZ w kości„le Podwyższenia· sw. 
Krzyża, ul. Sienkiewicza 36. 

ŻONA, CORKA, SYN, MATKA 
I POZOSTAŁ/\ R ODZINA 



Państwo, przepraszam, 
nie znają dyrektora So
chackiego'? Proszę bar
dzo, niech się państwo 
poznają. ·Obywatel So
chacki ·urodził sie jeszcze 
za wstrętnych czasów sa
nacji, nauki też pobierał 
również za czasów sana
c,ji, po wojnie zatrudnił 
sie w przemyśle i prze
mysl pokochał miłością 
pierwszą. pracował, awan 
sował - aż do stanowi
ska dyrektorskiego. l\Jie
stety, dyrektor Sochacki 
już nie pracuje. odpo
czywa w domowym 'lla
ciszu. Ale dyrektor So
chacki miał zupełnie nie
JJywale szezeście. Mógł 
już nie żyć. Dyrektora 
trafił ostry zawal. co 
zawsze oznacza, że śmierć 
stoi .inż u łóżka. N ie
wafpliwie dyrektor So
chacki bedzie mód odno
tować: s'llczeście. że ży:ie 
w epoce intensywnej te
ranii. 

Reszta szczegółów -
Jeśli ktoś z uań~twa 
pragnie bliże.i poznar dy
rektora SOilhackie!l'o -
znajdu.ie sic w opowia
daniu Andrzeja Zbycha 
pt. „U~zrzelka'. Opowia
danie je~t ie~'Zcze do na
bycia w księgarniach 
•• Domu Książki". 

rzeczvtalem to opowiadanie, 
bo filmu telewizvinego 
zreszta ood tym samvm ty
tułem - nie dane mi bY-

lo o.itladać. Ale iuż nazaiutrz. ia
dąc do pracy tramwaiem. nazwi
sko dyrektora Sochackiego obiło 
mi sie wielokrotnie o USZY .. Jesz
cze nie koiarzylem. W redakcii 
też wpadłem na dysku~ie o dy
rPktorze Sochackim. Kto racz -
pomyślałem tylko. Po południu. w 
czasie penetracji za dziennikar
skim tematem w iakieiś „iuż nie 
nomnę w iakieil spńłdzielni. jej 
dyrektor również chcial ooznac 
mói poglad na dvrektora Socha
ckiego. Jeszcze przez tydzień. a 
może dłużei. wszyscy mówili o 
dyrektorze 'Sochackim z taka c?.ę
stotliwośC'iii. z iaką mówi się ·te
raz o 5traszliwie zaciPkłvch bo
jach Polaków z Holendrami. 

Tak to z dnia na dzień, dosłow
nie w ciągu okolo 11;odzinnei pro
jekcji filmu telewizyinego, naro
dził się dyrektor Sochacki i stal 
się najsłynniejszym z dyrektorów 
w kraju. Po paru dniach obrósł 
nawet legendą. Zbłądził ood strze
chy naszej wyobraźni, ooruszy! jo 
żywego; uruchomi! gigantyczne ilo
ści milionów stów. Dlaczego? 

W rzeczy same.i dziwna jest ta 
cala sprawa z dyreklorem· 5·wha 
ckim. Zastanówrtw sie w k<lnCU. 
kim ;est dyrektor Sochacki. Pa
miętam. bom iuż nie mtokos, wiei 
ką karierę i wielki upadek Po
wieści zwanych Ot\$(\ pogardliwie 
produkcyjniakami. Bylo to na po
czątku lat pięćdziesiątych. a do 
ówczesnych klasyków należeli Boh
dan Hamera z powieścią „Na przy
ktad Plewa". Jan Wilczek „Numer 
trzynasty produkuje" i Witold Za
lewski .:Traktory zdobęda wiosnę". 
Dziś nie ma śladu po tych oo
wieściach. Przeminęły z wiatrem 
literackim. U Zbycha człowiek 
przegrywa na catei linii. z krete
sem. Za cza.sów iednakże Hamery. 
Wilczka i innych nikt nie słyszał 
o zawal.ach. Bohater Zbycha żyje 
w epoce zawałów i w epoce in
tensvwnei terapii.. Zbychowi za
tem latwlei zrobić ludzki dramat. 
Dyrektora Sochackiego dopada bo
wiem zawal, pada nagle iak żoł
nierz przeciety seria karabinu ma
szynowego. Na szczęście technik.1 
poszła naprzód. natychmiast na 
mieiscu nieszczęścia znalazła sie 
pomoc. 

Dyrektora Sochackie,ito nie 
chciał iednak zabić zawał. ale 
chciał go 'llabić tryb życia. SJl<J
sób rozwiązywania problemc'w za
wodowych. Wikłał się, bie'laczyna. 
w labiryncie dyrektorskił'.'h obo
wiazków. miotał się w5ród tP 1efo
nów i kooperantów iak nieP<J~kro
miony lew w klatce. rozbijał gło
wa każdy mm-. aż ko5ci ciemie
niowe ti·7.e5zczaly. Nif' ro7.umial. 
że cze11;oś nie można. Nie prwi
mowal do wiadomości, że kiedyś 

DZIENNIK POPULAR:\'\. n 

Dyrektora 

dyrektora-
• wanie 

przyjdz.i'e mu się rozliczy~ nie 
przed planem. zwierzchnikiem. ra
c:hunkiem ekonomicznym. ale przed 
najwyższym trybunałem - pr-zeó 
swoim sercem. Szastał nim iak 
szastają hazardziści w ruletkę. 
Pne'!t'Ywał stawka ui stawtG~. Aż 
padł. wykoficzvl się. Wszystko ~o
tów bv! załatwić. ale nie zała
twi! tvlko uszczelki dla swoiego 
serca. nie załatwił tylko dopływu 
rytmicznego krwi. 

ten sposób dyrektQf Socha
cki został niewątpliwie ne
gatywnym bohaterem. Tak
że - ostatnjm Mohikani-

nem świętei improwizacji. Został 
też srodze skarcony za lekceważe
nie oritanizacii pracy, higieny ora
cy i humanizacji pracy. Gdvby 
dyrektor Sochacki nie był dyrek
torem. gdy):>y byl, dajmy na to. 
szeregowcem przemysłu. na pewno 
bY dlnżej pracował i nie spedzal 
emervturv na inwalidzkiej rFmde 
DvrE>ktor Sochacki męczył ~iebie 
i otoczenie - otoczPnie zo~tało. .)n 
odszedł. Dyrektor Sochacki zamę
czał S'ię metorlycznie 11ż się za
meczyl. Twierd?.e nawet. że WY
dał na siebie wvrok przvjmując 
swoie funkcie. 

Jaki stąd morał? 

~ryk.a dywanów ,,Dywilan", od_:

dana do użytku w listopadŻie 1974 

r. na Dąbruwie, we wrześniu o-

siągnęła projektowana m_l!!)Jo.: 

.:;.ce;:;l:.::o-"w"'ą"'. __ o""?lnacza to. te osia2'!1!..e~_! 

przez_1:!00-oso_bowa załogu~~,!D_ora; 

cy pozwala na tkanie roc.z.!lie_!_mln 

metrów kwadratowych 1>0..§~~Y~~ 

w kraju i za irraaj_(la_d~w.~nó)V_,_No; 

~!!_!~r_;rke WY.b.udo~ało Lód'llkie 

!_rze~siębiorstwo Bp..!!_~nictwa_:prze..: 

mysłowego nr 1 w_slg_~~lll-o _d,"'._a 

qiie_siące cyklu. Koszt-Owała 1 mld zło

tych. 

-
BRONI•SLA W A RZYMKOW-

SKA - cerowaczka . 

- Codziennie przez moje rę
ce przechodzi okolo 60 dywa
nów. Niektóre gladko. szybko, 
a nad niektórymi tl'zeba się na
mozolić: cerować, likwidować 
wezly. obcinać nitki.„ na dobrą 
sprawę - nie ma dyi.vanu, któ
ry nie musi być przez cerowa
czki dokładnie p!'z.ejrzany i 
„poprawiony" ... 

Warunki tu, na Dąbrowie są 
bez porównania lep.sze niż w 
starej fabryce przy ul. Kil·iń
skiego. Tu zarabiam o tysiąc il 
więcej. To coś znaczy stare.i przedzalni wybrałam so

bie ,.Dywóla.n" bo Ln praru.ie 
mó; syn. jako tkacz. We dwo.ie 
raźnie.i. Nauczyłam sie nowe.i 
pracy bardzo szvbko. Zar2.biam 
t'eź o. tysiac zł wiece.i niż po
przednio. nie mówiac o tym, ze 
warunki oracy sa lepsze. 

Co myśle o naszych dywa-
nach? Sa na.inieknie.isze. Sama 
tez mam w domu dywan na
sze.i produk<'.ii Chętnie or,-lądam 
nasze wyrobv w sklepach. 

J0ZEF JEZIORNY 
w Dywilanie. 

tkacz 

Fot.: A. Wach 

V\TYM O \i\l A 
FAKTÓW 

W tej rubryce prezen

tujemy największe inwa

stycje ostatniego pięcio
lecia. Przedstawiamy 

więc fakty najlepiej ilu

str.ujące przeobrażenia, 

jokie nastąpiły u nas w 
latach 1971-1975. D:vrektorem trzeba umieć bvć -

to nie ulega żadnei wątpliwości. 
D}•rektorowanie jest kolosalnie 
trudnym zajęciem - to też jest 
oczvwiste. Dlatego „Uszczelke" pÓ
kazywalbvm na zajęciach semina
ryinYC'h dla d\•rektorów. a z l"?f{
turv „Usz:czelki" eg?aminow'lłbvm 
równie egoistvcznie iak ·z ekoilo
mii czy org<>nizacii. Bn to len 
orodukcviniak iest tak bog'.l.ty w 
tre~ci. że ci. którzy go ·nie w
uważvli. omiiaia najbard?.if'i pa
sjonujące tematv do dvsku~ii.. 

orzadka 
- Praco.ie od szesnastee;o ro

ku żvcia. Nainierw w Zakła
cla<'h im. P. Findera. a potem 
wraz z likwidacja tamte.iszei 

- Prace zaczynałem w czasie 
wo.Jny w zakładzie przy ul. Ki
lińskiei:o. Jo.ie życie jest zwia 
zane e1wb11 iuż mi .iawsze z 
tym iakl:l{lem I myslec o -zmia
nach hylobv za późno. Zreszta 
po co? Tu mi sie podoba. sami 
zna.iomi. szanu.iemv sic. do dy
rekc.ii nie mamy pretens.ii ... 

Jeż:v? By .iak na.iwiecc.i tkać 
dywanów w I i:atunku. bez u
sterek. Mam iu:i duża wprawę 
i ehetnie pomP.itam. nowvm pra
cownikom. · żona' moia pracuje 
także w .. Dywilanie". w starym 
zakładzie przv ul. Kilińskiei:o. 
- Ma i:orsze warunki. ale bli
że.i clo domu. ia warunki o 
niebo lepsze, ale do domu da-

'f0l\1ASZ JERKO 

Przed VI Zjazdem, podczas spotkań członków kierownic
twa partii i rządu z przedstawicielami różnych środowisk, 
wyraznre dało się odczuć nowe akcenty polityki w sferze 
produkcji, nowe spojrzenie na sprawy przedsiębiorstw. 
Z naciskiem akcentowano, że wszystko, co dokonuje się w 
zakładzie musi być włdziane przez pryzmat potrzeb człowie
ka i jakkolwiek na realizację rosnących planów powinno 
być zwrócona bardzo wnikliwa uwaga, to człowiek, jego wa
runki pracy wypoczynku zawsze muszą stać na piarwszym 
miejscu. 

T 
o n<Jwe sooirzenie znalarz.lo 
odbicie w uchwatach VI Ziaz
du Partii. w których zagad
nienie stałei i szvbkiei oo
prarwy warunków oracv u1..na
no za iedno z naiważniei-
szych. PeŁna realizacia u-

~hwal ziazd<Jwvch ootwierdziła. że no
we akcenty n.ie były deklaracjami bez 
ookrvcia. Dziś nie ma chyba zakładu. w 
którym nie odnotowano by oozytywnych 
zmian w dziedziinie ooorawv warunków 
oracv. Dokad by s•ie nie udać. wszedzie 
p.owiedza nam. nierzadlw z dwną. że tu 

kurz i ph1tandma pasów tra'l'lSrn.isyinYch. 
Ale na tei sali wid.ac już byto ooczatki 
tego. oo n owe. Cześć sta.rvch. wy
służonych maszvn usunieto. w ich miej
sce wstawiono nowoczesne. ba.rdz.iei wv
daine, a zarazem wvgodnieisze w obsłu
dze kt-os.na. zadbawszv uorzednio o oo
zostawien.ie wiekszej orzestrzeni dla tka
czy. 

Podczas niedawnej przedzjazdowej 
konferencji partyinei na Widzewie do
wiedzialem się, że modernizacje tei tkał 

ni dawno iuż zakończono. Nie iest to 
zresztą jedyny oddział w tym najwięk-

<'rldJłi//( 
np. zaimitalowano klimatyzacie. tam 
wvgosoodarowano nowe oomiesr.czenia 
na ookoie śniadaniowe. gdzie ind7jei 
zbud{)wano szatnie. że każdY. kto chciał. 
móeł ooie<'hać na wczasY. a dziieci mo
gtY wypaczać we wlasnvm. zaktad01Wym 
ośrodku kolonJ invm. 

Dokonanie bilansu ooia!!nieć w tei 
dziedzinie nie iest sorawa łatwa. iako 
że soraw <beda<'Vch orze<l VI Ziazdem 
oostulatami zalóe) załatwiono ogromna 
ilość ku 1,adowoleniu ludzi PracY. W każ
dvm razie bilansuiac osia2'Tliecia. nale
żałoby siegnac' oamiecia do ni.e tak daw
neiro czasu. sorzed Pieciu lat. orzvoom
nieć sohie wvg\ad teeo lub innego za
kładu. oorównać 1m z wvErladero dz:isjei
szvm. aby stwlerdzjć oITT"Om dokonań. 

Pnvoomin.<tm "Obie iedna z wizvt w 
LZPB im. Obrońców Pokoiu. kiedY dY
rE>kt-0r tvch 7.akladńw ookazał mi hucza-
0a od nadmia.ru dE'<'Ybeli tkalnie. edą:ie 
'rr ~•v1 d'll<> orzv kro"nie. tak blisko. 
ąk u Scheiblera. w Eórze 1llaŚ kłębił 5·i e 
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szym w kraju przedsiębiorstwie przemy
słu lekkiego, poddany eruntownei odno
wie. Nie jest to także iedyne orzedsię
biorstwo w Lodzi. gdzie myśli zawarte 
w uchwałaC'h VI Ziazdu przemienitv się 
w przestronne hale prooukcyine. nowo
czesny park maszynowy, dobrze wvPosa
żone zakładowe ośrodki zdrowia, wy-
godne szatnie i jadalnie. • 

Spójrzmy dalei - Widzewskie Zakła
dy PrzemYslu Bawełnianego l Maja. czy 
ZPB im. St. Dubois. „Harnam". ZPB im. 
A1·mii Ludowej. też stare zaldady. a 
orzecież w każdym z nieb mogą powie
dzieć: tu wvmieni!iśmy oświetlenie. tam 
zainstalowaliśmy nowe maszvnv. polep
szyliśmy klim.atvzacię. usprawniliśmy 
transport wewnetrzny. 

Nie bez kozery przytoczyłem tu przy
kłady zaczerpnięte z branży bawełnia
nej. Modernizacyina przyszło§ć stoi do
Piero przed nią. W obecnej 5-latce wy
przedziły ja - zgodnie zreszta z założe
niami - niektóre inne branże. W tf'l 
pięciolatce 2lbudowa.no przecież w Lodzi 

Na czym mi najbardziej za- le.i. (AP) 

Nad vytvcz y i KC na VII Zjazd PZP 
ponad 30 zakl.adów. w których warunki 
pracy bez porównania są lepsze niż w 
starych, choć zmodernizowanych przed
~iębiorstwach. 

Warto przypomnieć, że do końca u
biegłego roku w samym tylko przemyśle 
lek.kim uległo likwidacji 87 zakładów, 
w wyniku czego blisko 18 tys. ludzi 
przeszło do innych fabryk, w których 
warunki pracy są bez porównania lep
sze. niż w starych. 

Czasami odwiedzam najnowsze łódZkie 
zaktady. Jakże odmienny zastaję w nich 
obraz od tego, który widywałem w sta
rych. Niektóre pomieszczenia produk
cyjne przypominają laboratoria, a urza
lcenia soc jalne istotnie mogą być chlu
'~ zalóg. 

Je zadowolenie ze spraw po
myślnie iuż załatwionych nie 
powinno przesłaniać tego 
wszystkiego, co jeszcze zosta
ło do zrobienia. Mimo nie
wątpliwych osiagnięć w dzie-
dzinie poprawy warunków 

1)1·ac:v. na realizacię czeka wiele zadań. 
Potrzeba dużo pieniedzy i wkładu pracy, 
aby w starych zakładach, bocykających 

~ię z roznymi trudnościami, pracowało 
się tak samo, jak w tych najnowszych. 

Wieloletnich opóźnień i zaniedbań nie 
da się. niestety. tak szybko odrobić. 
Problemem do rozwiązania iest nadal 
jeszcze nadmierny hałas w zakładach 
włókienniczych. Za mało mamy urzą
dzeń wentylacyjnych i klim.atyzac.vi
nych. aby w upalne lato temperatura i 
wi lgotność' utrzymywaty się w granicach 
normy. Transoort surowców i materia
tów wewnątrz zakładu wymaga ieszcze 
dużei siły mięśni. Baza wczasowa i re
kreacyjna. iakkolwiek cora:z bogatsza. 
nie fest aż tak bogata. aby nie trzeh;i 
było wynaimować kwater prywatnych, 
w których warunki nie zawsze odPOWia
daią marzeniom o dobrym wypoczynku. 
Są iec'łnak dane. aby twierdzić, że ten 

dobrze zaczęty i oom:Vślnie realizowany 
oroccs oolepszenia warunków pracy bę
dzie kontvnuowany w nalbliższyC'h la
tach. Pracuje w Lodzi. niE'dawno uru
chomicmy „Uniprot". który jeszcze w 
tym roku dostarczy pooad 1.500 urządzeń 

klimatyzacyjnych. odpylających i wenty
lacyjnych. Buduje się w Zgierzu - w 
tempie. co prawda, za wolnym iak na 
istniejące potrzeby - fabrykę urzadze11 
do transportu wewnętrznego. Pomyślnie 
zrealizowano szereg tematów nauko
wych w zakresie ograniczenia nadmier
nego hal.a.su w zakładach wtókienniczvch, 
a ambitny i szeroko zakrojony (tudzież 
kosztowny) program na następną 5-latkę 
stwarza szansę dalszej poprawy w tym 
zakresie. 

W n.a.stepnej 5-1.atce oolowa środków. 
iaka otrzyma do dvsoozycii łódzkie wo- . 
iewództwo mieiskle. orzezmaczona wsta·· 
nie na roowói i modernizacje Drzemy~ 
siu. Z tego okolo 27 mld złotych otrzy
ma orzemysł lek.ki. Można soodz.iewać 
się. że ten koleiny „zastrzyk" śro<lków 
illwestycvinych przvniesie n<Jwe iakoś
cio•we zmiany w warunkach pracy. Za
sada Patrzenia na sprawy zakładów oo
orzez orvzmat ootrzeb ich załóg. wstała 
zachowana. Potwierdzaia to wvtyczne 
KC na VII Ziazd PZPR, w których 
czytamy: 

„l{ontyouowane beda wysiłki na rzecz 

jJ/~ 
poprawy warunków oracy i zaklaclowef 
clziałalności socjalne.i. Polepszcnir wa
runków pracy oraz zasoo!coiPni!' oo1r7Pb 
soc.iałno-bytowvch załóf:( i rodzin ora
cownic'llych powinnn bvć traktowane na 
równi z podstawowa d7ialalno~<'ia 7.nlda
dów. Tworzenie coraz banlzie;i he7.nirc'/
n:vch i hkieni<'zn:vch warunków ornrv 
stanowić Powinno istotnv czvnoik oo
Prawv zdrowof.no'ici 7.al!if:( i>racowni<' 'V''h 
i dalsze.i eliminacji w:vpadków urz:v pra
cy'~. 

Dla oomvślnei korntvnuacii 'llaCZef PErO 
d1.iela - niezależnie od środków oie
niP..żnvch - ootrzE'ha również dob!'f'i wo
li i POmYslown~<'i kiE>rownictw zakl;idów. 
Miniona oieci{)latka ootwierdziła. że od 
tych czvnników zależy bardm dużo. że 
można w zak!Rdzie wiele zrobić wlas
nvm sumotem. bE'?' OErl~n~nia sie na oo
moc z zewn~tr7 Każda inic'iatvwa w t-ei 
dzienzinie iest ważna i ootrzebna. 

IRENEUSZ KAMPINOWSKI 
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T wn niewyoolcim. k.repym I 
meżczvzma by! Terwz Siao -
oing. wtedy wiceoremier. 
obemiJe zmów na tvm st.a- , 

nowisku. choć zakres icgo wl,'ldzv I 
iest dz;!siai nde1Jorównyw.alnic 
większy. Według naoi11owszvch po-
11:tosek. ten 71-letni oolitvk został 1 · 

w~naez0<nv przez pr.zewodniczace-

W czasie uroczystego bankietu wyda n ego przez · kierowniQtw.o KPZR na cześć 
delegacji chińskiej, która w 1957 r. brała udział w uroczystościach z okazji 
40-lecia Rewolucji Październikowej, Mao Tse-tung zapytał N. Chruszczowa - czy 
widzioie tego małego czł·owieka? Jest on wybitnie inteligentny i ma przed sobą 
wielką karierę polityczną„. 

Jl.O M:ao Tse-tunga iero na•stenca. 1 hlhi6Jlllllllll5llll!!iiiHl'll • 21$ MijiĘ&I 
Tei11.11: Si,a,o-p.Lng n.ależv oo n.a i

bardZllei wvk z;tatronvch chińskich 
przywódców. W Latach 1920-1924 Teingia 7lWVcieżv! i w !"';;eczvwisto- wro;;'i stCJiSunek oo myśl!i ]l;I,a,o 
·'Przebywał n.a studiach we Fran- ści zn.acz.ma cześć wspólczeS1T1ei PO· T3e-tururn i ieiro dz.ieł. Podobno 
ciL W roku 1924 wsteouie do·l lityk.i irosoodarczei ChLn. wtacznie Z!'.vrócH czerwon<Jo!!Wardzistom u-
KPCh. NasteP11Jie dwa Lata spe- z krndytowvmi 21akupami za gra- w:w:c: „.Jak możecie mówić. że 
d.zj! na stttdiach w Moskwie. Po I nica. zapoczatlwwana zoot;;ila orzez Mao Tse-ttmir wzboiracil myśl 

wiona działalność rewolucyiną m. lat temu. cie nigdy ani Marksa a.ni Lenina". 
POWrooie do Chin prowadził ożv- Teing Si.a.o-pitngca iuż iedenaście I marksistowska. skoro nie czytaliś-

lin. br.al udz;iał w Wielkim Mar- W 1966 roku iegio kariera wvda- Zres<;tn s'łm Mao nieraz zai-:zucal 
s.w. petn.iac wysoka funkcie komi- wala sie u kresu. Został obal0<nv Te.ng Si.a:>-oingi0<wn Ollieszallość w 
sanm oolitycznel!o. Przez szereg P:-ze.z •. rewiolucie kulburalna". orzv I informQJwaniu go o ważnyoh sura
Lait był bU.skim współpracownikiem czvm n.irawisko ie!l:o tacoono z na- w:ich Pitrtvinvch i rzadow:vch. To 
jednego z naiwvbitnJeiszvch do- z:whskiem Liu Srno-t.si. którego bvl tvlko cześć .. grzechów" Tem!a. 
wódców woiskowvch KPCh. Lln Przviaoielem. Popada w nielaske. Tak wie~ Teng Siao-piJng w 1a-
Pu-c:-zenga. 

Poazawszv od 1952 r. szvbk.o 
wspina sie oo koleinvch sz;cze- I 
blach kia-.t•ierv. Piastuie funkcie 
lłZÓ!lteJ?o wiceoremiera. a w 1954 r. 
Y.osta.je wvbramv sekretarzem ge
illeraJnvm Komitetu Centralne!!<> 
KPCh. W kwietniu 1955 r. wszedł 
DO r.a.z Pierws.zv w sklad Biura 
Politvczmel!'o. Bvta tó na!!'OO<ia ze : 
stroaiv Mao Tse-tunga za oooa~-1 
~ie udz.ielane mu orz.ez Tenga w I 
ik.amoani.i orzeoiwko Kao Kan!l'owi., 
czlonkowl Biura Poli!vcz;neoo i ' 
l sekretarzowi Biura KC KPCh 
dla Chi·n Pól11ocno-vVschodnich. I 

I 
Na VIII Zieździ·e KPCh w 1956 ; 

ir. Teng wvglosil referat o zmia-1 
:nach w statucie o.a!."l;i,i. w k:tórvm 
.zai1van:te bvl.'O ooteoienJe kultu która wvdalwa!.a sie nie:xiwra('a.l- I !.aoh l!lJo-1972 był ndem9YkJe o
jedn.o;Stkli sklierowaine wvraźnie na. . _ . I str<0 k:rytvkowainv. a n.asteonie 
orzecrwko Mao Tse-tungowi. Soe- Zosf.a1·e oskarz.'.lilw 0 „svba.rV"-1 c.alkc1wieic zap.Qlmniomv. Tvm bar
cialiści od oroblematvki ch\ńskiei t_vzm". .!JO'tepioinv z-;i \1-rr~il.owanie dzici m. oże wzbudZiić zdziwienie 
·l)OWS1Zechn1e uwaza1a Teng.a za klasvcZine1 operv ch1nsik;1e:i i U·J?O- ie1w szvbkii i zaslrakuiacv oowrót 
ozł.owieka. . którego oragmatvczn.a dob~me oo irr:v: w brvctż,a .. ktore 1 do w!a<lzv. 
ootitvka ocalita Chi.Jw od kieski miało oo sklioln1c do dob1er.ania to-' 
spowodowamei Wielkim Siwkiem I warzvszy tJO<!-r?ż~ 1'."l'.łśnie .1?0'd Im-

1 w kwietni1u 1973 r. Tenit 
w 1960 roku. Ponoć śmialv olan tern ich urme1ecnosc1 brvazowvcb. Si.1 · -oi:ng 00 raz oierwszv 
TCU1.~a. dolvczacy zniwelowamia , Zn.ac:-mie oowa7,nieinvm z.arzut€'m od wielu lat ooiawil sie 
szkód wvrzadiZiOinvch !l'osoodarce ! bylo iedJn,aJk oskarżenie go o cbeć na nek.ińskim bankiecie 
.rolnei Wielkim Skokiem. mstal I zniszc:zerui.a kolektvwiz.acii rolnic- )~;chlnvm. Wit.gov oklask.ami za
wprowadronv w żvoie bez aoroba- ~w~ i oróbv orzvwróceinia tr:adv- ' ial miei:;ce orzv orem~erze Czou 
ty m:zewodniozace!l'o Mao. Twier-1 ~v1nego svstemu uprawv roli. j E',n-la iu. Nasteonie bvlv .. renezat" 
dzi sie. że k~iedv Mao dmviedzial Według fliancuskie!!o dr,iem.n.ika I z duża oewnośoia siebie. uprzei
lńe o tvm. za.daił nast.ermiace ov- · .. Le Figaro" z dnia 19 stycznia mie r~.-<mawi.ał z dzieninika.rzami i 
·tanie:. „Który cesarz przenrowa- j 1ą74 r. miał on oow·ied·r.ieć. że „niP z:acho•wal sie. w odci.uciu wszvst
Cfził ten Plan·~". Na co iego do-1.icst ważne to. czy kot iest cnrnv ! kich iak człowiek. którv nigdy 
·wódcy odp()wiedzieli sarka.stvcz- czy bi2ły. ważne il'st. abv tao?.ł nin ':)no·tostq1wal w niełasce. 
nie: „Cesarz TenK". Jednak olan myszy". Bvl ponadto oskai:żauw o I \\'qrto ocdk.reślić. i.e zask.ak.uia-

Andrzej Rodzik 
cv powrót Tenira wska.zuie na 
naj'Wliekisze zmianw oolitycz.ne w 
Peklilruie od czasu upa~u. a ściśle 

mówiąc od taiemruczei śmierci 

byleJ?O mill'llisl\lra ohronv Lim Piao. 
Nie tvlloo przvwróoo1110 mu iego 
da.wne 5'ta111owisko. ale takż.e. k.ie
dv ptizebvwal wśród go4ci n.a ban1-
·kiecie. tirevmala iro ood reke !<!o- I 
str.wniaa Mao, wlicemi.nister ~mriaw i 
za.J?ml!'lii,=vch Wang Raii-żun,g. oo I 
.zostaJ:o zti10łernretowame orzez eks- j 

oeritów &Pl'MV ohińsk.i·ch isilw irest I 
PI'ZOOr<XSilll iz;e stroonv Ma.o Tse-tun
ga za dQ!lJ!1allle nr:rez Teng.a cim-
oieini.a. soowod.01Wrune 
ie-ro t'l'aktomam.! em. 

Od kwietn;i:a 1973 r„ k iedy to I 
Te;nir oo ra•z oierw.szv od blis-ko 
sie.d.miu lat ukazal si ę publi~z:1ie. I 
stal sae on iedina z czolowyc!1 oso
bistości Pek:imu. Bvł on fol.agrafo . 
wany z Mao i zasteJJowa.! Crou 
Fin-1.a.ia. WioSlna 1974 roku n.a nad
~c=inei sesii ONZ ooświecclf!ei 
siur-owoom, Teng przewodniczył de-
leg.acii c:hińskiiei w Nowvm Jorku 
i wv9tapi! re ziadliwvm a,takiem 
zairóWlllo or.zeoiw St.a.nom Ziedno
CZOlnYm. iak i Zwiaz.kowi Radz,iec-
ki emu. 

Jak 21WVkle :nie ogloswno żad
nego oświadczeni.a o rehabili taeli 
Teng Siao-ptnga. Na II Plenum 
KC KPCh w stvcmiu 1974 r. Tene 
zosotal iednvm z wiceorzewodni
czącvch KC KPCh. a na s~ii 
Oiról:nochińs:kiiego Zl?romadzenia 
PI.'zeds.taiwicieli Ludowvch - oier
wszvm wiceorem.ierem Ra<lv Pail
stwowej. Wkrótc-. "-Otem oglo-;zo
no iego nom.in.a.cie r,a szefa Szta
bu GeneraJnego i oierwszego 7,a
stepce orzewodniczacego Komi.sii 
WoiskOlwei KC KPCh. Uwafa sie. 
że Teng cieszv sie respektem 
w~ród sH zbroinvch. iak rówrni~ż 
w~ród kadrv rzadowei i partvi
n i. Zaslmrnie n.a uw-RllEl to. że o
be-Oni(' om,vrócilo do w1adzv wielu 
st<11-vch towarzvszv Teng.a. którzv 
P<l•dczas „rowolucii kulturale.ni" 
bvli \.akże obieci czvstka. 

J 
est ies2C1Ze ie<lna cecha Teng 
Sla.o-ninga. która mogla zde
cvdować o iego sukcesie. Sa 
to zdolności org-an·i.za to r.a i 

zar.i:adz.a.iacego, które oorównuie 
sie do umieietnośoi Crou Eln-laia 
z którvm bvł zwia:w>nv mmad 
dwadzieścia l.ait. .Jest ()111 równ.ież 
znawca spraoW miedZ',;n.curodowvch. 
oosi.ada duża wiedze i wvcz.ucie 
w snrawach oolitvki zaITT.anic7nei. 
Podczas e:dv wif'lu orzvi.vód('ów 
cbi11sltich soi-.awc:-Awilo wl:J.d7e na 
ściśle określonvm od('inku. Tenit 
Sia'>-Plng- obeim<>wRt z pmvod7-e
niem Tt.airoz;maitsze sta.nc•wiska. 
zgromadził ogrcomn~ dA.irwiocJc7 c:-n'e 
oolitvezne. wvniósł doskonalR 7 m1-
iomość ludzi. Nawe1 ieśh obeimie 
w or7-VS7.ło< ci •tanowisko p.o M~.c. 
T."1'-tunE;U t<>. że w·~ledH n~ ~wói 
zaawan<;owanv wie·l, . b<.'<lziP en 
przvwódc:a iedvnie orzeiści()wym. 
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N 
i-Mz;ieJiny obi<11>d rodzLn.nv ie;;t oram;dzi• 
w_a instytucją francuski.ego stylu żv
' .a. W domu badz w diobrei re~t.aura
Cll. PGl.Oa miastem. raz w tYJl!od..niu zbie
~a.ią s:e ro?7..ice. sy11owie i córki, ioh 
zony i merowie. wnuk.i i iJlJ.ti bliul 
krev{ni. W ostatnim ied:nak czs.s1e ko

loro~e barwy idylli mieszają się z ponurymi to-
na.mi . pro;;ono.z na or.zyszlość. .M.noża sie 2l11aki za
P.Y~ 1 wąLolLwo.Sci. Czv E'ranci·a stanie si1t 
.nieoaiwem. kra.iem St<'Jrców'! Czy 1-odzi.Jw prz,eży
wa pow.azny kryzys? Dlacr.e.!!o mlode mal.żeń.twa 
coraz il1.i-e<-..hetniei decvduią s.ie na dzieci? 

S'fAROSć 

PrzyczYJllą roz.m.vśla11 i troski sa o~los:zooe nie
da.\l.".n'° W.Yllliki ubiegloroczmego spisu ludno,ku. SLą
ty.,;iycy stwierdz.tli. że obecnie iest 52.586.000 Fran
cuz.ów. ·jednak .s.f,opa Przvrn.stu naturalm;go wy-
taiinie SDad.a. . 
. Dzi'eki o.,;iąg,rnięc.iom med>·crnv. średnia długość 
z.vcia :ziwie'.„sui ilię. Ocketek .starych ludz~ w sto
;,un:f..u do i;;loo.a1.nei liczby ludn-o.;c.i rośn.ie. Obec
me we Fraiacii m.ieS>Zk<t oonad 5 milionów c·bv
wateli maiacvch poivvżei 6:i la.t. W tiYWacii gdy 
orz;y!'{)5t 11atunaiLnv s r1ada. z.a JJieć lat ta irrnoa 
lud•!Ki.Sci „tan:J!wić bedzie 1; '7 wsizy,,tkich mie.s.zkań
ców kr>aiu. 

KOBIECOSC 

v1: tei . sytua.cj.j .:>ociolodzy z.ac.zeli oowai.nie 7,a
sta1;aw;ac się nad pytam em: aiaczego tradycJa 
nre,gdys licz.nei i staoii.J1e j rod.biny frru.1eus,.;.iei 
rozpaua s.ę; ,-.; i"·'·'-" .y ou,;~ „-,c~uJ <.;c,z;ukuJą 

::., e w em.a:i.cyoacii kobiet. 
KLasycz,na rodziL'la - 1.wiel'dz.i prof. Mailraux -

C•o ;_c.rata_ sie na i;c;śle JJa,n.arcna·Jnycn w.ndarne.n
tac:11. J.\1ęzczyzna był głową, n.e kwzsLi0nuwa1iym 
_g;:;.;;JJ0da.1:z;em <loarn. Jego \\·ladz.a ooier:ab s:e na 
rnate1~lal!nei % n;eg-o z.ależno.Sci \V;:::Z..Y:>tti:ici1 iJ:;.:~.>
.;tałycb azronkow rc·iziov. Z: ounJ~tu \Vidi:e.iiia 
om.wa. do 1944 r. kobiet.u była oi:n·-waLelem ctr-u
gic;ii kategorii. Np. do 194! r. wd<>wa. 'matka nJ.e 
miała prawa opieki nad własnymi dziećmi! 1Jo
piero w 1945 r. :ilana uzv&kala orawo do oodeimo
w.ainiia decyzii o >'>WYm ź.atr.idni~niu. Przed,em 
moda pracować tylko wówcza;.. ie:Sli uzy:;.kala 
oLsem.na .zgode meż.a ... 

Dyskw;ja n.ad oozvcia w.;;pók.z.es.nych fr<lJllcusk.ich 
kooiet w spo!eczeństwie, si.a.ie ~·ie ooraz żvwsza. 
Faktem iesL- że ich udział w żvciu publicznym 
S7.YJ:>lro ::i:wie~sza &ie. Dzis stano\\·ia ok. •JO proc. 
z.a.t1-ucL"1ionych we lfra.ncii. Nie c.z;naCl')a to ie:l
nak. że zreal.iozowana z01Stala zaisa.d.a równoupraw
niania. Wręcz przeciwnie: dla kobiet „z.arezer·,vo
\\·.a.ne" sa zaiec.ia w niższvcb k.atei:roriach zawodo
wych (70 oroc.). POdcz.as gdv w \l"'ższych. leoiei 
oplacainvch. c.zy też na k.ier01Wn.iczYch st.anmvi
skach, nadal zdecydowanie dominuia me.i:czyi.ni. 

Na ovta.ll!ie. dlaczeg.:i w pierwsze; !wleinośc.i 
zwalruia.ją z pracy za-trud:nione kobietv. orarodaw
c.v odpowiadają; „Dla nich k.airiera za·wc-do wa 
i t.ak nie iest wa7.na. Wcze~niei czv Późn'.!?i urn
chą d~eoi i oo..~wieca sie domowi. .e.dz.ie 7,rc.s:z.la 
iest ich właScdwe miejsce ... " 

MLODOSC 

O mryS10WUiacei sje niecheoi młodvch ludzi do 
mal:żeństwa i rodzil1.v mówią oni sami. w ... rośli w 
atmosferze oatliarchaLnei rodzin.v. w której oiciec 
decydm.r;ał o wszystkim. w 1:1--m również o ich 
onzv.-złośc:h „Przed moimi ocz:.vm.a oodzi.ennie roz
wi ia,ł sie film falszvwvch warto~ci i nelnei hi-pa
krvzii moraLn.(){;ci mieszczańsk.iei - stwierdzil w 
}edm.ei z ankiet mloov 1ek.ai1z. Fridel'ic Labaux. -
Ni•kt nie bvl w rodz.i.nie szczesliwv i wszvscv u
dawaliśmy noszanow.ainie i oosl.uszeństwo wobec 
oioowskiego despotyzmu. K.iedv próbował również 
mnie ożenić. trza"n:iłern dri;wi.ami i odszedłem ... „ 

Kolejnym oowodem iesi nieoewnosć onv•?.lości. 
Wokół Lrudno3ci i rc.:>:cz.arowań 1.wiazanvch z 
„oierwsz.ymi krokami w żvciu" tocza sie c:-oclz:ie"1-
;ne polemiki. Prz~d pieciu latv we Francji 48 tv>'. 
m!.o:lvch maiBcvch ooniżei :!~ lat nie moglo z;na
lelć pracy. Obecnie liczba ta wvno.si pon.ad 300 
tvs. 
Zwiększa &ie liczba l'(lą;wodów. Mimo bardo:> su-

rowych Pl"Zeo1sow. roczmie reiestruie sie we 
Fr.3J1.cii 50 tvs. ron\·odr);;-. 

Pra.f. Louis Roussel z Krajowego Instytutu De
mo!!'rafii stwierdza. iź m!odz.i cora?. czek-ie; de
cvduią sie ·n.a wsnólne życie we dwoie bez. za
·'\\'ieralllia malże1istwa. Jaki iest ich odsetek. trud
no w tei chwili ustalić. Profe~or uważa. że 7.a 
dz.iesieć lat t.1!:a fc.rrne w~oń!notv ?'aakceutuie 
wiek:;.zość młodych ludzi. :z.aś soolecz;eilstwo z:na
laztszv sie w oblkw fa,któw do·k-O•nanvch stoonio
wo ZJalei:raliz.u je ten sta•n ... 

WLADYSLA W KNYCPEL 

]1111111111I1111. j I•! I i 11liIi11Jil111iII1111łIIIlij1111111111 I li Ul I I j I I 11jI!jfl1Ił111111111ilI11111lilirnliiii1111 i I li li I I llllllllll I I lllllllllllllllllillllllllll llllłłłllllllll llllllllllllllllłllUllllflllflllllłlllllllUł 1111mnmnm1111!1111 ! l Hl!!. - -: t.ru<l.nie.n.i.u - nie trz0ba bylo że nowe tworzywa me mogą ra firma ma gwarancję. że jej : 

i_ Było to kilka lot temu, no stacji metro w Montrealu. Po zjedzeniu hot-doga, nie bardzo ~~~ ~~~~~~;;h n~~~~~h~~-~~ 1~~= !~~\~~e.pr~„ro:1~~~1e,ter~zyi~~~~f !%~~~mo~~!~~1'ianf~'~;~~~~~ sa-i == 
wiedziałem co robić z papierową serwetką, gdyż w pobliżu i:adnego kosza na śmieci nie 1 . k · · t ·? :: czyń; handlo"'.iec nie miał więk wydzielają się niema tru1ące ga- moli'-w1dacii opakowan nas ąp;. : 

::; widziałem. Gdy stałem tak bezradnie z b1udnym papierkiem w ręku, zbliżył się do mnie szych pr-0blemów z niagaz:vno- zy. Ministerstwa przemysłu i Kto naprawdę wie. co się bę- : 
: mężczyzna, którego wcześniej nie zauważyłem. Trzymał w ręku plastykowy pojemnik, a w waniem towarów. a ilcść stl:u- handlu wielu krajów zaczęty <lzie działo z naszą atmo~ferą, : 
5 drugim miotłę również ze sztucznego tworzywo. Odezwał się do mnie z ledwie uchwytną czek - utrapienie k.aż-dego wlaś ositrzegać producen.tów i nama- gdy pojawi się nowy «kl'l.dnik i 
- nutą przygany w głosie: ,,Rzuć to pon muszę przecież mieć co do roboty, by zarobić ci-c«ela czy dyre!dora wielltiego wiać ich do powrot.u do trady- w po•taci pyłu czy garn? Fran- -S sklepu spożywczego - zmalała cyjn~'Ch tworzyw, .iak.imi są cuzi proponują przerabianie pla i 
: no życie". Poszedłem na kompromis i wrzuciłem papier do pojemnika. Mój rozmówca niemal do zera: wre!'<zcie sam szkło i blachy, gdyż mogą na stykowych cdoadów na materiat :; 
: pokręcił głową i poszedł sobie dalej wzdłuż peronu, no którym sporo było różnych papier· klient by! zachwyoo,ny _ lżej nowo zos.tać wykorzy;"ta.ne bez do budowy mi&zkań czy innych : 
: ków: bilety, stronice gazet, opakowania po czekoladzie czy_ gumie do żucia. byto nosić butelki z plastyku z wiekszych trudności. Kończy Io się pomies?C7.eil. Ale już dziś wia- : 
S i \l,oOą mineralną. sokami owoco- .iednak na zleceniach, gdyż zbyt domo. że ko;,.7-ty zbi<?rania ofa- S 
: Amerykańsk'ie wań wszelkiego typu Tc g;o nie mie i s~a na r'nieis c:e. bez więk- wymi. winem czy olejem. a ku- wielkie kapitały zoos<t.ały :zainwe- st)rkowych śmieci są bardzo wy- : 
: było jeszcze pięt.naście lat temu. s.-~.v~h tru<:lnosci µrzez nabyw- p.ione pojemniki z maslem. s-e- stowane w produikcię nowych sokie. : 
: ostrzeżenie a le amerykań~·kie do~wiadczenia cę. rami. konfHurami. to.rebki z wę- opa1 kowail,h a w fkabrykach pro- \V k~.a.i·aC'h, !!d~-·.·e pla.styl.{~.\ve :; 
: w tej dziedzinie były ostr1.eże- dl inami czy puszki z pi·wem i du.rnjącyc pacz ·owaną ZY\\·- ~ '· ~ ,„ i 
: n iem. którego wl_a~(' iwie nikt v. • tk t ł h t innymi gazowanymi napojami ność czy napoje, zmienione zo- op.akowania stanowią .ies?.:c„rn _ - p rzypomnialem sobie sio- nie uwzględnn. Kr,nkme neja !\'.ro O rwa e ZOC WY y okazały się ~enialn<> przy stały gruntownie tec:hnologiczne mnil'jszo."ć - a taka sytmcia = 
: wa i mitnikę owego 7..a- m iędzy firmami prociukujac,-mi weekendowych piknikach. linie w działach pakov;ania go- n1iędzy in.nvn1i panuie \V Pol- „ 
: miatacza. !{dy kilka dni naooje. słodycze. P{l-Piemsy czy Nowoczesna cliPm ia przysi:la Dopiero po latach dos•trzeżono towych produktów. see - na1eżv poważnie 1.astano- E 
: potein znalazłem slę \V jakiekohviek inne to\\?ary spo- tu z po,1n-0cą producentcln i han pojawienie się nov.ieg-0 niebez- \Vlć się nad tVIn. r:zy \Varto za : E typowo ameryikaii <okim kin ie.g<lrl.ie ·w_s*lką cenę być ~ tei dziedi;i- = 
_ i palić wolno (gdyby 11ie było wo1- n:e .. nc.woczesnym . A tam -
=== no. przy niezwykle silne; konlrn- gdzie opakowania z tworzyw są :; 

rencii te lewizii nikt do khia bv nil' rz-ec7.yw.iście konieczno.kia. tr-e :E 
chod?-il). siedzieć można z no- ba iuż doiś, póki ieszcze czns.. : 

5 g<.mi ooartvmi 0 sąsiednie f'l•le - wvdatkowąć c.-dpowiednie kwoty : 
_ le. a przez cały czas trwania na rzec7 badań n.atl likw\dacią =-= seans.u w~1zys.cy bez wyiatku C<JŚ grnż.~c,-ch n:..m l{Ó~ śm',ed, :E kon$urnuią - kawę i coca-cole nrze<) którvmi iutro ~.\ę nie o- :i 
: z knbków z zatk;ina słomka w bronlmv. · Własciw;·P. . ko·nnPte·1- -= iJt·zvk.ryWC'P. c~Pk~l!lde gumf> dn tne Cl'.YTlł1iki ,,·~rda(· un~.~-innY = 
_ ;.ucia. oop-co.rn. C7.Yli nrq7'1·n a ~arz;:;d 7 e-.nil'1 - t.roche tai,, lpk : 
: knlnp·vdze. 0l fl.n e orze~zk i itd.. tn- sie dz:Pie or-zv HiP.<~ ;ach \V'"'- : 
S itn. ·Po <;~><in <i e. z<lv wid7.,oWif' <im'Ch WiE'lkich wkladńw - na S 
: kierują się ku wvi •k iom, ro7 1e- ż)>vcze spo\vodowala : :n iecz- d lowe{}m - zaczęly się poja- pieczeństwa. Pierwsa.ym sygna- Nie kupujmy mocy którego roz;poczać można _ 
: ~a się dz iwnv d~więk - to d 7.i!' nosc - pnynajmnie.i w oczach wiać setki typów opakowań z Iem alarmowym był wygląd ulic bedrie nrodukcie nieberniec•- : e siatki kubków i setk' tor~b<'k. producentów - s:wkania no- plastyku - kubki. bu.Lelki, to- wielk<ioeb miast. w których przy „W ciemno" iwch dla otoczenia onako.w»ń = 
_ r.i„

1 
.mok'wiiihc ? opa~owadn i ac_h no wych rozwiązań w dzi<'-d?:in ie 'eb!d. tacki. pus-zki z lekkich trochę silniejszym wietrze, z<J- ~~~~~~%zon~o ro~~~:~~~:ie~~~ : == cu„oer CllC' 1 gum1~ o. 7UC1a . opak.01\vań. I to n ie tylko w s topów pokrytych cienką war- częły wnosić się papiero,ve i pla li'kmi'd.a~1 .. 1 

lub "'r' .. e,robu. N·,·„ : 
kt()re u eg;aią z1miec001u na !'<prawie rysunku, barwy czy zna , twą z syntetycznego tworzywa stykowe tumany. Nawet o.rzyj- Dziś wiadomo już. że s.ytuacja „ ~ ,, '· · · i 

: oodln-dze. J es>;cze o<;,tatni widz ku fabryc:znego, lecz przede iLp ... itd. Początkowo z.a.chwyt mo•wanie nowych pracowników je.st niezwykle grofoa. Labora- tr>:eb~ bowiem przvimować .. w _ 
E i;ie ~ou!\cil ~atli , a iuż poaiaw~a6-1 ws.zystkim w kwestii r.toso;vane był pows.zechny producent do przedsiębiors.tw oczyozczanh!a to1:ia s~1ukają nowycdh tkroz;wią- '.;.J'eamt,~.;_-00." 7óebc!_~btal-:!u;rr;•~1'2V~·~w„l~~ : 
,.. w ~ie zamia acze - n o.., go tworzywa. Chodzil•J gcł"wn ie osi,,.czędzal na szkle i drogich nie rozwiązywał-0 kwes.tii. o zan. ml iony są wy a. owane " c · ·-~ , • '· '"J ~ -
- ~ITurzvni - którzy włośnie żyją o t.o. aby dany towrtr mógł bvć met-,lach dotychczas stosowa- W'Zil'OOt opakowali nas!epowal w na zna.lezienie sposobu likwida- ne z.a "-ied'11ioma rzekami. tia : E z ludr,k iej nonszalanC'ii. sp1-?0da·wany wszędzie - tak na r.ych. na ~transporc:ie - dzięki postępie geometrycrnvm. Kolej- cji calych Himalajł)w śmieci z ~iedmiom'ł. l?órami. Tym bar- E: 
- Na ulicach Lo.ndvnu i Pan-ża ulicy. w malym ;;.klepie czy w lżej qzym o-µakoowan iom cięfa- nym sygnałem była sytuacja w pla~tyku. Ponoć .Japończycy od- diiiej, gdy sa to góry„. śmieci. == § także 7..dumiewa brud. ; 1 0 ..:~ r<>z- sutlf>rn()wocze,;nym magazynie. rr•wki i kolejowe nlatformy 1..a· zakładach przer~biajacvcb śmie- kryli tworzywo samolikwiduiące H k K ł = rzuconych papierków i O" a\:o - ŻE'by mógł być przenos.zony z biPraly więcej towarów. na za- ci - szybko przekonano si" tu . się oo pewnym czasie. Ale któ- enry ur a = - ' -l11111111111111mm111111111II I1i'1111 j li : I r 111 J "Hll I li lllilłl 11111111111111 I Il l Il l lll lllllllllllll lllllllll lllllllllllllll llłlllllllllllllllllllllllllłlllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Informacja telefoniczna 
Straż Pożarna OB, 666·11, 
Pogotowie Ratunkowe 
rntormacja kolejowa 655·5S, 
Infcrmacja PKS: 

Dworzer. Centralny 
Dworzec Północny 
Pogotowie wodociągowe 

· pogotowie gazowe 
Poitotowie Enerl!(etyczne: 

Rejonu Północ 
Rejonu Południe 
dla odbiorców prze-
mysłowych 609-32 
oświetlenia ulic 

Pogotowie ciepłownicze 
Centrala Informacyjna PKO 

TEATRY 

7q5-'.);; 
O" 

2F"-' 
2s:;-~6 
741·20 
&35·46 
395·&5 

334·31 
33ł·28 

245-72 
228·89 
25!·11 
147·95 

WIELKI - godz. 19 „Alda". :!S.10. 
!l;odz. 19 „Traviata". 26.10. godz. 
19 „Baron cygań~ki" 

POWSZECHNY - godz. 19.15 w"r:,o. 
we cierpienia młodego 
25.10. godz. 16 - „Nowe cier
pienia młodego W". 19.15 „Mo
ralność p ani Dulskiej". 28.10. 
godz. 16. 19 „Moralność pani 
Dulskiej" 

NOWY ~ godz. 19.15 .,Dialogus 
de Pass!one abo Żało$~a Tra~ 
gedyja 0 Mi;ce Jezusa' 25 i 
26.10. jak wyzeJ 

MAŁA SALA " godz. 20 „Od 
jutra na nowo.„ , .25 l 26.10. -
godz. llO „Staroświecka kome
dia" 

JARACZA - godz. 15.30 „Pigma
lion'', 19.30 „Tango". 25.10 god_z. 
15.30 „Ania z zu:olonego Wzgo
rza", 19.3-0 „Okapi". 26 .10. godz. 
15.30 „ Pigmalion" , 19.30 „Oka
pi" 

.M~ŁA SCESA - nieczynna 
1.is - godz. 19.15 „Trędowata" . 

ll6 l 26.10. - jak wyżej 

ARLEKIN godz. 17.30 „Miś 
Rymcimci", 25.10 - .i!ik wyzeJ~ 
26.10. godz. 11 i 15 Jak . wyzeJ 

PINOKIO - godz . 10 „Krolewicz 
i żebrak". :i;; .10 . godz. '.7 .30 ,Jak 
wyżej, W.10 . godz. 12 Jak wy
żej . 

MUZYCZNY - nieczynny._ 25 i 
26.10 . goaz. 19 „~· ,gt„ t>.rnJsary" 

Zlt:.Mł LUDZKlt.:J gouz . 19 
„i.\-10.ria ::Stuart'' 25 i 26.lO. n ... e 
czynny 

1'1Ltt:Art~10NlA (l'<aruww.cz a io) 
gooz. rn.:,u "J."t!le w.:.zyJHY ~t/4.1.C~ · „ 
syn11opiczny - „.1.·-ne taiu a 10.
ue1 s i ra:;z.ny ... ". lJyryguje 1 piu 
wauzi Hencyk l.zy1., ::.ousca -
l'lotr Pa1ec:.:ny - ronep.an. W 
pcogramie: ;:;. Rachmamnow -
Il 1~oncert ton„p. c-m-0ll, A . 
Honegger - 111 ;:;ymion;a ,.Ll
turg1czna", 2J.10 . gotiz. 18 Jaj; 
wyz.ej, 26.10 . ruecz:;rnna 

MUZEA 

JZTUKI (ul. .Wll:ckowsklego 36) -
godz. 11-18, 25. lO. &odz . 10-t„ 
z6.l0. godz. 10-16 

·m.·nvltll RUt:HIJ REWOLUCYJ
NJ>GO (ul. Guai1ska nr 13) -
godz. 9-18, 25.10. godz. ll-19, 
•6.IO. godz. 10-16 

AitCHEVLOGJClNE l ETNOGRA• 
lilC:ZNE (plac Wolnosci nr l~) 
godz. 11-19, 25.10 . godz. ll-l 1, 

26.10. godz . 10-15 
CE:.>JTRALNE MUZEUM Wł.?,· 

KlENNIC'J:WA (P.otrl!:owska 2o2) 
cz~· rwe ud godz. 10-18; 25, ·29.10. 
jak wyżej 

EWOLUCJvNlZMU (par.li: Sien-
kiewicza) godz. 10-18, 2~.10. -
Jak wyżej, 26.10 . &odz. 10-U 

czynne od 

zoo 
d.o 17 (kasa do 16) 

Kl N A 

B.\1:.TYK - „Noce i dnie" cz. l 
pol. od lat \5 godz. 9.ao, 12, 
14.oo, 11.1:;, 20; 25.10. „Noce • 
dnie" cz. 1. godz. 9.30, 12, 
14 .:lO, 17.15, 26.10 ,Noce i dme" 
godz. 9 .30, 12. H .30, 17 .15, 20 

IWANOWO - „Noce l dnie" cz . 
I poi od lat 15 l(odz. 9.30. l~ , 
l4.aO. 17.15. 25 .10 . ,Noce t on. c " 
(godz. 9.30 - sea ns tamlrn l ę
ty), ~o<l z. 12. 14 SO 17.15. 26.JO. 
- b a jka „La taJący kozi oł" 
godz. 9', to, li, „Noce i dnie ' ' 
god z. 12. 14.30. 20. (godz. 17.15 
- seans zamkni ę ty) 

LUTNIA - „ J ak zdobyć prawo 
ja2dy" fr od lat 15 godz . 10, 
12, 14, >16. 13. 20. 25 l 26.10. -
Jak wyże.i 

PuLJ!'<lA - „Noce i dn ie " cz. 
U poi. od lat 15 godz. ~ .30. 12, 
lUO, 11, 19.30, 25 l 26.10 Jak 
wyżej 

l'H<.<.1VLO$N1E „Dol<tOt Ju-
dym" pol od lat 15 godz. 10, 
12. l4, 16, 18, 20, 25.10. .Doktor 
Judym" godz. IO, 12, 14, 16, 20, 
„P.i; c łatwych utworow" godz. 
18. 26.10. „Doktor Judym» godz. 
10, 12, 14. 16, 18, 20 

WISŁA „Synowie szeryfa" 
LJSA od lat 15 godz. 10, 12. 14, 
„ Noce I dnie" cz. l i u po!. 
od lat 15 l(odz. 16, 25 i 26.10 -
jak wyżej 

WŁOK1'1ARZ - ,Samotny de-
tek tyw Me Q" USA od lat 15 
godz . 10, 12.15. 14.30. 17. 19 .30, 
25.10 (godz. 8. 10 - seanse tam 
knię te), „Samotny detelttyw 
M c Q" godz. 12.15, 14.30. l 7. 
19.30. 26 .10 . „samotny detektyw 
Me Q" godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 
19.30 

WOL:-IOŚC „Doktor Judym" 
pol. od lat 15 i:odz . to, 12. 14, 
16, (godz. 13.30 - seans ~am
knięty) 25.10 „Doktor Judym" 
godz . 9.30, 11.30, 13.30. (godz. 
15.30 - seans zamknięty) . 26.10. 
„Doktor Judym" godz. 9.30, 
11.30, 13.30, (godz. 15.30 - seans 
zamknięty) 

ZACHĘTA „Flip i Fiap w 
Legli Cudzoziemskiej" USA. 
b lo godz. 13.30. 15.30. 17 30, 19.30, 
25 i 26.10 „Flip i nap w Le11:ii 
Cudzoziemskiej" l(Odz 10. ll.45. 
13.30. 15.30 17.30. 19.30 

ŁDK - nieczynne 
STYLOWY „Mr Ma.iestyk" 

USA. od lat 15 l(OdZ. 16. 18. 
P r o 1ekc.1a DKF 11od1 20. 
25 i 26.10 . ,.Jak daleko stąd 
ja !< blisko" po!. od lat 18, 
god z 14 30. 15.15 „Sędzta l Te
ksasu" USA od lat 18 godz. 18 
20 .15 

STUDIO - „Wese le" CA) no!. or! 
lat 15 godz 16. 18, 20. 25.10. 
„ Ziem ia obiecana" ool od lat 
15. E(odz . 16 19 15. 2R IO „Pa
nlenka z okie '1ka" ool IJ lo . 
god z. 13.15. . Ziern la obiecana " 
ą;odz. 16, 19.15 

GDVNIA - „Polska gola" (A). 
pal. h io E(odz . 10, 11.30. 13, 
14 .30 . Poże)!;nanle z fllmem -
„Korhać jak RntnPO" IA) init. 
od la t 15 E(or17. l6 17 45. 19 30 
2o to lak wvżei. 26.10 Cl!od 7.. 
10 li :m - ~eanse zamknłet.-). 
„Bądź z nim szcześllwa" (A) 
radz blo i:odz 13 SO. !5. 16 . ~0 . 
Poże1manie z filmem - ,.Nl e
wol"ł<'V" U"'A !)/o E(odz . 18. 2() 

TATRY - „Nocnv knwnoi" tT<:A 
od lat 18 e:odz 17 15. 19 30. 
(l!cidz 10 - •eans ~•mknletv) , 
.. Z;H'7.arn\nanv rower" ool b 'o 
e:odi 12 1ll . 14. 15 45. ~:; tO 1Rk 
W\•7e i. oR .10 „w i<rn ln le t()O(t i 
;Prln~i nocy" <!Od7.. 10. 11. 12. 
13. 14 15. .Morvs\a 1 kra•no-
111rlki '' li\~ 11nl "'o C!:(')f'?7 18. 

17.45, „Szaleństwo miłości" nor 
weski, o<I lat 18 godz. 19.30 

DKM - „Największe wydarze
n' e od czasów itd:v człowiek 
stanął na Księżyct"' fr. od la t 
15 godz. 16, 18, 20. 25 i 26.10 . 
jak wyżej 

RSERGETYK - „Kot w butach" 
jap. godz. 17, „Jestem niew1er 
nym mężem" franc. od lat 18, 
!(odz. 19. 25.10. - jak wyżej , 
26.10. ,.Kot w butach" e:odz . 15. 
„Jestem niewiernym mi:żem" 
godz. 17, 19 

KOLE.JARZ - „Echa dawno mi
nionych dni" g?dz. l~. 18, 25 I 
25.10. jak wyżeJ 

MŁODA GWARDlA - „w11w6z 
zapomnianych baśni" CA) radz. 
b lo godz. 12, 14, 15.45. „Gdyby 
Don Juan był kobiet;i" USA, 
od lat 18 godz. 10, 17.30, 19.30, 
25.10. jak \..,Yżej. 25.10. - baj
ka „Czarodziejski list" l!:?dz. 9, 
10 Il. „wąwóz zapomruan;vch 
baśn i" godz 12, 14, 15.45. „Gdy 
by Don Juan był kobiet;i" 
godz. 17.30. 19.30 

MUZA - „Dziej e grzechu" pol. 
od lat 18 godz. 15, 17.30, 20, 
25.10. jak wyżej, 26.10. - baj
ka „TajemniC'ze odwiedziny" 
godz. 14, .,Dzieje grzechu'' 
godz. 15, 17 .30. 20 

OKA - „Przeciw Kingowi" _jug . 
godz. 12.30, „Charley varnck " 
Od lat 18 USA godz. 10. 15, 
17.30, 20, 25 .10 . jak wyżej, 26.10 . 

Przeciw Kingowi" godz. 12.30, 
::charley Varrlck" godz. la, 
17.30, 20 

POLESIE „Zwycięstw9" . pol. 
godz. 17. 19, 25.10. „OJC1e c 
cłlrzestny" USA od lat 18 11:odz. 
16. 19.15, 26.10 . - bajki 1todz. 
12, „Ojciec chTzestny" godz. 13, 
15, 16.3-0, 19.45 

POPULARNE - .,Królewna z dłu 
gim warkoczem" radz . godz. 
17, „Andrzej Rublow" radz. od 
lat 15 godz . 18.45, 25.10. ,Noci: 
i dnie" cz. n godz. 15.,30, 17.4a 
(seanse zamkn i ęte), 26.fo. „No
ce i dnie" CZ. Il E(Odz. '1, 15.30, 
17.45 (seanse zamknięte) 
MAJA - „Miasto niezwykle -

\Varszawa" (Al pol. bln godz. 
Ir., „Nie ma mocnych" pol. 
bo godz. 17.30. 19.30. 25.10. 
„ Miasto niezv.-yklc Warsza
\Va" godz. 15, .. Nie ma moc-

nych" godz . 16.30 (godz. 18.30 -
seans zamknięty), 25.10. - baj
ka „Pokusa" E(odz. 14, „ Miasto 
niezwykłe - \Varszawa" l(odz. 
15. .,Nie ma mocnych'' (odz. 
16.30. (godz. 18.30 - seans zam 

H ;';~~1X1 
- „Waterloo" CA1 wł.

radz. b lo godz. 17. 19.30. (l(odz . 
15 - seans zamknit>!Y). 25.10. 
„ Zlotoro,zi .1eleń" I Al rad:i. b lo 
l(orlz. 15. „Waterloo" .e;odz. 17, 
19 .30. '.M.10. - bajka „Zagubio: 
n:v flecik" !(odz. 14, „Zlotoro.1!1 
.ie leń" godz. u. ., Waterloo'' 
'ó!Odz. 17, 19.30 

PIONIER - „Taka ładna dz!ew
czy!'l;i" franc. od lat 18 l!Odz. · 
!fi· 17,ts. 19.~o. 25.lO. 1q w;vżeJ, 
2~ . '0. '"-- bafl<a „wve:nna T:Ja-
ni" godz . 14, „Takli t~dna 
d'„; pwczyna" godz. 15, 17 .15, 
19.30 

POl!:O.J - „.Teżd~lec bez 11,łow:v•' 
(A) radz. bo godz. 15.30. 1~ . 30 . 
t9 .30. 2S .10 iak wyżej. 26.10 -
b~ika „Kor"arze" f!.Orlz. 14 .:łO. 
.. -1~7.dzi e:- bPz ~łOW'' 0 ' E?Oili' 
l!i.30 1 „ Na niebł p i na ?.iemi" 
n ol b '" l(odz . 17 30 19 .~0 

Rr.:KORD „ N''mdem Dv1n~ " 
poi. od lat I~ t!odz. 15 .30. 17 ~o . 
„Złoto dla z11chwalych" USA. 
b 'n 11odz. rn 30. ~s lO CafP pntl 
Minol!ą" oo!. IJ /o "odr.. 12 14, 
„Złoto r!l~ zuchw;ilvch" itorlz. 
15. 19. 26 .10. - ba iii'~ „Na 'rr>
Ol!Ch Vet'" <'Odz 10. 11. . GP"~ 
on-i l\.'.rino~a" 1?0(1 ~ . 12 14. 
.. 7ł<"to dla zuchwałvch " i!Odz. 
16. 19 

Rfl1\ł 'I. - „Fr„11lein doktor" '"" 
r"i l;it 18 "Onz. 10. 12 15. 14 30. 
17 1~ . 30. 2~ 10 . „l'rncl•inv 'l>f•
•-rtO„·' ' fR) n„J ort l~t 1; oodz . 
10. 12. H. '6. 18 M 'R !O 
h„ ł}c; .. "P' e1;:1ci ; i.r;ntl{~., <'fvi7. 

IO. 11. 12. l~. „!'"""'""' ''at.yl
dv" l!Odz. 14. 15. 18. 20 

ST"KT - .. ~nra,vP dn i..::iłahv1 f'
nt~,, 001. b'n r.rndz. 1~30 Fł,..;_ 
t:innlc w nlPbP.,.n~p,..7„~c::„n-·:„ , , 

~""' · od lat t!"i !?n"~ - P7 ~" ,.., !'n 
2"; .10 .. . Wll7,ź7"~" TTC::. I\ 'lil ,..,. Hi 
""nf17.. lN ~n t7.~0 1!' "" f\~ . 1 n 
h~ik.::1 , p-:191tf"~Oll'.lo\r 't{f"l0f'411C::?\(""l' 

"',...,.,.,. 1& :'I\ . .. W~77.:1:7" t!.Od7 1!'.30 
17 M, 19 .30 

~,,_ry'T' - .. 'Ańi st„rv" col b 'o 
~",.,.~· l!i, 17 .. '!'v1ko. ril~ or>.:,,,.„ 
;.trio. oci lat 1i; stnr!z. 1Q . 2r:: 1 0 
;„\(' i.Ąr,1f.e1 ~ra_ 10 - h.::iik~ Tr"' 
1~-"~' nrnm„~~-, '1'('lł'~? , 1 ~O. . „ ... Tl nnr'ł~l{·' 11\' nol h/ł" ~,.,n„ 

1 ~ „0 1it „n_ .,.,-·11rn rlla o!'•f>,•:' 7 

~r~.,, ti:; ::\O. 10 . 1!\ 

S'l.111sz - •.. TPremiFih .Jotinson" 
TT!O<I. oci lot 1~ ~orh 1R30. lR.~0. 
2~ 10 . '"k W'»Pi 26 10 - b•J· 
k:i ,,pr7v~odet k.ro„H \\rl'V~"-'" · 
crnr11, . tri ~n tpr,..~' ... l1 John
son" godz. 16 30. 1n.3o 

M<\RATOSY W PIĄTEK 

1'111 ·' vnwo - .. NOCP i dnie'' C% . 
r i n poi. l(odz. 20 

MARATONY W SOBOTĘ 

B'ł'T'VK - .. NOCP i dni.e•• C'l . 
I TT •1'>1 E(OclZ 20 

l"'""' '"'"WO - . '!'"'"' ~ 1 dnie" c~. 
I i II po!. l(odz . 20 

S1': . .\NSE NOCNE 'V PlATEK 

l\'"""'""' GW'1ł0JA. - ~amotrnt 
'"
1

"'
4 "'\ttyw Me Q., USA. «iodz. 

21 ~o 

S~;AXSE NOCNF. W SOBOTE 

t1""T f\NT ~ ?,.. 11 "1a prz:vv.laiia 
';"'• wł. i:rrp·t? "2 

„.,.~ "'"" npr ·" łłJ)T' _ c;amot„v 
""'n'<:tyw M~ Q" USA. !l;Ddz. 
21 ~o 

* „ * """'°'Nrrv - '\.t~~U'ft - .Nn-
„c.. i ilT'l iP" T1r,1 J ~odz . 1!11:. 
ur „o "" '~ l M io . h1lf -.v„17ei. 
'ąf"\'Df'1'T'l\iJte . 'N'A1'-'rlPkC::71!' 
,„""',~ "l: r'71:r11„ie l"'l:r"' „.,.„:"::A,,, ",.,,, c7ło 

,•rłr.ol{ c:;:+.~„~" 1"'1"' T~ei'o"'•~f'H" l!r 
n ... -1, 1~. 17. tę, ?~ ' "'110. iak 
i."-' "'7. P ł 

ZCTf"'R Z - PRZY.JAŻN - „Noce 
i rinle ' ' poi cz. T l!Odz 15. 
17 "O. 20. 2~ i 2R 10. fak W'•żei 

,,Wspaniały 
Interes" franc . godz. lft, 18, 20, 
u i 26.10. Jak wyżej 

DYŻURY APTEK. 

Tuwima 59, Rzgowska 147, 
Gagarina ft, Llmanow!k!ego 37, 
Zielona 28, pl. Wolności 2, Obr. 
Stalingradu 15 . 

25.18. 

Zgierslta lłe, Na.rutowicza n, 
Piotrkowska 225 (boks), Luto
mierska 146 (boks), Dąbrowskie
go 89, Armll Czerwonej 9/11, Obr. 
Stalingradu 15. 

Apteki te po godz. 21 przejm11 
dyżur nocny. Dodatkowo w cią
gu dnia czynne będll: 

Apteka nr G, ul. Piotrkow-
ska 46, w godz. 9-12, Apteka nr 
47, ul. Piotl'.kows.k:a 113, w godz. 
S-i.~. Pozostałe apteki będ11 me
czy:me. 

2ł. lt. 

Kilińskiego !lilia, pl. Pokoju 3/ł 
(boli:&), Piotrkowska 87, pt. Koś
cielny 8, Cieszkows.tuego O, Fe
llnsk1ego I (boks). Rydzowa 21% 
tboks). Obr. Stalingradu 15. 

DYŻURY SZPITALI 

POŁOŻNICTWO 

Szpital im. H. Wolf - dz iel
n : ca flaluty. 

Szpital im. H. Jordana - dziel
nica IVidzcw 

Szpital im •. Madurowicza . 
dziemica Poiesie oraz z dz1elm
cy Górna z Poradru K. Przyby
szewskiego 32 

Szpital im. Kopernika - dziel
nica Gurna z Pol'adm K, ul. 
Ocirzanska. Cieszkowsltieg-0, Lo
l<atorska, Rzgowska. 

Instytut l'oł.-Gin. AM - Po
łozn1ctwo (Sterlinga l3) Gine.l!:o
lop;ia (Cune-Skloaowskiej 15) 
az telnica Sródmieście oraz z 
dzielnicy Górna, poradnie K -
ul. ; ·etrns!nego i Zapolskiej 

Szpital im. Curie-Skłodowskiej 
w L.gierzu ul. Parzęczewska . -
Kono.antynów, miasto i gmina 
Aleksandrów oraz gminy Nowo
solna, Andrespol, Brójce 

Szpital im. Marchlewskiego w 
Zgienu ul. . Dubois. 17 --: mla_sto 
i gmina Zgierz, miasto 1 gmma 
Ozorków, gmina Parzęczew. 

Szpital im. Biernackiego w Pa
bianicach ul. Szpitalna 2 - mia
sto i gmma Pabianice oraz gmi
ny Ksawerów i Rzgów 

Szpital Miejski w Głownie . 
ul. Wojsl<a Polskiego 32 groma 
i miasto Głowno oraz gmina 
i miasto Stryków 

Chirurgia ogolna - Bałuty -
szpital Im Sterlinga (Sterl!nga 113), 
Gorna - Szpital im. Kopernika 
(Pabianicka 62) . Polesie - Szpi
tal im. Pirogowa (Wólczańska 
!93). Sródmiescie - Szpital im. 
Barl!cl< iego (Kopcińskiego 22). 
Widzew - Szpital im . Sonenber
ga (Pieniny 3-0) 

Chirurgia urazowa - Szpital im. 
Kopern ika (Pabianicka 62) 

Neurochirurgia - Szpital im. 
Barlickiego <Kopcińskiego 22) 

Laryngologia - Szpital im. 
Pirogowa {\VóiczańsKa 195) 

Okulistyka - Szpital Im. Jon
schera (Milionowa 14) 

Chirurgia ! laryngolog!a dzle-
cięca - Szpital im. Korctaka 
(Armi i Czerwonej 15) 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Szpital im. Barl!ckiego (Kop
cińsklep.o 22) 

Toksykologia Instytut Me-
dycyny Pracy (T.ere«y 8) 

2;;.10. 

Chlrurgia ogólna - Bałuty -
Szp'. tal \ m. Jordana (Przyrodni
cza 7 9). Górna Szpital 
lm. Jonschera (M\lionowa 14). 
Pr.lesie - Szpital im. Kopernika 
IP•łl ianicka 62) Sródmieścte -
!'lzoit >1l im. Pasteura CW\e;ury 
I~) Wlcizew - Szpital im. So
n0nherea !Plen i ny 30) 

Cliirure;ia urazowa Szpital 
W .!\,.f l~nomsk; esio 113) 

Nei•roch'rnrl!!a - Szpital Im. 
Kopernł k" IP~b!anicka R2) 

Laryngologia Szpital im. 
Bar!i ck'ę~o (Kopcińskiego 22) 

Okul'styka - Szpital :m . Bar
lickiee;o (Kopc'.ńskiel(o 22) 

Chirurgia i laryngologi;i dzie-
cięca tnstytut Pediatrii 
(Spor:ia 36/50) 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Szpital im. Barlickiego (Kop
cińsk! ee:o 22) 

Toksyko!oE(ia Instytut Me-
dycyny Pracy (Teresy 8) 

26.10. 

Chiruritia ogólna - -Bałuty -
Szpital Ble<?ańskiego (Kniaziewi
cza 1/5). Górna - Szpi•al im . 
Br:·dzi·;sk!E'<ro (Kosynierów Gdyń 
skich 61) Polesie - Szpital im. 
Piro~owa (Wólczańsk~ 195) ~ród
miesc\e - Szpital im . Barllckle
<!o IKopcińsk'ep.n ?.21 Wid>.ew -
Szo'.bl \m. Sonenberr;(a <Pieni
ny 30) 

Chirurgia urazowa - Szpital im. 
Jonsc11era (Milionowa 14) 

Neurochirurgia - Szpital im. 
Barlickiee;o (Kopcińskiee;o 22) 

Laryngoloe;ia Szpital im. 
P'.rol(owa (Wólczańska 195) 

Okulistyka - Szpital im Jon
schera CMi li o nowa 14) 

Chirurgia i laryngologia dzie-
cięca - Szpital ~m . Korczaka 
(Armi i Czerwonej 15) 

Chirurgia szczekowo-twarzowa 
- Szpital i'II . Barlickiego · (Kop
Ci!'lskiel!o 221 

Toksykologia - Instytut Me
dycyny Pracy (Teresy 8) 

Na terenie województwa miej
skie:?o łód?.kiel(o w dOdatkowy 
dz!eń wolny od prac:v w dniu 
~5 . 10 1975 r . bedą sprawowałv 
"O' e k" 7.rłrowotną Placów'<' shtż
h,. z~rowl" l or1vfmowałv pa
„:i e11~ów: w dzłPłntc~ch rn1asta 
~ .od • ' - ambul~torvJnle w '!-Odz . 
Od ~ rto Hł, 1<tłr')•::7p-n J a n~ w izy
ty domowe od l!odz . 8 do 17 

Lódź·Rah•t:v Przychodnia 
p rzv ••l Łal!iewnickie.f ~4 '3~ -
t e l. 770-17. Re1estrac.1a cr,ynna od 
v.nrlz 7 rlci 19 orzvlmnle ,Etłosze
nia rlo lekarz:v tntnnistów i pe
d'at.rów od l!oclz . 8 do 19 - na 
wizv tv domowe od godz . 8 do 17 
- nnrnoc ambu!atorvjną dla mie 
•7.k~~<'fiw Poza tym zaci0wnia)a; 
<:~oital Im. Jorrlana orzv ul. 
Pr~"rorlnlc•ei 719 w zakresie ln
tł"rn„, ch 1 rnrq-il. itlnPkoloeii . ST.ni 
t~l Im. 'Riee;oń;kle<ro Pr7.v ul. 
t('l~ P"':i~\viczR 1 13 w ?.:akrP~ip łn
ternv. chirurgii. oed'atrti !'Jzpl 
t;iJ '"" .,..u~lf pr„v nl Ł;u:dpwn ł 
<'l<ie i ~"~R w zakresie interny, 
e:inekolol!ii. 

Dzi~ Jutro i Pojutne łDRadiO 
PIĄTEK., Zł PAZDZIERNlK.A 

PROGRAM ł 

10.00 Wiad. 10.08 Koncert muzyki 
staropolskiej. 10.30 „Rozmy!ilania nad 
Christi! T" - fragm. 10.łO Leksy
kon Jazzu. 11.00 Refleksy. 11.05 Nie 
tylko dla kierowców. 11.12 Melodie 
znad Sekwany. 11.30 Katowice na 
muzycznej antenie. 12.05 Z kraju i 
ze świata. 12.25 Katowice na mu
zycznej antenie. 12.45 Rolniczy kwa
drans. 13.00 Pieśni weselne. 13.15 
Moto-sprawy. 13.30 Katalog wydaw
niczy. 13.35 J. Brahms - Trio c
moll. 14.00 Sport to zdrowie. H.05 
Przed mikrotonem laureaci VUJ 
Międzynarodowego Festiwalu Folklo
ru Ziem Górskich w Zakopanem. 
1'.35 Spiewamy i tańczymy. 15.00 
Wiad. 15.05 Listy z Polski. 1U5 Arie 
wokalne. 15.30 Fonoserwis. 16.00 Wiad. 
16.06 U pzryjaciół. 15.11 Propozycje 
do Listy Przebojów. 16.30 Aktualno
ści kulturalne. 16.35 Muzyczne no
wości. 17.oo Radlokurier. 17.20 Spie
wa Jacek Zieliński. 17.30 Spotkanie 
z muzyką. 18.00 Muzyka i aktual?o
ści. 18.25 Nie tylko dla kierowcow. 
18.30 Przeboje sprzed lat. 19.00 Dzien 
nik. 19.15 Parada piosenki. 20.00 
Wiad. 20.05 Reportaż literacki. 20.20 
A.k:torzy i piosenka. 20.45 Plakat re
klamowy. 21.00 Wiacl . 2l.Oa Kronika 

I sportowa. 21.18 Chwila muzyki. 21.20 
Rep. z IX M!ędzynarod. Konkursu 

I 
Pianistycznego im F. Chopina. 22.00 
Z kraju i ze świata. 22.20 Z n~gran 
Ork. PR. 22.30 „Filozofia człowie
ka". 22.45 Minirecital Anny Ger-

1 

man. 23.00 Wiad. 

PROGRAM li · 

16.30 w 19 lat później - Old Ti• 
mers. 16.45 Nasz rok 75. 17.00 Jj;kspl't„ 
sem przez świat. 17.05 „Werble ża!ob
ne dla Rancas" - odc. pow. 17.15 
Kiermasz płyt. 17.40 Zyciorysy mi· 
krofonem pisane. 18.00 Muzykobrame. 
18.30 Polityka dla wszystkich. 18.45 
w 10 lat później - „Breakout". 19.~ 
,Cichy Don" - M. Szołochowa. 19.30 
Ekspresem przez świat. 19.35 Muzycz
na poczta UKF. 20.00 Więcej, niż sie
dem cudów - gawęda. 20.10 Maga
zyn muzyczny. 20.50 Ma.gazyn auto
rów. 21.50 G. Pucc1m: „Madame 
Butterfly". 22.00 Fakty dnia. 22.08 
Gwiazda siedmiu wieczorów - Woj
ciech Karolak. 22.15 Trzy kwadranse 
jazzu. 

SOBOTA, IS PAZDZIERNIKA 

PROGRAM I 

10.00 Wiad. 10.05 Stara i nowa mu
zyka. 10.30 „Rozmyślania nad Chn
stą T" - fragm. pow. 10.40 K~:mcert 
życzeń. 11.05 Nie tylko dla kierow
ców. 11.12 Rep. z IX Międzynarodo
wego Konkursu Pianistycznego 1m. 
F. Chopina w Warszawie. l2.Q5 
Wiad. 12.10 Magazyn turystyczny . 
12.25 Kupić nie kupić - posrnchać 
wa.rto . 12.40 Chwila muzyki. 12.4:i 
Rolnlczy kwadrans. 13.00 Tańce lu
dowe. 13.15 Muzyka i poezja. 13.45 
Spotkanie z piosenką. 14.00 .,Powrot 
z zaświatów" - słuch pop.-naul!:owe . 
14.30 Przekrój muzyczny tygodnla. 
!5.00 Wiad. 15.05 ,,Dzieje jednej 
przyjaźni" - słuch. l~.!IO Muzyka . 
16.00 Wiad. 16.05 Kromka muzycz
na. 16.25 z polskiej fonote:ki. 16.40 
Podróże muzyczne po kraju. 17.00 
Radiokurier. 18.00 Muzyka i aktual
ności. 18.25 Nie tylko dla kierow
ców. 18.30 Spotkanie z Mleczysła-

nia. 19.30 Ekspresem przez świat. 
19.35 Zapraszamy do Trójki. 21.5ł 
G. Puccini - „Madame Butterily". 
22 .00 Fakty dn ia. 22.08 Gwiazda sied
miu wieczorów - W0Jciec11 Karolak. 
22.15 .,Cichy Don" - M. Szołocho
wa. 22.45 Piosenki kabaretowe. 

NIEDZIELA, Zł PAZDZIERNIKA 

PROGRAM I 

9.00 Wiad. 9.ęs Wlad. sport. 9.10 
Chwila muzyki. 9.1~ Radiowy Ma
gazyn Wojskowy . IO.OO Wiad. 10.05 
Rep. z IX Międzynarodowego Kon
kursu Pianistycznego Im. .i'' . Chopi-

1 
na. 10.45 Standard w 3 wersjach. 
U.OO Radiowy Teatr ,dla Dzieci Miod
szych „Złotogłów" - słuch. 11.20 Li
sta przebojów. 12.05 „ W samo po-
łudnie". · 12.35 Koncert niedzielny. 
12.55 „Wesoły Autobus". 13.55 Tranlim. 
ze Stadionu !O-lecia w Warszawie 
rewanżowego meczu piłkarskiego 
Polska - Włochy . 14.45 Wiad. 14.55 
D.c. meczu. 15.aO Koncert życzcn. 
16.50 „W Jezioranach". 17.20 Nie
dzielne spotkanie Studia Młody<:11. 
18.0J Komui1ika1 y Totalizatora Spor
towego . 18.13 Chwila muzyki. 18.15 
Teatr PR - Narodziny Nowego 
$wiata - · „Pl'zełom" - cz. 4. 19.00 
Dziennik. 19.15 Przy muzyce o spor
cie. 20.00 Wiad. 20 .05 Dyskusja na te
maty międzynarodowe. 20.20 W ta
necznych rytmach. 20 ,40 Teatr me 
tylko zawodowy. 21.00 Wiad. 21.05 
Rep. z lX Międzynarodowego Kon
kursu Pianistycznego im. F'. Chopi
na. 21.45 Radiokabaret 3X 3. 22.45 Du
ety operetkowe. 23.00 Wiad. 23.05 o
gólnopolskie wiadomości sportowe. 

8.30 W\ad. 8 .~ 5 My 75 . 8 45 Mu- wem Czechowiczem. 19.00 Dziennik. PROGR.\M II 
zyka spod strr.echy. 9.00 via k!. \ 19.15 Parada piosenki. 20.00 Wiad. 
VI „W świecie grzybów". 9.20 K0ło- 20 ·05 Takty i konta~ty nr ~2 · j 21.35 8.30 ·wiad. 8.35 Publicystyka m!ę-
wrotek muzyczny. 9.40 „Lubelski Jazz. Jambor;e 75 · „.oo 1i ~r ~z•: dzynarodowa. 8.50 Koncert życzeń 

10.00 „Pierwsza powieść" - ze s~viata. 2-·20 Rep. z . ,. <': Y _ · h d .„ (Ł) 
fragm. 10 .30 Ut\"ory \"Spo· tczesnycli naroaov; e~o Konkursu Pian ~tycz:ie .(Ł). 9.55 „Ludzie naszyc . m . 

' • F Chopma 23 oo W1ad 10.10 Koncert. na dwa swlerszcze 
kompozytorów. li.OO „Wszystko do go im. · · · · (Ł). l0.40 Łódzka Kroni.:a Kultural-
wygrania". Il.W Spie\\·a Andrzej na (Ł). ll.10 „Studio nad Łódką" 
Dąbrowski. 11.30 Wiad 11.35 PosLi;p PROGRAM n nr 8 _ mag. iit. (Ł). 12.05 Felieton 
w gospodarstwie domowym. 11.45 muzyczny J . Waldorffa . 12.30 Wiad. 
Od Tatr do Bałtyku. 12.05 Komuni- 8_30 Wiad. 8.35 „Spotkanie z hi- 12.35 czy znasz tę książkę? - za-
katy (Ł). 12.10 „Pasjonaci" - · rep. storią". 8.55 Muzyka spod strzechy. gadka literacka. 13.00 "Wiener Fest
dźw. (Ł). 12.25 Ton i test (Ł). 12.28 9.00 „Gospodarować nowocześnie''. wochen - !975" 14 .00 Podwieczorek 
Przypominamy mis~rzos~wo 0 ·,,.i':J

1
: 9.20 Bezpieczeństwo na jezdni zaie- przy mikrofonie . 15.30 Radiowy 

stracha W I roczrucę mmerc1 • ~ ży od nas samych . 9.30 Muzyka. 9.4~ Teatr dla Dzieci i Młodzieży 
kiego wirtuoza IŁ) 13 OO Dla kl Koncert . 10.00 Teatr PR: ,Czapa· „Kredytu nie udzielam·• - słuch. 
I i Il „Muzyczny bukiet" 1:1 ~O Mu- _ shich Il.OO Dla kl. VIII .,Coś dla 16.00 Jesienny koncerl. 16.30 Koncert 
zyka. 13.30 Wiad . 13.ZS „Trzy uro: I smakoszóvv". 11.2; Chwila muzyki . chopinowski. l7.02 !<or.cert (ł,). 17.SO 
gi od morza" - opow . 13.55 Mim IL30 Wiad. 11.35 Przegląd czasopism I Sławne romanse. 18 .00 Pieśni i tań
przegląd folklorystyczny 14.00 W1ę- I 11.4ti Pol•ka Ewa 7J. 12.05 Komun!- ce ludowe. 18.~0 Wiad. 18.35 Felieton 
cej, lepiej, taniej . 14.15 Tu l<adlo - ka ty (l;,). 12.10 Aktualności dnia (L). aktualnv 18.45 Kabarecik reklamo
Moskwa . 14.35 Koncert muzyki 15.00 12 25 Walce Jana Straussa (ł.). 12.40 wy 19'.oo Teatr PR: •. Kochankowie 
Zawsze o 15.00 t5.40 Amatorskie zes- „ za i:ranicami m iast" - rna"azyn z kla~ztorv Valdemosa" - słuch. 
poły przed mikrofonem. 16.00 „Stu- (Ł). 13 .00 Dla k.l. Ul i IV „Wstąż- 20.00 l\tur.yka. 2010 Konfrontacje ll
dlum wiedzy polityczno-społecznej•' ka" - sluch. 13.25 Chwila muzyki. teraC"ko-operowe _ „Traviata". 21.00 
16.15 Estrada Młodych Muzyków. 18.45 13.30 Wiad . 13.35 Ludzie budo\vy. wo.iska. strategia. t)br„nnośe. 21.15 
Aktualności dnia (L). 17.00 .,Przed- 13.55 Mini przegląd folklorystyczny. Piosenki żo!niersl<le 21.30 Siedem 
zjazdowa Trybuna" (Ł). 17.05 Orkie- 14.00 O. Respighi - Suita ,Rossi- dni w kraju 1 na świecie . 21.30 Nie
stry taneczne (L) 17.25 „Nasz dom. n\ana'_'. 14.2.'i „Ja . chce: być tutaj" zapomniane nr~enoie (L). 22.15 Wiad. 
nasze osiedle" - rep dźw. (L) . l1 ~o I rep ltt. 14.45 GraJ kapelo. 15.00 Zaw- s rt IŁ). 22.30 Recital R. Trezler. 
„Różne tony Polihymnii" _ mag sze o 15.00. 16.00 „Czata" - . maga- ·.~~O w· d 
muzyczny (L) 18 20 Teł'minarz mu- I z~n :voj~ko:vy . 16.15 O. Messiaen_ - - · ia · 
zyczny. 18.30 Echa dnia . 18.40 .,Od· \ P!eśm 'l'.em:. 16.45 K.oncert rozr~w-I PROGRAM lII 
waga" 19.00 „Młodzi w gminie t ~owy IŁ). _17.00 Ton l test (Ł) . \7.03 

· dl „ 19 15 L k j · g 1„ 30 '>lereo-dysk (L). 18.00 „Centrum kul-
12 5 

N' 
osie u . e c a • ięz. an . •· tury robotniczej" (Ł). 18.3-0 Wiad. 11.15 Wielkie recitale .o " ie-
Magazyn studencki. .0.30 Uroczysty 18.35 Portręt słowem malowany. 19 .00 bieski krzyt" - odc. słuch. 12.~1 
koncert zorganizowany z okazji Dnia Utwe>ry Guillaume'a de Machaut . z muzycznego archiwum. 13.00 Tan
ON_Z - transm bezpo~rednla z y1c- 19.15 Lekcja Jęz. franc. 19 .:!G Maty- ce nie do tańca. 13.15 Przeboje z 
t'?na _Hall w Genewie. 21.30 Dz1en- siakowie. 20 .00 ze świata opery. nowych płyt. 14.00 Ekspresem. przez 
mk wieczQrn;v <w przerwie koncertu) 20 .40 Recital Antona Hellera. 21 .oo świat H.05 Peryskop. 14.30 Tance me 
21.45 W!ad sport. (w przerwie kon- F. Mendelssohn-Bartholdy - V Sym do tańca Ili). 14 45 Za klerownlc;i. 
certu). 21 .50 d.c . koncertu. %2.45 Dy- fonia . !ll.30 Wiad. 21.35 Wiad. spor- 15.10 NaJwlęk1ze przebo,le B. J. Tho-
skus.ia literacka 23.05 J. S. ~ach - towe. masa . U.35 Gra I śpiewa ze1pół Ho-
n $'-"n orldestrowa. mo Homini. 111.t!O Zapraszamy · do ~ 

(. PROGRAM tu studia. 16.13 Licytacja piękności. lft.45 
" Kantat 11tltarowy. 17.05 ,.Werble ża-
·( PROGRAM Ul 11.00 Na estradzie zespół Hagaw. łobne dla Rancag" - odc pow. 17.15 

i 11.20 życie rodzinne. 11.30 Barbara Antologia piosenki. 17.40 Coś w tym 
10.35 Nowe brzmienie big-bandu w duecie. 12.05 Ekspresem przez jest _ rozmowa o filmach. 17.55 Mi-

Maynard Feriiuson. 10.50 „Mnich" - świat . !2.lO Wiedeńskie walce. !2.25 ni-max. 18 30 „Pechowa trzynastka, 
odc . pow. Il.OO Oci plerwsz"~" nagra· Za kierownicą. l3.00 Powtórka z cz~·łl cierniste śrtP.tkl w·ystępku • ' -

ł
.s; nla - Gilbert n•sulHvan 11 20 Zyci.- rozrywki. l3.45 Czytamy pamiętnll< i slt•ch tą.oo Tań~e nle do tańca <ITI). 

rodzinne - maga«yn 11 .50 Nowe J'ana Kreczmara. 14 ·60 Sz!getl i Ar- 19.30 Ekspresem orze2 świat. 19.35 
brzmienie blEt·band11 - Ruddy Ri- rau gra .1ą Sonaty slcrzypcowe. 14 30 I '!uzv„2na pnczta UKF ~O.OO Gawę
cha. a.OS Z kraiu I ze świata . 12.25 .,Zakochany W miłości" - gra kwin da 20.lO Koncertv. fortepi:rnowe ~~o-

let. 14 .~5 Prywatna encyklopedia 
Za kierownicą. 13 OO Powtórka z roz- oorJró:i:owania . 14 .45 Polonia śpiewa . >.arta 20 40 "Rwa nem„rczyk na nly-

ł 
rywkl. 13 4~ Czytamy pamlo:tnlkl .Ta- 15 .00 Ekspresem przez świat. 15.10 , ~ie „Melodii" 21 ~o ,Gd;o w sadach 
na Kreczmara . 14 OO Szigetl i Arrau p·nscnki z różnych obrt>tów. 15.30 dojrzewaja 111błka" - aud . 21.20 Wa
grają Sonaty sknvpcowe Beetnove- 60 minut na l(odz im:. l6.30 przeboje r'qc je w stirh •oul. 21.50 G. Pvcct
na. 14 30 Gra kwartet )!;itar klasycz- „So:1'1onvch" lat 20. 15.45 Nasz rok 7~ . ni ·- .,Madame B>Jtterfly". 22.00 
nych 14.35 Prywatna encyktoperlia t7 oo fl:k-;presem przez świat. 17 05 Faktv dnia. 22 .0R GwiAzda siedmiu 
14.45 Mikrorecital W~dima M1J!1er- .Werble żalob'1e dla Rancas" - V."P.czorów - Wn.1ciech K~ro11'k. 22.!5 
mana 15 OO Ekspres('m <>rzez ś\•·ia• odc pow li.15 Kiermasz płvt 17.40 „Uciechy st,..nu mAł7eńsi<iel!o" -f 15 IO Z archiwum piosenki 15.30 I Zna.tomi z ency._ltlooedil. 18.00 Muzy- wieC"zór nierws•v. 22 . 3Ą N~ e~órarlzie 

, St1,'dio pod M112.am.1. 1~ rn W 1n lat kohrnn•e 18.30 Poi:tvka dla wszvst~ zespól Os<ian 23 OO Wiersze 'l'. Ku
·~ p6znie1 - Skalclnw1P 16.'0 „As•rono- k : ch . IR 45 z k.omnozytor.kiej ti;ki biaka. 2!I o~ Wart:;ciP na temat stan-
:[ mia górą" - zespołu Pink Floyd. Roya Charlesa. 19.15 Ksi11żka tygod- dardu „Noon river". 

.~ ... ~ ......... ._,....,.,... ... „~jll-.... ~~~-~ -~ -~ ""'"'.,,.. 9ft!_„ ~ 
Łódź-Górna - Przychodnia Re

jonow:1 nr 21 pr1.y 111 . Cteszkow
sk\el!n R dla dorcslych i dzieci, 
tel. 405-85 

Łódź-Polesie Przychodnia 
Reionowa nr 35 przy ut. Forn;il
skiej 25 rlla r!ornsł-.ch t el. 203-51, 
dla dz;eci tel. 294-25. 

t.ódź-Sródntieście -
nia Reionowa nr « 
P iotrkowskiej 102 dla 
i dzieci tel. 2'71-80 . 

Przychod
przy ul. 

dorosłych 

t.ódź-Wid~ew Przychodnia 
M' edrvzak!adow~ przv 111. Niciar
ni~nPi ~? 'ila dorosłych ! d7.ie
ci tel. 832-74. 

W miastach: 

Głowno - Przychodnia Rejono
wa ul Łowicka · 8. tel. 27 i 92 
c>vnna w e:odz . od 9 do 16. !(a
h~ net zabie.stn\vv czynnv \V ą:odz . 
od 9 do l3 Pnvchodn•~ Re .iono
we w 'ltrvkowiP orzv Al. Kościu
szkt 27. tel ~4 czynna od t!odz . 
~ do 1~ ~abłnet ~ol)'el!OWV czyn 
?Y w godz. otl 9 do t3. 

Pabia.nice - Pr?vchorlnia Reio
nowa nr 1, ul Tr1'1Jl(ntta nr 3. 
tel. 72-41 dla ~orosh'ch i dzieci 
w e:odz . od ~ do t5, ~wl?rlczy 
11słu1rl dl!1 nodon1.a'"'7.nvc-'11 f>T'zv
r.horlnł 'Reionov:v~h nr 1 i ~. 
p„„.vC'hnrJnia lł "' 1onowri nr 4 111. 
f'lb•"l)irAw <;tolln"r"<ill R tel. 
~2-~R r'l" dorn•'"ch 1 tlziecl w 
"'Od„ . od 8 dn 1 n. ~wicriczv 11słu
P.:ł dl;i oodop\(łf'?T"ł,r('h Pr7.Vf'hn'"l1"'1; 
'RPiOn('ml VCh .,.,,.. 2 ~. 4 - e"abi -
net s;t"m!lto1,.,~i ~'1.iJV l"ZVnt'lv w 
<?ndz od R cio ~ -"•hlnpt za
h \ .,,.~cnvv nrr.v 111 .,...T'„''"''t•a nr 
.t ~ . W P""d? nfł 7 rlri ?1 łP.l. 
30 -..41 . PnrRdri:::i r.h l r 1 ~„..., l c7 f"I ~ 

"'"'·".,. n1 C}\IJ";łt''"1 i' r ndn\1„pi ~ t,:i1 , 

27-91 czynna w "D'i> o~ ~ do 1 ~ 

Gminnv Ośrortek Z-lrowla w 
K•awerowle nrzvimuit' <'horvch 
nd l!Ddz. 8 do 15. Ce„tralnv 
P1tnkt Tnform~cv "' •H' ul ntv~rdii 
Ludowej 8. tel 37-52 col~ ciobę . 

Zgierz - Przvchodnla Rejono
wa 111. Łeczvcka 24. tel 16-28-32 
r!la doro~łvch i cl~ieC'l. orz,·imu
je chorvch w l!odz . od 8 do 15. 

Izba Przvjeć <:zpltala M'eiskle
l!O 111. D11boi~ 17. tel '2-~2 nrzvi 
muje chorvch ort !!oclz. 1 ~ rlo 8. 

UwaJ?i: W izbach 
tali na terenie m 

, ?.CZe"ólnych d?.ieln!cach !ek~
rze będą świadczyć usługi zgła
szaią:ym się chorym. 

Szpital im. Korczaka przy ul. 
Armii Czerwone! 15 będzie przyj 
mnwał che>re dzi~c\ w izbie przy 
jęć z dzielnic: Górna, Sródmie
ście. Wldzew. 

Szpital im. Bleitańskiego 
ul. Knlazlewicza 113 będzie 
rnowpł chore dzieci w Izbie 
'r.ć z dzielnicy Bałuty i 
s :e. 

przy 
przyj 
przy
Pole-

Nocna pomoc lekarska czyn-
na codziennie od ~odz. 19 do 8 
w !'\tacii Pol(otowia Ratunkowe
l!O m . Łonzl orzY ul. Sienkiewi
cza nr 137 tel. 15M-M 

Nocn& pomoc pielęgniarska -
r.zynna codziennie od godz 20 
do 7 Łódź. Al. Kościuszki 48. tel. 
324-00. przyjmowanie zl(łoszeń na 
zanle<tl w domu choreito od ltO· 
dziny 20 do s. adres jak wvżej. 

Stacja Pogot„wla Ratunkoweiro 
m. t.odzi - czynna cał11 dobę, 
Łórł7.. ul. Sienkiewicza 137/139, 
tel. 09. 

Lekarz dyźurny województwa 
miejskiego łódzkiego - tel. &15-65. 

Na terenie województwa mlej
skiee:o łódzkiego w ramach nie
dzielnej i ś,•,1 ątecznej pomocy Ję
ka rskiei będlj sprawowały opie
kę zdrowotną placówki służby 
zdrowia I orz:vJmowały pacien
tów w dzle)nicach miasta: am
b„latorvine w !!od? . Od 11 do 19 
7.J!(łoszeii:ia na wiz"tY domowe w 
godz. od 11 do 1'1. 

Łódź-Bałuty - .lak podano w 
dzień dodatkowo wolny od pracy 

Łódź-Górna - iak podano w 
dzień ciodat.kowo wolny od pracv 

Łódź-Polesie - Przychodnia Re 
.ionowa nr 32 przy Al. 1 Ma ia 
42 dla dorosłych i dzieci tel. 
305-83 

ŁódiAlr6dmieście - jak podano 
w dzień dodatkowo wolny od 
pracy 

t.6dź-Wldzew - Przychodnia 
Rejonowa przy ul. Szpitalne! . R 
dla dorosłych i dzieci, t&l. 826-34 

·W miastach: 

Głowno - szpital Miejski przy 
ul. Wojska Polskiego i2 - po-

moc amb•\latoryj ną św!ancz;i le
k :a r7e w !zhie nr?.'1 ieć orzez ca
łą dobę. tel. 57. Sta'c1a PoE(oto
\if.;'ł 'Rr>tunkoweq;o - ::;.1,vłarłc:7.e"1ta 
arnb,1latoryjne całą dobe tel. 09. 

Pllblanice - Pomoc dorazna -
PC'~otO\\'~"' Rat 1 1nkowe 111. Ko
•ci11">.k' 2~ - św'arlczenia ambu
latorv,ine całą dobę tel. 37-52 

Zi:i~rz - Szpital Miejski ul. 
D•tbo's 2'7 - świl'ldcz:v us!uiti 
~n'lhulatory,ine cał11 dobę, tel. 
22-32 

<\leksandr6w Prz:vchodnla 
Rl'!ionowa przy 111. 'ł curłe
Sklo-~nwsklei I. tel. 292 1nb 283 

- l!ab'nPt >•bieJ!(owy czynny od 
godz. 8 do lR. 

Stac1a Pogot.ov.ia 'Rat•mkowel!o 
\V Z~ierzu or7.v ol Par'ltl"C7..ew
~klei 3S. tel. 15-~~-51 - śwlad
czen'a ambulatory.1ne. 

W dodatkowe dni wolne od 
pracy: 

Aleksandrów - Przychodnia Re 
.ionow• pny ul. "'1'. C"rle-Sk'o
rlow•kiei 1. tel. 2~2 !nb 28~ - dla 
rlorn~łvch l dzieci w godz. od 
3 do 13. 

Stącfa Pogotowia Rat.unkowego 
w Zczi erzu or:J" uJ Parzeczew
skiei 35. 'el. 16-3ó-ól - świad
~>P.n'~ ambulatoryjne po ~odz1-
n ie 13. 

W niedzielę święta: izby 
nr•v'~ć ~zoit•!I w nos~cze<!óln:vch 
riz;Pln1~::,..h ~,,_tiatf'c7.n .~ n„mnc le
tr~rslc~. ś1,~:1:=itp('zti::1 l'lomoc nlelPC!'
~ i~ rct:k:=o 1 ~·~("ip ~""~oto\\ri~ 'RA
+"'1kn'.vel?("I ni s. , „,.,., ~ - "'ZVl'"'n" 
hk ''l do~!?tlco\„:e dnl \vclne od 
O:':J;CV . 

L~k.rz dvil!rnv wo.l~w6rhtwa 
ntie.l~kieiro ł6dzkiei:o - tel 615-65 

01'(61no!órlzkl ptmk+ in'orm„cv1-
nv o pracv ola<'ówek •łu;;.tiy 
7.drr>wia .w !'\taeli P"l«ot.01vi" Ra
tnnknWP<'o m t.od~'. nl. 'llenkiP
wl~a. l:l7 - tpl. "'~-10 - czvn
nv w 11nd" 7 do 19. oprócz nie
dziel I świat. 

Uwaita oe:ólna: Placówki służ 
bv zdrowia dział" iące w nie
ri'Z'łP.t~ ł św:etq e>raz riod~tk<"'\Ve 
dni woln~ O" orac;v. 7.0b'l '•ia1.a
n~ . SA do or11dmov1;:inia '1.rtł~§7.D· 
facvc-h ~!e chnr•rch 7 tt-rPnń,v 
"t_„rlącronych w aic1omet"a~ie tóA-,,. 
k11 . 
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P 
rzed kilkuna.stu laty francuska, uczona Leon• 
Bourdel badała zależność między grupą, krwi . a 
charakterem. Pomysl nienowy - klasyfika.
cji temperamentów dokonał już Hipokrates dzie-

lą,c ludzi na sangwinik6w, choleryk6w, flegmatyk6w 
i melanch.olik6w. Pani Bou.rdel podjęła ten podział 
opierając go o zróżnicowany ski!Zd krwi. Po wielu do-

_

wiadczeniach ustaliła wlasny podzial na 4 gl6wne gru
y cha'l'akterów: · 

a) TYP HARMONICZNY (grupa A) - nadwrażliwy, 

rozwijają.cy się jedynie w warunkach uczuciowej 
zgodności ze środowiskiem. 

b) TYP MELODYCZNY (grupa 0) - wszędzie przy
stosowujący się z latwością 

c) TYP RYTMICZNY (grupa. B) - wytrwały, auto
rytatywny, zwalczający przeciwności życia, 

dl TYP ZŁOZONY (grupa AB) - niestały, niepew
ny, mieszanina poprzednich. grup. 

Dfo każdej z tych. grup ułożono szczeg6low~ tabelkę 
cech duch.owych. 

GRUPA A 

- łatwo cie uraa.ńć, 
- odczuwasz ootrzebe wsoar-

cia. ośmielen~a. 
- iesteś nadzwvCZiai wrażliwv. 
- iesteś oasionatem. którv ła-

two traci miarę. 
- uczuciowość nabiera u ciebie 

niezwvk!ei wartości. 
- w oracy iesteś nierównv. 
- łatwo orzeC'hodzi.w -Od wiel-

kiego oot"-mizmu do nai-
czarnieiszego oesvmizmu. 

- lubisz to. oo nieoczekiwane. I 
skłonnv iesteś do nagłych 
wvskoków. 

Na.iodpowiedniejsze zawody: 
pisarz. badacz. zegarmistrz. k.wa 
1ifikow.aa1y robobnik. architekt. 

GRUPA B 

- lubhsz dz.ia}amde, 
- rrard7lisz sł:abościa charakteru. 
- nie lekasz sie niczego i cze-

.sto iesteś nie do wvtrzvma
nda. 

Krystyna Wawrzkiewicz 

W ŚRODĘ, 22 B.M. rozpoczął się 
w Warszawie XVIII Mtę<lzynaro 
dowy Fesitiwal Jaz;rowy .,Ja'ZZ 
Jambore 75". Zainaugurowal go 
występ Cze.s.lawa Niemena. Fes
tiwal zakończy się w niedzielę, 
koncertem „Muzyka Luisa Arm
str001ga•; z udziałem muzyków 
grających jazz tradycyjny. 

• • • 
OS'fATNIO przebywa} w NRD 

występując w słynnym Frie-e: -: .. ,~ ,.. 1 ~,1. 1 . ... ..,1 ... c:+ 7.o~n '\l 2 + 

- maiło ulegais,z wolywam Zie!W

netrz.nvm. 
- twoie główne za.letv bo uoor. 

wvtrwalość, niezmieniność. 

Grupa krwi 
a charakter? 

1uz w d:ziiedństwie bvłeś oo
waMv. bvstrY. rozum.nv. 

- iesteś nieprzeiednanv i U7Jna
iesz tvlko swói ounM wid:ze-
nia, 

- lubisz t>Orzadek, metodyaz:
ność. org.a.nizacie. 

- w orzyiaźmd jesteś bard.ZlO 
wiet'l!lY. 

}'rzy okazji warto dodać, że 
pi<Jsenki „Hej. dogon.i.1; lato" i 
„Kołysanka mat.ki" (oba utw()ll'y 
w w-ers .ii niemieckiej) nagrane 
zostały na singlu wydanym 
przez „Amigę". W naibliższym 
czasie ta sama firma wyda 
longplay zespołu .,2 + 1". . . . 

OD 14 PAŻDZlERNIKA wy
stępu;ą na terenie ZSRR Kry
styna Wawrzkiewicz (na 7;e1ię
ciu). Henryk Stefanialt i zespół 
muzyczny „Uniwersalni". Tour
nee artyst:vcz:ne łodzian pokwa 
ok. 3 tygodni. . . . 

W KSIĘGARNIACH muzycz
nych na terenie k.raiv ukazal 
się pierwszy, bardzo oczekiwa
ny lon.gpla,y lubelskiego zes·po- • 
lu „Budk.a suflera". Przypomi
namy, iż w nagraniu tej płyty 
u.cze.<>tniczyt Czesław Niemen. gra 
ją.c na moogu o.raz „Ali-Bal>k.i". 

URSZULA DUDZIAK Mi-
chał Urbaniak (na 7Jd.1ęciu) są 
jedynymi polskimi artystami 
(pomijai<lc oczywiśC'ie muzykf'l 
poważną). którzy dobrze przy
jęli się na amerykańskim ryrrlru 
i zostali zaakceptowani pr·Lez 
tamtejszą publiczność. Ostatnio 
małżeństwo Urba·niaków nagrało 
w USA trzy longplaye. Jeden 
z nich „Fusion III" okazał się 
dużym szlagierem i znalazł się 
na liście be.stsel.lerów pi:sma 
„Ca&h Box". 

• • • 
TRWAJĄ inteMvwnc ,1>rzygo

towania do najstarszei Lm.prezy 
w nasizym kraiu. Mowa 

~~::::~ffilJllTJt~;~(~l ~~.::.;1ili - ~·i!·:!.i.!!ll'„„l! 

NaJodpowiedniejsze 
wojskowy. mHdcjaint. 
h.andlowiiec. 

GRUPA I 

zawodn 
lekiairz, 

- iesteś 2!00lromicie przystoso
wany do żYcdia li nieus'1&1-

. 11wch k.ointaktów 'Z i.nnvmi, 
- lubisz orzvgodv. oodróże. nia.i

róimieisze doświadcz.enda. 
- z naturv ootvmista. ie&teś 

bardzdei seintvmentalny niiż 
wrażliwv. 

- lubisz pr01Wad2lić r<Jl1lll10WY, 

- iest.eś dobry i toleran.cyi;nv. 
choć zbyt wrażliwy na 
WZ!tled.V. 

- twoia ciekawość iest zaiwsze 
rozbud:zoln.a. 

- kochasz walke .. . 
- żyiooz chwila obeCll1a, 
- ies teś 7ld.olnY. nria!ktYOZJ11Y • 

uśmie.chnietY. 

Najodpowiednie.is:ie zawodyt 
dyplom.a.ta. oolitvk. adwokat. 
<lzienn.ika~·z. n.auozvci~. odlot. 
hotelanz. taksówk.a!N.. 

GRUPA AB 

- .iesteś ooobowościa n.aiboe:.at
sza. ale oel:na przeciwieństw. 

- 1esteś ehCliwv d2lial.aa1da. wie-
dzv. dóbr. ale gdy iesitieś 
sam. zżera oie mel.anch.oLia, 

- zatruwa cie brak działania. 

- iesteś szcześliWY nie ma,iac 
chwili wol,nei. 

- 1Jwoie oosteoow.ami.e trudno 
Pt'Z-ewi d'Z.lieć, 

- jesteś zdoi.ny, lecz me.stalv. 

Na.ioduowiednie.isze zawody: 
tnżvnier. mu,zyk, elektrotechnik 
i chemik. 

Michał Urbaniak 

oczywiście o k.rakow&kich „Za 
du.Szk.ach jazzowych". kłóre za 
kilka dni rozPOcziną się w 
p<><lwawe!&kim gr:odzie. . Poza 
czterema koncertami w f.11.h.ar
monii publiczność będzie mogla 
uczestni<:zyć w nocnych „jam
sess'ions" w pałacyku Krzysizto
fo.ry. Przyznana wstanie rów
nież tradycyjna nagroda dla 
najlepszego muzyka „Zl-oty He
likon". 

• • • 
DO OZU~ nie' zakończył .si ~ 

precedensowy proces o praw.o 
posługiwania &ię nazwą. „Ah
Babki". Jak pamiętamy w irru
dniu ub. roku Sąd Woj. dla m. 
st Wars.zawy wydał wyrok mó
wiący , iż prawo do na?WY „~i
Bal>ki" pr-zysługuie zesiw10W1 w 
składzie: Wanda Bork.o·wska, 
Anna i Ewa Dębickie . Krystyna 
Grochow;,ka i Sylwia Krajew
ska. W naibliższym czasie s pra
wa ta ponownie wróci na wo
kandę. boWiem „Ali-Babki" (':vy 
stępujące obecnie w niec? zm1e
nio.nym składzie). iak 1 „Ba
biniec" z:tożyly odwołania. 

(cis) 

B ARAN (M. t. - 18. 4.n ~ ene!'lh I hi!icsmtvwa. 
Przed Tol>a iedinalk trudne spr.aJWY. Uw&ilaii by siię nie 
POtkalać. Przemyśl wiec dokładniei każdy swói krok. 
a WÓWCl1'Jlł8, !{dy d2llaJać bedziiesz z t'OlrolYSłem. wszystko 

e>ójdzie Cli iak z uliaitka. Przed Toba PeI\Spektvwv lepsze niż orzv
l>UB2lcmsz. Tylko w &l)ra.wach osob.hstvch 2&S1tói. oo nieco Cie 
denerwuje. Prz.Y'J>(llIYl!nJii sobie wówcizas powiedzenie: .. Je.st do
brze. chociaż mod.oby być leoiel. ale też mol?łobv bvć l!Ol'.'Zei" 
A wiec ie.st dobrze.„ . 

BYK (19. 4. - 20. 5): RozP()Cl'zyll/a sie d1a Ciebie bardw oieka
' wY okires. Olekiawv i szoześliwy. Wvidz,ie Oi wie•le Proiektów 

· i iiniciatvw. Drócz noweiro flirt'l.I w którv sie 7.a.aruNllżuiesz. Be
d7lie 1io PtiZYClZY'lla nie najleioszeiro humoru: z.wtaszcza w olenv
szei porowte tnodruia. k·tótv iednak J>Od klliniec bę<lZlie wvirovni 
zwyżkować. Przelronam sie how.iem. że nile zarwsze n;arleżv wie-
rrzyć W ro, OO się M 8~D Cle vei Pl'O•DOZYCi:i. i.a 

która ooczabkowro :Jrin-6cl.!E uwa.ieI. 
BLIŻNIĘTA (21. - 20. 6.): Sz.vlruje się oiekaiwa Podróż. 

Uważaj ied.nak by' ~em w -czaJStie iei ti-waru.a 
nie przv;sPorzyć sobie <:rw w domu. Po ooi.vrocri.e SOOll."O ro-
boty i troche ltloootó OZ'.lfani2acvin.veh arle tarkże kitka miłych 
spot1'..iań w gron.fe przy • Mortl.i!W<lt\f Ullistruiem:i!a dosyć nie
oczekiiw'11!11ei svtuaci.i. .Je da.1$&Y nmwói zależy od Twe~o oos~e
POWainia. w ltiażdvm I'lalZli Two1e ~wa nie może bvć posta
wa wvczek.ująca i bie1111a. 

RAK (21. 6. - 22. 7.): 1'1dme6 udia.111v prawrie ood każdym 
wz.g-ledem. Prawie. bo w ~ aziekia..ia Cie drobne klO<P0>tv. któ
a:'Ych hltl"w1dacia wym.aaiać bedzlie Twoiei &trony sooro wvsil
lku i czasu. Pooa t:vm duw s~'w i. radosnych wydain7..eń. ied
JI1Ym &lowem dobra oaissa. Mu tylko oowstmvm.ać nieoo srwoia 
ii;adatlrlwooć i Iliadmieme wtra~e sie w nie swoie s·pr.arwv. Pa
mietaj wiec o arrneńsk;im O!"z;ysf()Wiu: .. Chca.c otw·orzvć U.'l!ta. nai
oierw o~wórz oczy". życ:zJ,twei rady szukai u osoby spod zm.a.ku 
Lwa. 

LEW (23. 7. - 22. 8.): Podiete w nadcbodizacv:m tve:odruiu sta
r.aini.a uwieńcwne z.ostaną sukcesem. Bed7lie to tvd.zień różnora
kich korzyści, chociaż i drobne niePOWod:zenia morza Ci sie przy
trafić. Bilans będZlie iedin.ak koNVstmv. nie trap sie wiec nie
isbotnvnti kloootaml. oozbadź sie u!irudJniaiacei Ci żvoie oechv 
czarnowidztwa. Soot.kasz sie z dowodami svmoiat:id ze stroov oso
by. do tei oorv dosyć Ci oboietmei. Zmiiamy w kregu soraw w
wodowyoh. ooczekai z wyirażan.iem swes:o zdalllia. zastainów sie 
czv racia ies•t oo Twoiei stro.nie. 

PANNA (23. 8. - 22. 9.): Tycizi-eń. k:tórv 7Alli.CZJ&.."!& do uda
nych. oo nie =czy oczywiście. że w.srz:vstko bed2:i.e sz.lo iak 
z pla.tk.a. Purnktem zaioalnwn beda Sl>l1a1WV osobiste. ?Eeszta wv
nikłe z Twoiei wi.n.v. Pr.zekona.s.z sie o Pr.awd7Jiwości tndvis•kiiego 
oorzekadla. że „k!to h.andluie kłamstwem, ten Dlaci prawdą". 
W pracy możesz Licrzyć na pochwale. a narwet być może a.w.ans. 
Niesoodz:iewai!ly wotvw e;ot6wkii. Pod koni.ee tve:odnia · nieoczeki
wana wizvta i zaDrosizen:ie. które możesz Przviać. 

WAGA (23. 9. - 22. 10.): Tvd2lieii raclllei sookoi:ny. Sk«zY&!la.i 
wiec z tego i pozałatwriiaii S•1>r.aiwy, kt~ c:z.ekaia na rozwiarmnie. 
Możesz sPodziewrać s.ie · prez.en·tu. drobnel!'O. ale ba.rdmo dla Cie
bie m.ilee;o, świadczacee:<> o wciaż bflwaiacvm zaintereSO>WaITTiu 
nieoboietmiei Oi osoby. Zastamów sie nad oroiektowanvmli wvdait
karrrui. żviesiz nieco OOll)ad Sitain. musim stale suliaicać dłwti. Pro
'\y;adź wiec !>woie wvdlat1ki z ołówikiiem w reku. 

SKORPION (23. 10. - 22. l,1.): Dobry tydrLień, ood w,a,run
kiem, że n.ie podejmiesz nie ~emyś1anych decyzji. A wszystko 
wsll;a.zuie na to. że ia!IDieś detYZ'ie trizeba bedzie w k.ońcu ood
jąć. Prze.myśl wi.ęc wszysf!lro oo p0azatku do koot'tca. Odnosisz S'ie 
z dużym entuz:j.a,zmem do nrói~ o charakterze tiod~ilru1wm. Ma 
on wszelkie sz.ai!lse oowodzerńa. tyle tvlko. że musisz ieszcza 
przekonać opo;neo•tów. Pracoi .nąd tym crien>lii<Wlie. bez UlruOSa:enia 
sie i nerwowości. 

STRZELEC (23. 11. - 2 • 12.:) :. Tvdz;i~ :makomitych OOffiySlOW 

i udamych sipoVkiań. Oby lm Twói zai\>ał 11i•e okazał sie DrrzY-
słowi01WYm stomLalllym ero. Skup µ:Wage na r~cza.ch na1-
ważmIDe:iszv·ch. nrie ent · Sie w\eloma oomyslami. gdyt 
:i.nacz.ei. nie zrearlilzui · ieć!neJlil>. N'ie odklad«i na oóifilie1 
rnte:rwencii oodzimlei. i&l!lt q kj(lnl,ecmna. <;hociaż_ svtuacia i:i• 
bed2lie naj,przyiern:niie· ~ iin~ ltnl'I Oi Sllę ood kOiilll.ec 
ty~a. iak równii w tymże okires~e. 
KOZIOROŻEC (22. 12. - 20. 1.): ZaPOWi.ada s.ie fiin,g,Ji;zacia 

!kilku obiecujących i ba't'dro kOOZVSfmych dla TwQiC'h pl.an.ów 
spraw. W zwia2lku z tvm i Twoie .sannoooczucie ooJepszy s:ie zd~
cvdowa;nie. w.zrośnie aktywność i ener!!'ia. Pod koniec tvgodma 
miłe sootkanie . . Ąbmosfe!lll rodriJi:n'l)a Q'ez 7,arzutu. &oo.ro kQ!Iltak
tów ·towarzysltićh i niitych sootkaii. Wvratna oopr.awa w finan
sach. 

WODNIK (21. 1. - 18. Il.): Tyd2lleń. w k.tórvm otw<>ma &ole 
Drzed Toba nowe możliwości dzi..atan.i.a zawodowe® i snolectzme
f!:O. Tak.ich perspektyw ieszcze w Twoim żvoiu nie bvlo. Nioe ~e~ 
sie wiec. z:aJltir.zatn.ii sie wre&Zcie .k!O<to swoich spraw Tvdzien 
w u11zuoiach nie PQIWi:ruien Pl'ZY'ndeść żadnvch zntiain. oo 00-
win.no Cie tvlko cieszyć, Pamiełiai o rochinnei rocamicv. n.l.e 
7..aniedbui towarzyskich kontaktów. Nie wier.z ooobie sood 7.llla
ku Skorpion.a.. 

RYBY (20. II. - 20. III.): Tydzień. którv be&!lie należał do 
spokoiniejsz:ych. Po ooprzednlm bardzo meczacvm i oołinvm "':"
darzeń okresie bedzlie 1io d1a Ciebie prawdziwv okres wvtclmie
nia. Sk:orzvsta.; z krńtlciego nawet v:vooczvnk~. N_ie szafui nad
m ietnie swoimi sitami. gdyż inaczej nie obęcl!zae się bez lekarz.a. 
Wyrazy uznainia z najm!lliej spodzaewainej stronv dia<l:za Ci wiele 
satysfakcji. 

• 
Niestety, tle 

ię pan oołączyl. 
o nie jest telefon 

aufa11ia. 
1 

• 
aly współczesny świat ogarnięty jest modą re-c tro. Nie ustrzegł je3 się nawet tak młody kie
runek mnzyki, .iakim jest liczqcy zaledwie ćwierć 
wieku rock and roll. Na fali ,,retro rocka:• po-

Chinnem · tworzą jedną z 
autorskich. Postano · 
ze swoich piosene 

na.1bardzieJ wziętych spółek 
ać „MU D" jedną, 

z węgierską, grupą, ,,PIRAMIS" wystąpi lO. 11. br. w Ha
li Sportowej. 

wracają na estrady inicjatorzy tego najbnrdziej maso
wego szaleństwa w historii muzyki: Bill Haley, Little 
Richard cz11 Jerry Lee Lewis. Popularność „retTo-roc
ka'" daje również początek nowym karierom; tak zdo
był sławę Alvin Stardnst, dzięki temu na listy przeboj6w 
trafia.ją ostatnio utwory wykonywane przez grupe 
.,MUD". 

Grupa powst!Zla już w 1966 roku, kiedy to czterech 
chiopców z Carshalton w hrabstwie Surrey. nie znajdu
jąc widocznie pelngj satysfakcji w wykonywanych przez 
siebie zn.wodach., postanowiło poszukać szczęścia 1Vl estTa
dzie. Byli to: Les Gray (29). dotychczas pracownik agen
cji rekln.moweJ na West Endzie, Rob Davies (27). nrzed
nik bankowy, R'ly Stiles, kreśla·rz w biu'l'ze architekto
nicznym i Dave Moun(. elek,tryk. Wszyscy są, muzycz
nymi sn.mouknmi: Les gra na fortepianie, trą.bee i śpie
wa, R.au iest basistą, Rob - gitarzystą solowym, q. Da
ve ar·ry. na verkusji. 
Początkowo wyda.wala się, że „MUD" podzieli los se

tek l.nnwh· z<'•połów wustępu.iq.cych w małych klubach 
m.lodzie?n1„11rh, ad11bu niP svntknn ie z Mike Chapma
nem, instnt.rnPntnli.•fa . kornvnz11torem, a.lfa i omegą, bry
tyjskiego runku pop. Chapm•!Zn, wspólnie z Nicky 

8 DZIENNIK POPULARNY nr 235 (8233) 

I w ten sp 
tanga utwór 
na wszyst 
następny 
nastolat 
„Tiger 
bojów, 
bestsel 
danyc 

Wsz 

samego 
w y. Za o 
ty i okup..,._„„:w• 
wzeboj6w. 
lonrmlaye. 

„MUD" znany 1 
c!µcji muzycznych 
tek. Gwarantuje to komplet y 
występach. w naszym. kraju, W 

rania 
You 

ziesią
je głos 

.. ka.so-
&iDilli??ll!r ~lote plu-

~,ll~łi ozyc.ie list Pl 6wnież dwa 

sluch.aczom au
i bywalcom dysko

widzów na wszystkich 
Łodzi „MUD" wspólnie 

z 
„PIRAMIS ROCK„ 

esp6l Piramis wystąpił po ra,z pierwszy na po
kazie, zorganizowanym w styczniu 1975 roku w 
Bud,a,peszcie, przed publicznością, złożoną, z fa
chowców i znawców muzyki pop i rock. Zalo

życielem i kierownikiem zespolu jest Lajos Sam (gi
tara basowa.I. Ta wMśnie grupa odniosla do tej pory 
największe sukcesy koncertowe. 
Kluczową, posta.cit'.!, grupy Piramis jest Peter Gallai 

<solo, organy). Ma glos szorstki i tw1.1,rdy, styl i tech
nika śpiewu oryginalna. Specja,lizu.je się w wolnych, 
lirycznych ale także i rytmicznych. utwqra,ch.. Piosenka 
pod tytułem .,Ne bantsd a madara,kat" (Nie d'l'ażnij pt>z
ków) nagranii na pierwszym singlu Piramis -przez dwa 
miesiące żajmowaia pierwsze miejsce 11.a, węgierskiej 
liście przeboj6w. · ' 

Poza wysokimi kwalifikacj.!Zmi członków zespol~ nie
małą, rolę odgrywa także wyposażenie techniczne gru
py. ApMatura 800-watowa i 15000-watowa „light show" 
umożliwia sugestywny przeka.z wszystkich efektótv 
dźwiękowych., nawet w największych safo.ch widowi
skowych. 

ANDRZEJ JOZWIAK 

WIELKĄ SENSACJĄ W USA. 
S1'ALA SIĘ OSTATNIO HISTO
RIA PEWNEJ WDOWY, KTÓRA 
NIE TYLKO NIE HYLA WDOWĄ, 
ALE W KOŃCU OKAZALA SIĘ.„ 
MĘŻCZYZN.I\. OTO JAK DO TE
GO DOSZLO: 

rzed 12 laty nieja,ki J err71 
Michael złapany został na 
fałszoweniu. dolarów. Ro
dzina wpłacila kaucję i od-

powiadać mizl przed sądem z tzw. 
wolnej stopy. Ale do Tozprawy nie 
rlosz!o, Michael wraz z żoną, 
dwojgiem dzieci ulotnił · się tak 
skutecznie, że wszelkie poszukiwa
nia pozostały bez rezultatu. 

W r. 1974 niejaka EUsabeth Cer
mich.eal, wdowa, zyskała ogólno
ame1ykański rozgłos jako konstruk 
tarka „ewelacyjnego &zmochodu 
miejskiego. Miał być to pojazd 3-
kolowy, absolutnie bezpieczny w 
czasie jazdy, zużywający tylko 
3 l. benzyny n.z 100 km, i bardzo 
taT<i. 

Projekt tego pojazd.u .- oczywt
ście bez szczegó.lów - szeroko o
mawiały pra.sa i telewizja, zainte
raowaly się nim wieikie koncer
ny samochodowe a organizacje 
kobiece uznały wdowę Carm.ich.eal 
M czołowego idola w walce o 
równouprawnienie. 

W końcu doszło do powstania 
towrzr;i.ystwa akcyjnego, które bu
dować miało seryjnie rewelację 
wdowy, napływać więc zaczęły 
na jej konto wcale niemałe sumy. 
Wdowa stala się bardzo bog01tą, 
kobietą. 

I tak trwalo przez kilka miesię~ 
cy, ale że nic nie wskazywało na 
jokiekolwiek urzeczywistnienie wda 
wiego projektu, 2aniepokom 3 ię 
akcjonaTiusze a potem władze. 
Kontrola w dyrekcji „towarzy
stwa" wykązała po prostu zwykłe 
oszustwo, ole wdowy aresztowac! 
się nie udało, Uciekła, zniknęl,!l 
razem z pieniędzmi, szwa.gierką, i 
pięciorgiem dzieci owej krewnej. 

Wreszcie przyłapano ;ą w od-
1eglym stanie USA i okazało się. 
że wdowa jest mężczyzną, id 
szwagierka - żona.. a dzieci - po
tomstwem tej p.'lry. Prawdziwe zaś 
nazwisko wdowy brzmi: Jerry Mi
chael. 

N12. Jerry Michael w roli „wdo
wy". 

Uśmiechnij • 
Się 

- Anglik jest 11zczęśtiwy do
piero wtedy, gdy ma wlasnu 
dom. A Amerykanin? . 

Amerykanin jest Z!Zdowolony, 
kiedy może dostawić byle ja
ką przybudówkę do 11wojegr> 
luksusowego garażu. 

• • • 
- Ależ ty jesteś osiol - zło

ści Ilię żona na męża - gdy
by były światowe zawody w 
głupocie, za.jąłbyś drugie miej
sce. 

- A dlaczego nie pierwsze? -
dziwuje się mąż. 

- Bo jesteś osiol. 
• • 

- Po co opowiadasz anegdo
ty bez dowcipu? 

- .leżeli ludzie szukają, dzi§ 
tytoniu bez nikotyny. słody
czy bez cukru, kawy bez ko
feiny. po co im dowcip w 
''.l.negdocie? 

- l wtedy powiedziałem sze
fowi, że musi mi dać podwyż
kę, ponieważ przybędzie mi no
wy członek rodziny." 



PAWILON składany 24 m 
kw. - sprzedam. Pija
nowski Ros>oszyca 30 

Z74 p 

BONY na samochód ku
pię. Oferty „18490·' Prasa, 
Piotrkowska 96 

FUTRA - łapki karaku
łowe i piżmaki - sprze
dam. 707-82 18322-18326 g 

KUPIE telewizor kolorowy 
(uszkodzony), działkę let
niskową, ogrodzoną w Ko-

FUTRO nowe - ;>iżmow
ce, duży rozmiar - sprze
dam Tel. 697-41 18U96 g 

lttm :oie. Tel. Pab'anice 
55-20 18429 g PIEC c.o. SZ fiO ro -

sorzedam. Łódź, Radzie-
BONY kupię. 

;·~~44~ Prasa, 
- Oferty 
Piotrkow-

cka 3S 18890 g 

KUPIĘ damski, nowy, ele
gancki kożuch (mały roz
miar). Felińskiego 6. m . 44 

16739 g 

SADZONKI winorośli od
mian w:ielkoowocowych, 
mrozoodpornych już owo
cujących i rnn!e.iszych -
sprzedam. l\Iocarna 4 (No
we Złotno) 18918 g 

KUPIĘ bony PKO. Ti!!. KOŻUCH damskt - S)'n.e'-
976-89, po godz. 18. Nie- dam. Tel. 969-67 185G1 g 
dziela 13'736 g 

MASZYNĘ do szycia .Vc-
BONY na samochód ku- titas" wleloczynno~lową 
pię. Oferty „188>3" Ptasa. - sprzedam. Tel. •19-95 
Piotrkowska 96 18503 I!. 

Z glębol<im żalem zawiadamiamy o nagiej 
śmierci 11aszej nleodżalowa.ncj pracownicy i ko
leżanki 

HENRYKI ZACZKIEWICZ 
LAT 27. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 24 października br. 
o godz. 14 na cmentarzu w Radogoszczu. Wy
razy serdecznego wspólczucia RGd-z.inie skła
dają: 

DYREKCJA, RADA ZAKLADOWA, POP 
PZPR i PRACOWNICY SZPITALA im. MJ. 

KOLAJA KOPER.NIKA w LODZI 

Z głębokim talem za.wia<lamiamy, że dnia 
22 paźd'ł:iernika 1975 r. :z.mal"ła nagle. prz~żyw
""l·Y lat. 61, na~z.a ultochana Zona, Siostra, Szwa. 
gierka i Ciocia 

$. t P. 

IRENA SZKUDLAREK 
z d. LA.'CZYK 

emeryt .bibliG\ekarka WBP w LodL.i. 

Pogrzeb odbP,dz.ie się dnia 25 pafd1.iernika br. 
o ~O<l"l. 15.30 z kaplicy cmentarza ~w. Franci
szka przy ul, Rzgowskiej. P-i!gr.ążeni w glębo
kim smutku 

1\1!\Ż, RODZI'.'JA, PRZYJACIELE i ZNA.JOMI 

illE •a „ ..... __ 

Dnia 22 października 1975 r. zmarła, po dtu. 
s;iej rhorobif'. opat.r-zona 'iakramr-nta1ni s,v .• 
przPżywszy lat 86, nasz.a ukochana Siostra i 
Ciotka 

S. t P. 

EUGENIA ORPISZEWSKA 
i. KO~f'ISSKICH 

Pogrzeb wyru~~ z kaplicy S1are~o Cn1enta„ 
rz~ t>i:zy ul. O!t'rodowej w piąt.ek, dnia 21 paź. 
dziernika br. o gotlz. U.30. 

RODZINA 

Z glębokim żalem -z.awiadamiamy, że dnia 
22 paźd7.i e-ru i Im L975 r. una rł nagle. przeżyw. 
szy laL 60, nas.z uajukoehańszy Mąt i Ojciec 

ś. + P. 

JÓZEF BOJANOWSKI 
!\1'za święta odprawioua zostanie w ko~ciele 

św. Ka'l:imierza w dniu 24 paźclzieruikd br. o 
go:h. 14.30, po czym 11astąpi W}'prow!hl7.enie 
drogich nan1 zwłok na cmentarz na Zarzew. 

CL 

ŻO:'llA, SY"IOWIE, SYNOWE, W!'llUCZKI 
i POZOSTALA RODZINA 

suw &Q tł -W dniu 21 patd7.iernil<a 1975 r. zmarł, w wie
ku 63 lat, nasz ukochany Ojciec i Dz:iadek 

S. t P. 

WŁADYSŁAW WIELICKI 
Po;rzeb odbędzie się dnia ?ł pa;dl.iernilrn br. 

o god7,. 15 z kaplicy c1ncntal""""t.a na I\.lan1, o 
czym pGwiad~miają 

SYNOWIE, SY~OWE ora,,; WNUCZKA 
i WNUCZEK 

a 

Elegancki wygląd 
Dobre samopoczucie 

tylko w nowym płaszczu, kurtce, garniturze 

z TKANINY WEŁNIA EJ 
ŁODZKIE PRZEDSIĘBIORST\!\.10 HANDLU ODZIEŻĄ 

MI:-llI{ALKULATOR bel- FOKSTERIERY szorstl<o
gijski wielodziałaniowy, ka I włose - szczenięta rodo
mera ,.Admira 8 a". świa- wodowe - sprzedam, ul. 
tłomierz - sptzedam. Qier Czysta s (dojazd 8) 
ty ,.18387" Prasa. Piotr- 19153 g 
kawska 96 

PELISĘ męską, popielice 
niebiesk ie, kołnierz Nydra 
epilowana sprzedam. Tel. 
268-19 18440 g . 
SPRZF.DAM kożuch dam
ski. męski, futro czo:ne -
łapki karakułowe. "-alku
lator kieszonkowy 4-dzia
łaniowy. Tel. 783-09 

1825S g 

PIERSCIONEK 20 g, futro 
damskie rozmiar 48. ma
szyny dziewlarskte nr ,.5" 
! •. 10·• - sprzedam. Tel. 
994-13, po 17 18471 fi. 

SPRZE:OAM ma~tyhę mę
ska na motor oraz „Veri
tas" wieloczynnościową. -
Tel. 766-57 18529 g 

SZWEDZKU: futerko 38 -
sztuczne szynszyle, angiel· 
skie zimowe nosidło nie
mowlęce ~prz„dam. Wrze
śnieńska 104, m. 60 

18700 !( 

KO'.?:UCH damski i męski 
rozmiar 4R - sprzedam. 
Wólczańsk;i 63, m. 4 

18648 g 

KOżc;cH damski szcz110ły 
- sprzedam. Tel. 207-09 
godz. 18-20 18670 g 

SPRZEDAM sukę - s„te
ra irlandzkiego. Mieczy
sław Kwiatkowski, Za<'hOd 
nia 25, m. 43 (nad „Deli-
katesami") 19253 g 

SPRZEDAM: kompletne 
wyposażeme zakładu pro
dukcji uszczelek gumo
wych (przemysłowych). to
karnię pociąl(ową. wosk 
syntetyczny, japoński kal
kulator (12 miejsc z pa
mlecią). Tel. 736-99 

-~ SPRZEDAM działkę hu-
dowlano-ogrodn!czą o pow. 
90 arów przy ul. Daszyń
skiego w Aleksandrowie 
Łódzkim. Wiadomość: Ru
da Bugaj 11 18849 g 

KUPIĘ garaż lub szopę 
nadającą się na garaż. 
O<erty „18727" Prasa, Piotr 
kowska 96 

PLAC z domem mieszkal
nym - sprzedam. Zynr!ra
ma 35 (Zdrowie) 18723 g 

PLAC budowlany - ku
pię . o:erty .18778" Prasa, 
Piotrkowska 96 

zaprasza do swoich sklepów w lodzi: 

ul. PIOTRKOWSKA 51, 122, 228, 255, . 
ul. NARUTOWICZA 32, 

ul. PÓŁNOCNA 1, 
ul. ZACHODNIA 16, 

ul. CIESZKOWSKIEGO 4. 

SPRZEDAM „Fiata IZ5 p" 
1973, Narutowicza 47-33 

19322 g 

TOMASZOW - M-4 za
mienię na podobne, mniej 
sze - Łódź, Warszawa, 
ewentualnie sprzedam. 
Tel. 205-22 18862 g 

DWA razy po pokoju z 
kuchnią - zamienię na 
dwupokojowe rozkładowe 
(bloki). Bracka 25, m . 22 
po 18. Frątczak. 839-02 
godz. 12--16 prócz świąt 

MŁODA z dzieckiem po
szukuje mieszkania u star
szej samotnej pani. Ofer
ty .. 18807" Prasa, Piotr
l:::owska 96 

M-1 - poszukuję na 2-3 
lata. Płatne za rok z gó
ry, ewent. kupiP, własno
ściowe lVl-2. Ofertv z ceną 
„1879Z" Prasa, Piotrkow
ska 9A 

M-4 (3 pokoje, wysoki 
standard) bloki - Retki
nla zamienię na M-2 I M-3 
bloki. Oferty ,18715" Pra
sa, Piotrkowska 96 

BEZDZIETNE małżeństwo 
poszukuje pokoju . orerty 
.• 18749" Prasa, Piotrkow
ska 96 

KOMFORTOWE mieszkanie 
trzypokojowe 100 m 
kw. - budownictwo 1937, 
zamienię na M-3 - wła
snościowe. Oferty .. 18656" 
Prasa. Piotrkowska 96 

M·3 własnościowe Radio
stacja (1975) - zamien;ę 
na trzy- lub czteropoko
.1owe. Tel. 478-77 18595 g 

M-3 na Retkini do wyna
jęcia. OFerty „18469" '!>ra
sa, Piotrkowska 96 

l\t-3 do wynajęcia na rok . 
Płatne z góry. Oferty 
„18456'" Prasa, Piotrkow
ska 96 

--~-----~ 
PIĘC pokoi, komfort. cen
trum. zamienię na dwa 
mieszkania mniejsze kom
fortowe. Telefon 213-02 

1842! g 

ABSOLWENT UŁ poszu
kuje samodzielnego miesz
kenia na okres roku. Tel 
73)-54. godz. 18-18 18927 g 

2 ABSOLWENTKI UŁ po
szukują pokoju . Oferty 
0 18923'1 Prasa, Piotrko·~
ska 96 

SKROMNEGO pokoju me 
umeblowanego, nawet bez 
c.o. poszukuję. Tel. 
625-09 18889 g 

M-2 lub M-3 własn<>ścio-
we - kup;ę . Oferty -

MATEMATYKA - korepe
tycje - zakres szkoły 
średniej i wyższej. Rogal
ski. Tel. 8%-16 po 18 

KOREPETYCJE: matema
tyka, fizyka, chemia. Do
ma!\sl<i. Tel. 784-59 18847 g 

MATEMATYKA, fizyka, 
chemia. Mgr Małolepszy, 
452-66 18474 g 

NIEMIECKI, nauka - kon 
wersacja . Tel. Z54-52 . 
Cierznlakowski 18711 g 

MATEMATYKI\ 
mgr Pluskowski 

257-57 
17688 g 

NAPRAWA tele'ł.i.zorów 
702-66 . Marczak, Łaglewni
cka 7 18419 g 

GABINET dentystyczn 
Janina Pawlil<ows 
protezy zębowe, korony, 
mosty, reperacje - wyko
nuje w terminie ekspre
sowym. Sienkiewicza n 
POMOC bufetowej z ak
tualną książeczką zdrowta 
zaraz potrzebna. Pawilon 
Gastronomiczny: Gdań-
ska 99 18962 g 

oo ogrodnictwa szklar-

POTRZEBNY szewc 
bambosznik na pól lub ca
ły etat, tel. 321-97, po l(o
dzinie 19 18368 g 

POSZUKUJĘ opiekunki do 
3-letniej dziewczynki. Ol
sztyńska 18, m. 44, po 17 

POMOC domowa na 3 go
dzi11y dziennie - potrzeb
na. Lniana 4, m. 62, po 16 

WYDZIERŻAWIĘ lub 
przyjmę wspólnika rlo za
kładu betoniarskiego. Ocze 
kuję propozycji. Oferty 
„18857" Prasa, Piotrkow
ska 96 

UCZENNICĘ do cukterni 
przyjmę. Tel. 634-0Z 

19217 g 

eeeeeeeeeee~~a 

Wszys ie 
ZAKŁADY 
USŁUGOWE 
Sp-ni Pracy 
„URODA 
ZDROWIE" 

w wolną sobotę, 

25. X. 1975 r. 
czynne będą 

. 
WTRYSKARKĘ hydraullcz 
ną - sprzedam . O'erty 
•• 18R?-0" Prasa, Ptotrkow
ska 96 

LAS na terenie Łodzi w MŁODE bezdzietne mał
pobliżu rzeki i przystan- żeństwo poszukuje m iesz
ku - sprzedam. Oferty kania. Oferty „18752" Pra
.. 18687" Prasa, Piotrkow- sa. Piotrkowska 96 

.. 18897" Prasa Piotrkow-
ska 96 

l\t-3 Osiedle Matejki i dwa 
pokoje z kuchnią ul. 
Kołłątaja zamlenię na M-5 
lub M-6. Telefon 828-32 

niowego przyjmę w'pólni
ka - udziałowca z ~utó-„v
ką. Warunki korzystn•. 
Cel - zwiększenie p,·oduk 
cji. Czynna współpraca nie 
konieczna. Oferty .,Jq528" 
Prasa. Piotrkowska 96 

NAGRODA za zwrot me
talowej broszki w kształ
cie róży. Tel. 677-61 

w godz. 7-17 . 
3951-k 

ee~~e 

SPRZEDAM błam lapko
wy. wydrę podpinkę ja
gnięcą. Tel. 766-29 18081 g 

. 

SPRZEDAM Il-miesięczne· 
go doga. Julianów. ul. 
Makowa 19 18761 g 

KOŻUCH męski, płaszcz 
skórzany. damski - sprze 
dam. Tel. 900-33 18162 g 

SZKLARNIĘ - sprzedam . 
_Gatka. Szkoła 117 18713 g 

KOŻUClł damski sprze-
dam. Retkińska 89. m. 15. 
bi. 123 l7916 g 
. 
P.lANJNO \ meble - sprze 
dam. Tel. 318-11 18821 g 

SPRZEDAM futro, łapki 
karakułowe. Tel. 365-9!). 
_g_o_d_z_._16_-_lll _____ 1_8852 g 

SPRZF.D .l\M silnik elek
trycznv 9 kW. rury kana
lizacvine żeliwne, wodo
ciąe;O\•·e. Głowno. Mocz)•· 
dla IO 18834 g . 
MINIKOMPUTER nauko-
wo-inżynierski 30-dziala-
niowy - tanio spr1e(!a m. 
Tel. 919-80 18843 g 

CE~F,NT bi?h• dwie tonv 
•or?edam. Grotniki. tel. 
16-91-11, godz. 18-22 

18968 I! 
----~~--~-
KAS I~ ane;lelskl sprzerlam. 
Łódź, Osso\vskiego 8-43 

1&112 g 

DEBOWE beczki do kapu
sty ora1 donicP do oalm 
nolPcq z .o kład Bedn:ir<'<i. 
7.1!: erska SB 18586 ~ 

ska 26 

GARAŻ w Łagiewnikach 
do wyna;ęc!a. Oferty -
.. 185~2" Prasa, Piotrkow-
ska 96 

DZl.'\ŁKE 1,75 ha pod bu
dowę sprzedam. Zg oe rz. 
Przedwiośnie 34 18593 g 

GOSPODARSTWO rolne 
R ha z budynkami tanio 
spr,eclam. Wach Maria. 
Wola Drzewiecka 48, woj. 
skierniewickie 96-12"7. Lip
ce 18924 g 

DOM 
po 17 

kupię. Tel. 796-33 
18698 g 

K lJPIĘ rlomek jednoro
rlzinnv lub mieszkanie wła 
snosciowe. najchętniej Sa
luty. Oferty .18902" Pra
sa. Piotrkowska 96 

.• MERCEDESA 220-Sb" stan 
idealny sprzedam. Rewolu
cii 1905 r. nr 26. Godz. 
10-17 19041 J:! 

MO'rOCYKL „Jawa" (oO 
~cm) - sprzedam. Tel 
~71-33 godz. 9-17 18892 J:! 

„SYRFNE 105" - sprze 
rlam. Oclb'ór Polmozbyt TV 
'<warta!. Tel. 743-62, Ko
miniarska 16. m. 36 

•. Fl ·\TA 125 p Combi 1500•' 
prod. 1973 . Mirosław Wó1 
cik. Podmiejska 16 a . Tel 
4<12-80 18914 g 

PR.~ET.Alł,G 
Przed,iębior~two Budownictwa Komunalnego w 
Sierad11ti. ul. Tar1?owa nr 1 ogłasza nrzetarg ogra
mr70ny na rią.E(nik „Ursus" - C-4011. nr ~Unika 
81739. nr nadwozia 10824. rok prod. 1970. o~oby 
orzystępuj(JC'P do przetargu obowiązane są przed
stawić zaświadczenie z Wydziału Komunikacji 
Urzędu Wojewńd?:kiego stwierd:>.ające, że nabycie 
orzez nit> riągnika jest uzasadnione w związk'u z 
ich d~!1l:ilno_śC'ią gospodnrczą lub zawodową oraz 
wpłacie wadium w wysokości 10 proc. ceny wy
wo!awczPj w k'lsie przedsiębiorstwa. Cena wywo
i:wcza 2~ OOO zł. Przetarg odbędzie się w dniu 8 
h~topada 197ii r. w sied>:ibiP przedsiębiorstw;. w 
Si:nnw. ul. Targowa J. Jeżeli I przetarg nie doj
dzie do sk~tku. w planowanym terminie, II prze
tar.!{ _odbędzie. ~tę po 14 dniach i cena wywoławcza 
będzie wynosie 50 proc. ceny pierwotnej, tj. 11.000 
złotych. 2671-k 

MIESZKANIE I-izbowe za
mienię na 3-4-pokojowe 
lub kupię mieszkanie. In
ne propozycje. Wiado
mość: Wysoka 29, m . 30 
godz. 10-18 17946 g 

=·===·===·===·===·===·===· 
M·ł bloki ul. Kniazlewi
cza. Il piętro, telefo11. za
mle11ię na trzypokoiowe 
w blokach. Tel. 937-39 

18694 g 
-----~---
LEK AR Z poszuku ie poko
ju lub pokoju z kuc'1nią. 
Oferty .. 18654'' Prasa. Piot r 
kawska 96 

POKO,JlJ subloka t orskif'~o 
na okres sześciu m ir necy 

poszukuję. O'~rty 
„18645" Prasa, P iotrkow-
ska 96 

18444 g 

M·4 (3-pol<ojowe - logl!ia. 
oddzielnie w.c. - łazien
ka) II piętro, RetkiniA. 
zamienię na M-5, M-4 
(cl,etnie Teofilów). Wynaj 
mę panienkom M-Z ołAtnP. 
z góry. Tel. 760-30 19295 g 

Or .ladwiga ANFOROWIC7. 
'korne weneryczne 15 - 19 
Próchnilta 8 17374 g 

C7.r•: RWONIEC lel<arz 
ginekolog Tuwima 20 teł 
3!\5-30 codziennie 14-18 

-
Ili -
Ili 
• 

~I -
Ili -
Ili 

SPÓŁDZIELNIA 
LEKARZY SPECJALISTÓW 

„ZDROWIE" . 
zawiadamia, że w dniu 25 października 

1975 r. (wolny dzień od pracy) 

lekarze specjaliści 
przyjmować będą pacjentów 

do godz. 20 
w Lecznicy przy ul. Piotrkowskiej 159 . 

LEKARSKA POMOC DOMOWA 

czynna codziennie, również w sobotę 

i niedzielę. w godz. 6-22, tel. 666-55. 
3~85-k 

-
Ili 
• 

Ili „ 

Ili 
'-' 

Ili -
Ili MAŁŻEŃSTWO stnden~kie 

poszukuje mleszkan;;i na 
rol< . Oferty .. 18612" Pra<a. 
Piotrkowska 96 

CYPF.Rl.ING - 'pec.taiista 
ginekolog, PKWN 4 tel 
240-17 

~ ~ 

!: I=== I=== I=== I=== I=== I:=== i 

ORGANIZATORZY: 

Łódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą 
„OTEX" 

i Zjednoczenie Przemysłu Artykułów 
Technicznych i Galanteryjnych 

o f e r u j ą 

DODATKI GALANTERYJNE, 
ZAMl<I BŁYSKAWICZNE, 

DRUTY, SZYDEŁKA, GUZIKI itp. ?~ 
i zapraszają PT Klientów w godz. 9-17. ""·k ! 

:...c ·,.c':'~~~""'"'"""...r~v-"'" 
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lf NAGRODY: 
klipsy ~ koral ~taca 

Rozwiqzanie 

"'.koszy 
nr 123 

gfo'VY 

K.RZYŻOWKA 

r 

. "':. ~. ___ .,. ·::„ r 
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:·· 
$' 

POZIOMO: 1. Jedna z naszych 
spikerek telewizyjnych, 5. Miasto w 
Czechosłowacji, 10. Przeciwuderze
nie, 11. Łódzka drużyna sportowa, 
13. Królestwo legendarnego Minosa, 
14 Rowerzysta, 16. Waszmość pan, 
17. Pierwsze nasze radio, 18. Ko
chanek z ekranu, 20. Czeski samo-

' 

chód osobowy, 23. Zamieszkują Jll 
głównie Łotysze, 24. Służy do 
przymocowania dolnego liku żagla 

POZIOMO: czek, konl.k, zator, ka· skośnego, 26. Halucynacja, 28. Szcze
ra, Agada, udar, Don, malina, ko· 1 gólna mównica, 30 Otrzymywał len
nar, katar, unikat, los, rola, osika, no, 32. Okres 18 lat I u dni, po 
Arad, Leman, larum, naja. którym powtarzają się w tej samej 

PIONOWO: Czad, zagon, etan, kod, kolejności zaćmienia Słońca l Księ

okular, nadir, Iran, Koran, ramota, życa, 33. Nauka o rozbiorze myśli i 
Anatol, kakadu, dural, Kilar, lokaj, , pojęć, 34. Imię pisarza japońskiego 
liora, Lima, Sana, sen. Kyokutei, 35. Autor „Jerozolimy 

RUMAKI 
wyzwolonej". 

Rumak nr 4. 2. Jest na każdej mapie, 3. Wytła-

I 
PIONOWO: 1. Atrybut staruszka, 

czana tkanina, 4. Między aktami, 5. 
ZADANIE ARYTMETYCZNE Przedsionek piekła, 6. „Polski" stan 

38+57-95 
X + 
18 X 34 - 612 

684 + 23 - 707 

LOGOGRYF 

„Kl\EW DAREM ŻYCIA". 

Nagrody (ufundowane przez Oddział 
MieJski PCK w Łodzi) wylosowali: mło 
dzleżowy aparat fotograficzny 

w Brazylll, 7. Swiadectwo fabrycz
ne.I kontroli technicznej 8. Przy
słowiowa miękkość, 9. Roślina ar-

Spirala 
Do podanej figury wpisa6 1plral

nie 13 wyrazów o poniższym zna
czeniu. Ostatnia litera pierwszego 
wyrazu jest jednocześnie pierwszą 

nasti:pnego. Litery, znajdujące się w 
oznaczonych polach, czytane spiral
nie utworzą dodatkowe rozwiąza

nie. 
znaczenie wyrazów: I 
1. Ognisko góralskie, 2. Drzewo 

liściaste z radziny mimozowatych, 
3. Stary przedmiot, 4. Larwy pła

zów, 5. Imię Jarockiej, 6. Samochód, 
7. Twarda skała, 8. Związek pochod· 
ny amoniaku, 9. Pierwiastek triady 
żelazowców, 10. Siadał pod nil! Jan 
z Czarnolasu, 11. Szukał miliona na 
filmie, 12. Autor „Myśli nieuczesa
nych", 13. Kuchenny obrus. 
Rozwiązania (przynajmniej dwóch 

zadań) nadsyłać należy pod adresem 
naszej redakcji z dopiskiem na ko
pertach-kartach „Rozkosze łamania 

głowy nr 127". Termin - 'l dni. 

chitektonlczna, 12. Strój si:dziowskl. 
15 Spisek, 19. Drażniący gaz bojo
wy, 20 Republika we wschodniej 
Afryce, 22 . Urok kobiety, 23. Zmar
ły tragicznie trener naszych kola· 
rzy, 24. Miasto w południowo-za-

Która fuzja? 
Przypatrzcie się uważnie rysunko• 

wi i powiedzcie, którą spośród 11 
fuzji nabył myśliwy. 

10 

z 
9 

chodniej Szwecji, 25. Produkt • 
kierzanki, 27. Według Polinezyjczy
ków, siła warunkująca wszelkie 
działanie, 29. Wierszopis, autor „ U
wag o śmierci niechybnej", 31. Ry· 
ba słodkowodna. 

Anna Bergunder, Łódt, ul. Gagari
na 25, żelazko z termostatem - A· 
licja Bartczak, Łódt, Wróblewskie
go 17, portfel - Bogdan Borowski, 

Poszczególne kwadracik! zastąpi6 
należy odpowiednimi cyframi i wy
konać wskazane działania arytme
tyczne. Pamli:tać należy, iż Jedna
kowym kwadracikom odpowiadają 

te same cyfry. 98~!~r!:~ów.sąu1doc~~1:~~;~~= ~·Od· I l«q~[]D ·+ IODVO'i01. o.. =IOD .. ~. O 
dziale Miejskim PCK, Łódź, ul. --~ --~ 
Piotrkowska 236 w gOdz. od 9 do 15. . 
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Tłum.: RYSZARD NORSKI 

Rybak, którego cios mój rzucił na ziemię, stanął znowu na 
nogi. Pod9Zedl do mnie z groźnym marsem na twarzy. 

- Zrewiduj go. Mac! - rzucił rozkaz szerokobary. 
Mac obmacał mi ltieszenie. znalazł dwudziestkę piątkę rzuci! 

do kumpla. 
- To wszystko, Joe - rzekł I cofnął się. 
Joe podszedl bliżej. Oczy jego badaly podejrzliwie moją 

twarz. 
- Kim pan jest? Je&ZJCZe nigdy pana nie wi>:iLLałem -

spytał nieufnie. 
- Nazywam się Malloy. 
- To facet, o którym ona opowiadała - powiedział Mac 

z zainteresowallliem. 
Joe zmarazczvł czoło. 
- Tak, słu.s0nie. To pan wsadza nosa w sprawy Barratta? -

zapytał. 
- Mógłby pan tak to wyrazić - odpowiedziałem. - Ozy nic 

panu nie mówił? 
Joe skrzywił się. 
- Co do · nas. pan się myli. Nie jesteśmy ludzie Barratta. Je

steśmy towa;zystwem prvwatnym. małym. ale całkowicie nie-

zależnym. • . . 
Pięciu dalszych mężczy7.n -z:blizvło się oddychając pośp1eszrue 

i z trudem c-bwvtaią<' DQWietrze. Otoczyli mnie z groźnymi mi
nami. ale Joe dal znak. aby się rofneli. 

- Mac. wracaj z ludźmi i dopilnuicie. żeby ~k.ończyć rob?
tę. J~o zabieram do chaty. Jak wgzys.tko załatwicie, doszlu.su1-

cie do nas. 
• Mar kiwnąl !:!lową. s-ltlnął na oozostałą piątkę I ruszył -z: PO
wrotem do kopalni. Ja z Joem · ~tali<!my w miejscu. 

- PosłuC'ha;. p;zyjacielu - rzeki Joe I zrobił '.uch. jakby 
chciał mnie P<'hnąć bronią. - Proszę robi<' doldadme. co panu 
nakażę, a nic się panu nie stanie. Nie mam zamiaru pana prze-

strrellć. jeżeli pan mnie do tego nie zmusi. . 
Prze"Z ten czas uspokoiłem się na tyle. by móc dob:ze mu. się 

przyjrzeć. Miał około czterdziestki. twarz okrągła i mięs.ista, 
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małe ~i wąskie usta i najgęstszy zarost, jaki kiedykolwiek 
widziałem. ' Był niski, a.le po budowie ramion, krótkiej szyi 
i 0 gromnych dłoniach, widziałem, że musi być silnv. iak goryl. 

- Niech pan idzie przodem - rzekł - 1 rusza sie żwawo. 
Sam powiem. kiedv ma oan stanać. - Wska?.ał w kierunku 
wzgórz. - Mamv orzed soba ladnv spacerek. Trzeb.a wiec do
brze wvoiąg-nąć n()g'i. Jak tylko pam sie odwróci. st11Zelam. Zro

zum.i.am.o? 
Powledzialtm. że zrozumiano. 
- A wiec dalei w drol!e 
Ruszvłem przed siebie. nie wiedzac dokad. słysz.alem. iak 

idzie za mną, za daleko, żeby móc go zaat.akować znienacka, 

ale dosta·tec:znie blisko. żebv trafić we mnie naciskaiac na 
spust. Zadawałem sobie Pvtanie. oo to może bvć za banda. 
Skad przvchodza? Jaka robote maia slłończvć oo oowrocie do 
kopalni? Z zadowoleniem mvśLalem. że lecą prost.o w rece 

M1 ffl1nowi i i ego ludziom. 
„To facet. o którvrn Ollla ooowiadala". Co to mia[o Zi!JaOZ.Vć? 
I kim bvla ta „OIIla"? 
Do.«zliśmv teraz do st.oku i droga stal:a. się trudtnieisza. Pro

wadziła stromo w górę. Od czasu do czasu Joe za mna m.ru
czaJ: „Teraiz ścieżka w prawo" albo „Niech się oon brZvma le
wei st!'Qllv" ale ani na chwile nie zmnieiszvł odsteou mied.zv 
nami ni~ oozostato mi zatem· n.ie innero. iak iść dalei . 

Tvrnczasem słońce skrvło sie za horV'ZOl11tem i zrobił sie 
zmie~h. Za chwile bedzle zuoetnie ciemno. Bvć może. wtedv 
nadarzv się soosobność. ale mus.fałem bvć bairdZJO o.strożmv. Joe 
wvgladał tak. iakbv przvszedł na świat z re<1.volwerem w re~u 
i musiałoby zrobić się banizo ciemno, zanim wolno mi będzie 

zanzvkować. 
- Stói. orzviacielu - P<J1Wiedztal l!bae:le. - Zroblmv orzerwe. 

Niech oan sie odwróci i siada. 
Odwrńriłem sie do n1ego. Bvl o ozterv metrv ode mnfo i oo

cił sie iak prosiak. Wsptnaczka przy takim gorącu wvrażmie mu 

nie służvla. 
Ręka wskarzał kamień. a sam wvsz:ukal sobie drul?i. Usia<llem 

sztvwno na kamieniu. szcześliwv że mo11:e wvooczać. 
- ZaP~l. orzviacielu - ooiwiedział i wvdobvl oaczke Luckv 

Strike. Wviał oaoierosa i rzucił mi paczkę. - Jak tam wv11:la
da na dole? W kooalni? - spvtał zaoaliwszv paoierosa i wv

PUSZC7.aiac chmure dvmu orze:> krótki. itrubv nos. 
- Nie nadaie sie na soed.zenie urlopu odooiwied:tialem. 

zaoaliłem oaoierosa i odrzuc-item mu p.ac7.ke. Pełno t.am 
sz.c·wrńw. które maia aoetvt n.a mieso ludzkie. 

Szf'rnko otw<"T'zvl swoie małe oc-z:ka. 
- Szozurv? Co< o tvm stvszalem. ale nie wierzvlem. - P<>

oatrzvł na oalacv !lie Pa1Pieros. - Widział oan tann na dole 
sztab'1:i m:irihuanv? 

- Ladnvch oare milionów. Nie miałem czasu obliczvć. ale 
na tvle ie szacuie. bard:w ostroim.ie.:_. ____________ _ 

(c) James Badle:v Cha.se 195!1. 
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PIĄTEK, H PdDZIERNIKA. 
PROGRAM I 

8.30 TV Technikum Rolnicze - Fizyli.a - Uprawa roślin. 9.10 
„Kim jest Wam" - film fab. prod. ang. 10.00 Dla szkół: Geogra
fia dla klas VI. 11.05 Dla szkół; Wychowanie obywatelskie kl. VII. 
12.45 TV Technikum Rolnicze - Matematyka - Zoologia. 15.45 
Red. Szkolna zapowiada (W). 15.55 NURT. 16.30 Dziennik. 16.40 
Obiektyw - program województw: białostockiego, bielsko-podla
skiego, ciechanowskiego, chełmskiego, lubelskiego, łomży1iskiego, 

ostrołęckiego, płockiego, siedleckiego, skierniewickiego, suwalskie
go, włocławskiego, zamojskiego. 17.00 Pora 11a Telesfora. 17.35 
Sezam. 18.00 TV lnforn1ator Wydawniczy. 18.15 Mała Encyklope
dia ZWierząt. 18.50 Giełda reporterów. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien
nik. 20.20 Teatr Mały'.'h Form - W. Faulkner „Dym". Wyk.: 
E. Buczacki, M. Skorupa, J. Bogdał, M. Jasienicki, T. Szanieckl, 
Wł. Korm, J. Korcz, T. Sobolewicz i lnnl. 20.55 Panorama. 21.35 
żywoty Instrumentów. 22.35 Dziennik. 22.50 ITP. 23.00 Wiad. sport. 
~3.10 Kino Nocne - „Mroczne przejście" - film fab. prod. US.A. 

PROGRAM Il 
15.50 TV Kurs Informatyki. 16.50 Język angielski w naucet 

I technice. 17.2!! Na końcu języka. 17.45 Relacja z Konkursu Cho
pinowskiego. 18.10 „Kim jest Wam" - film fab. prod. ang. 
19.00 Studio PI. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.20 Most. 20.50 
24 godziny. 21.00 Jutro sobota - Widowisko estradowe. Wyk.: 
M. Rodowicz, A. Dymszówna, St. Ptak, balet „Le Solell" oraz 
W. Zin, Wł. Puchalski, K . Koźniewski. 21.45 Sprawozdawczy l\fa
gazyn Sportowy. 22.35 Zakończenie programu. 22.40 NURT. 23.IO 
J«:zyk rosyjski. 

SOBOTA, 25 PilDZIERNIKA. 
PROGRAM I 

8.20 TV Technikum Rolnicze - Matematyka - Zoologia - J«:
zyk po1"kl - Hodowla zwierząt. 8.45 Piosenka dla Ciebie. 9.00 
Dla szkół: Nauka o człowieku dla klas VIII. 9.30 „Miłość roz
kwita w piątek" - film tab. prod. rum. 10.45 „Panorama 30-le
cia". 11.25 W starym kinie: „Upiór w operze". 12.50 Nie tylko pio
senka. 13.35 Pora na Telesfora. 14.20 Postaw się nie zastaw się. 

15.20 Kamery Studia 2 na Dworcu Centralnym. 15.30 Program TV 
NRD. 15.40 Studio 2 u polskich piłkarzy. 16.00 Kamery Studia 2 
na Dworcu Centralnym. 16.15 Co o tym myślicie - nowy pro
gram Studia 2. 16.25 Zespół Mortale. 16.45 Relacja z Konkursu 
Chopinowskiego. 16.50 Dwa zdania dla Studia 2 (rozmowy z Re
natą Tebaldi, Jackiem Gmochem oraz ze sportowym sprawoz
dawcą TV włoskiej). 17.05 Studio 2 d.c. Akcja życzliwość. 17.10 
Medale, porażki, rekordy. 17.25 „Lhotse" 3 odc. filmu dok. 17.55 
Studio 2 - Nasi goście. 18.05 Muzykowanie. 18.20 „Porucznik 
Hawk w akcji" od 3. 19.20 Dobranoc. 19.30 Monitor. 20.20 Gra zesp. 
„Rubettes". 20.30 Ludzie, którzy tworzą fakty. 21.00 Gra zespół 

„Abba". 21.10 „Echa dawno minionych dni" - sensacyjny film 
prod. radz. 22.50 Zakończenie akcji życzliwości. 22.55 Kabaret 
Olgi Lipińskiej. 23.35 Sport w Studio 2. 23.45 KINO NOCNE: 
„Miss Fred" - kom. prod. ang. 1.10 Powtórzenie fragmentów 
meczu Polska - Rumunia w siatkówce mężczyzn. 

PROGRAM Il 
17.20 Ekran i tycie. 17.55 „Godzina grupy - ST-RO". 19.00 Pio

senki w plenerze. 19.20 Dobranoc. 19.30 Monitor. 20.20 Studio prze· 
bojów. 21.05 24 godziny. 21.15 Z kamerą przez świat. 21.45 „Dziew
czyna z moich snów" - recital piosenkarski Hany i Petra Ulri
chów. 22.15 „Dziesii:ciu małych Indian" - film fab. prod. US.A. . 

NIEDZIELA, Z6 PAŻDZIERNIKI\ 
PROGRAM I 

6.25 TV Technikum Rolnicze - Język polski - Hodowla zwie
rząt. 'l.25 TV Kurs Rolniczy. 8.10 Nowoczesność w domu i zagro
dzie. 8.55 Bieg po zdrowie. 8.50 Wiad. sport. 9.00 Teleranek. 10.20 
Antena. 10.40 „Michał Anioł" odc. 3 (ostatni) film fab. prod. wł 

12.05 Lektury Pegaza. 12.25 Dziennik. 12.45 Tydzień - magazyn 
spraw codziennych. 13.15 Dla dzieci 13.55 Transmisja z ellmina
cji Mistrzostw Europy w piłce nożnei: POLSKA - WŁ.OCHY. 

w przerwie; Losowanie Toto-Lotka. 16.00 Bank miast. 17.10 Ref-
leksje obywatelskie. 17.20 Lucjan Kydryński przedstawia 
Ch. Aznavour. 18.10 Tele Echo. 19.10 Bank miast. 19.15 Wieczo
rynka. 19.30 Dziennik. 20.20 Bank miast. 20.25 Bajka dla dorosłych. 
20.35 „Człowiek, którego zwano katem" - film fab. prod. USA. 
22.00 Bank miast. 22.45 Informacyjny Magazyn Sportowy. 

PROGRAM Il 
14.55 Dla młodych widzów. 15.40 Militaria, Obronność. Nowo

czesność. 16.10 Szkice wielkomiejskie. 16.40 Sylwetki x Muzy. 17.05 
Filmy Jana Rybkowskiego: „Ostatni strzał". 18.30 Sprawozdaw
czy Magazyn Sportowy. 19.15 Wieczorynka. 19.30 Dziennik. 20.20 
XVIII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy. 22.20 Teatr TV: T. Ritt-
11er - „Lato". Wyk.: U. Modrzyńska, A. Jurczak, S. Jaroszyń

ski, 'M. Bargiełowski, M. Białobrzeska, B. Marszałek, H. Bedryń
ska, I. Bartosińska, I. Pieńkowska, z. Nawrocki, D. Foniek, 
E. M. Hesse. 

PONIEDZIAŁEK, 27 PA:tDZIERNIKA 
PROGRAM f 

12.41 TV Technikum Bolntc7.e - .Język polskl - Chemia. 15.55 
NURT. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw - program województw: 
łódzkiego, kieleckiego, piotrkowskie~o. radomskiego, sleradzk\e
go, tarnobrzeskiego. 17 .OO Zwierzyniec. 17 .40 Echo stadionu. 18.00 
„D:r:leń po dniu" odc. 7: „16 lipca - piątek" - film ser. prod. 
radz. 19.00 Szare na złote. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.20 
Teatr TV na Swiecle: K Szakónvl 1. „Gdybyś została w domu"; 
2. „w pokoju". 21.20 Panorama. 22.00 Dziennik. 22.2s Wiad. sport. 
23.35 Relacja z Konkursu Chool'1owsklego (W) (kolor). 

PROGRAM Il 
17.15 „Jesień w Austrii". 17.45 7. cykl11: .,Urania". 18.20 „Mos

kiewskie l!wiazdy". 19.00 Studio PI. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzien
nik 20.20 Swlat, obycza1e. polityka. 20.50 „Złota Tarka 75". 2UO 
„Nasl dobrzv 7.najoml". 2t.40 24 J!Odzinv. 21.50 „W barl"knwym na
stroju" - progr. miiz. 22 .20 NURT. 22.50 Język angielski. 

WTOREK, 28 PilDZIERNIKA 
PROGRAM I 

6.30 TV Technikum Rolnicze - Ji:zyk polski - Chemia. 7.35 
„Człowiek, którego zwano katem" - film fab. prod. USA. 9.00 
Dla szkół: Język polski. 10.00 Język polski kl. II lic. (W). 11.05 
Język polski kl. III lic. 12.00 Język polski kl. IV lic. 13.45 TV 
Technikum Rolnicze - Matematyka - Mechanizacja rolnictwa. 
18.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw - program województw: poznań

skiego, gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pil
skiego, zielonogórskiego. 17.00 Nie tylko dla pań. 17.25 Fakty, Opi
nie, Hipotezy. 17.55 Studio TV Młodych. 18.45 Matysiakowie -
rep. filmowy. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.25 „Wielka prze
miana" - odc. I film ser. prod. ZSRR. 21.30 Swiat I Polska. 
22.15 Dziennik. 22.35 ,.Tor wolny" - i wiadomości sportowe. 23.00 
Relacja z Konkursu Chopinowskiego. 

PROGRAM Jl 
16.05 Jęz ang. (lekcja 4). 16.40 Podstawy estetyki filmowej. 17.35 

Relacja z Konkursu Chopinowskiego. 18.00 Teatr TV na Swiecie: 
K. Szakónyi 1. „Gdybyś została w domu"; 2. „w pokoju". 19.00 
Nauka i kamera. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.20 Wtorek me
lomana. 21.05 24 godziny. 21.15 Loża (W). 21.55 Spotkanie z Mel
pomeną - Teatr staropolski. 

ŚRODA, Z9 PA:lDZIERNIKA 
PROGRAM I 

6.30 TV Technikum Rolnicze - Matematyka - Mechanizacja 
Rolnictwa. 10.00 „Wielka przemiana" - odc. I film ser. prod. ZSRR. 
12.45 TV Technikum Rolnicze - Hodowla zwierząt - Mechaniza
cja rolnictwa. 15.35 NURT. 16.10 Dziennik. 16.20 Obiektyw - pro~ 

gram województw: wrocławskiego, jeleniogórskiego, legnickiego, 
wałbrzyskiego. 16.40 ITP. 18.50 Losowanie Małego Lotka. 17.00 
Dla dzieci. 17.40 „X Y Z". 18.20 Poligon . 18.40 Dobranoc. 18.50 
Dziennik. 19.30 IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 
F. Chopina - Koncert laureatów. W przerwie - Liryk c. K. Nor
wida. 22.00 „Niech będzie Jenlffer" - film fab. prod. USA. 
22.50 Dziennik. 23.05 Wiad. sport. 

PROGRAM II 
16.15 Język francuski. 16.50 Relacja z Konkursu Chopinowskiego. 

17.15 Dla młodych widzów. 18.20 Studio PI. 18.40 Dobranoc. 18.50 
Dziennik. 19.30 „Blask czarnej świecy" odc. III (ostatni) film ser. 
prod. NRD. 20.50 Televarlete - pr. TV CSRS. 21.25 24 godziny. 
21.35 Sprawozdanie z meczu piłki nożnej: CSRS - Anglia. 22.30 
NURT. 23.00 Język angielski. 

CZWARTEK, 30 PA:tDZIERNIKA 
PROGRAM I 

6.30 TV Technikum Rolnicze - Hodowla Z\\<ierząt - Mechani
zacja rolnictwa. 8.00 TV Kurs Informatyki. 10.15 „Niech będzie 
Jeniffer" - film fab. prod. USA. 11.05 Dla szkół: Język polski 
kl. VII. 12.30 Decyzje piętnastolatków. 13.45 TV Technikum Rol
nicze - Fizyka - Uprawa roślln. 15.05 Matematyka w szkole. 
16.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw - prol'(ram województw: szczeciń

skiego, koszalińskiego. słupskiego. 17.00 Ekran z Bratkiem. 18.10 
Pr. pub!. 19 .20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.25 Teatr Sensacji: 
J. Głowacki - „Dzień słodkiej śmierci". 21.25 Pegaz. 22.20 Dzien
nik. 22.40 Wiadomości sportowe. 

PROGRAM Il 
16.50 Język rosyjski. 17.25 „Morze wokół nas". 17.55 Program 

public. kulturalnej. 18.30 „Yao" - film ser. prod. franc. 19.00 Ma
gazyn kulturalny. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.20 Informator 
turystyczny. 20.40 Muzyka z respirium. 21.10 24 godziny. 21.20 
„Ludzie, stal i piryty" rep. 21.35 Wojskowy Film Dokumentalny. 
!2.05 Język francuski. 22.35 Oferty. 

UWAGA! TV zastrzega sobie możność zmian w programie! 
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