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Pozytywna oceno kontaktów 

między PRL Q RFN 
E SADATA w Jerozolimi!l. W =: 
E 

Egipc.le Sadat podjął kroki dla : 
umocnienia swego stanowiska, : 

IS wydalając w pierwszym rzędzie : 
=działaczy palestyńskich, zbył E 
!Jawnie protestujących przeciw-: 
,..ko jego podróży, Syria. ,wydaje: 
=:się wy&uwać na czoło krajów: 
i arab$kich, niechętnych polityce ; 
t Sadała. oze;-o wyrazem jesł wy- : 

!
powiedź jej przedstawiciela w: 
ONZ. W Izraelu, który według : 
plotek przygotowuje nowy, ory-: 

Eginalny plan pokojowy, Dajan: 
: wezwał do ,,przewa.rtościowa- : 
!nła zasad politycznych", stwier-: 
""'d•ając, że dla Izraela ,,naden- : 
5 ła godzina próby", Zwraca u- E 
""wagę ostrożny ton ocen ame- : 

i rykańskich. : • . • = 
Sekretariat Organizacji d.J• :: e WspólPTacy Gospodarczej t Raz- : 

C: woju stwierdza w raporcie PTZ11- S 
e gotowanym dla Komitetu PoUty- • 
,_ki Gospodarcze; OECD, któru : 
"" zbierze stę w Paryż.y w ponte- :: i działek, że bezrobocie w Europie : 
:: zachodniej nasm się bardziej w : 

I 
pt"zyszłym . roku z powodu •?ab- : 
nego wzrostu gospodarczego, nli : 
tego oczeklwaiy rzqdy. Bezrobo· : 
cie w krajach Europy zachodnleł : 

=:obejmowało w końcu 1916 r. 8,3 ; 
f:mtn ludzi •. a we wneąntu bł'. 1>- ;!!! 

I 
stqgnęto portom 7 mtn. ;; . . . ::: 
Franeu~kie Minisierstwo Spraw :i: 

ZagranłCZ!Ilych · ogłosiło komun i- : e kat, w którym stwierdza, że = 
„ rokowania, jakie prowadził w : 
5Algierze przedstawiciel Francji,: 
• Cla.ude Chayet, w sprawie oby-: 
i wateli francuskich porwanych : i i ~~~zionyoh przez POLISARIO § 

·= = 
= ---
= i = ! -= -= ! ---= I nie przyniosły żadhych wsl<a- ~ 

;:; zówek co do ich losu, ani: 

I
"' tei nie przybliżyły do od- : 

zyskania przez nich wolności,: 
Odnosi się wraźenie - stwier- E 
dza komunikat - ie „rozmów. : 
ęy" Chayeta cheiell potrakto- : 
wac ten problem w ramach wy- : 
miany jeńców, aezkolwiek oby- i 
wa.ćele francuscy są nlewin- : 

I! nymi cywilami, nie związanY- : 
=mi w jakimkolwiek stopniu • : 

konfliktem dotyczącym byłej E 
Sahary hiszpańskiej. : 

• „ „ -
Jak podało do wiadomoAct Mt· E 

nłSterstwo · Obrony USA, Stanu : 
Zjednoczone ma;q zamiar lłpt"Ze· ;:: 
dać RF N 1& tys. sterowanych ka- "" 
btowo Taktet pueclwpancernych i 
k. oaztem 79 mln d0tar6w. Zgodnw I 
'S obowłqzu;qcym ustawadaw
atwem, Kongres ma 30 dnt na 
epPzectwłenie 8'4 teJ t<f'onsakcJł. • • • 

Sekretan 1eaeralay ONZ. 
&'.uń Waldheim, oświa.dc:rył 22 
bm. na posiedzeniu Komitetu = 
Budżetowego, że z dniem 1 sty- = 
cznia 1978 r. płace personelu; 
wszystkich agencji ONZ działa- : 
Jących w Szwajcarii :aosłanlł : 
obniżone o 17 proc. Sekretarz ; 
generalny stwierdził, ie przy- : 
ezyną tego posunięcia Iii\ W1Jglę- .: 
.dy budżetowe oraz fakt zdecy-: 
dawanego zawytenia płac łych : 
pracowników. Waldheim podał: 
przykładowo, te maszynistka li&- : 

rabia 18.U'l'l dolarów r-rue, a :: 
zwykły · 10Dieo 12..500 dolarów i 
rocznie. : . . . : 

We wtorek pTZewodntczqcy : 
CSU, Franz Josef strau&S za- : 
końozyl 'l.lńZ'!/'tę w Cltite. Pair-: 
Zamenita.ma fra1'Cja CDU/CSU:: 

... sta1nęla. w ooron1'! Stra.U88a, -
którego atakow ali politycy k:oa- : 
ttcyjnt. · : 

Dztenntk kubański ,.Granma" : 
pisał, tż Strauss udał stę do : 
CM!e, by razem z Ptnochet<1m: 
uczestniczyć w obchodach 125 : 
roczntcy przybycia emigrantów : 
nte1T'iecktch do tego . kraju. : 

Obserwatorzu zwracajq uwagę, te : 
w Ameryce Południowej znatazlo: 
schrontenłe wte!u dawnych httie- : 
rowców. Niektórzy ałutyit apaTato- : 
wl Pinocheta „pomocq" w Tozwo;1' : 
1ystemu Więziennego t w przestu· :• 
chtwanlach torturowanych zazw11- • 

I
„ czaj więźniów potłtycznych. Pod- : 

kreAla stę z troniq, . że Strausa ; 
- były oftcer Wehrmachtti - ::; 

: otrzyma! na untwęrsutec!e chtli1 : 

I• ::ze:~ :ę.~.~~ ::~:!uZj:~ ! noczone rozpoczną w najbliż- : 

I
szym czasie dostawy broni i : 
sprzętu dla SOMALIL Jedno·: 
cześnie niektóre koła wyraża- : 
Jlł. opinię, że Egipt. Maroko ! : 
Irak mogą skierować do Oga- : 
denu swoje wojska, by wzięły i 
udział w wojnie po stronie So. : 

I „ malłi. Stworzyłoby to powa.żoą ; 
: sytuację dla Etjopii. która nie : 
~dysponuje jeszcze armią, jaka :; 
z mogłaby podjąć równorzędną = 
:: walkę z doborowymi jednostka- : 
::: mi wojskowymi, Panuje pogląd, :; 
::: że konflikt oga.deiiski będzie : 
!; przybierał z każdym tygodniem : 
:; na sile i konfronłae.ja na dużą : 
::;:; międzynuodową sk•lę moż~ 

t:
„ być w teJ ~ Afryk! nie- ~ 

uchr-a. .,. 

tKłłUłłlUHIDnłłłhłfl'lłłtłHH J.f, 

Kanclerz federalny RFN zakończył wizytę oficjalną w Polsce 

I. 
We wspólnym oświadczeniu stwierdza się, że I sekretarz 

KC PZPR, Edward Gierek i kanclerz federalny RFN, Helmut 
Schm.idt dokonali bilansu calokształtu stosunków miedzy PRL 
a RFN- i wyrazili zadowolenie, że w \Vielu dziedzinach osiąg
nięty został istotny postęp 

Obie strony podkreśliły przy tym fundamentalną role ukła
du z 7 grudnia 1970 r., doniosłe znaczenie oorozlimień z 9 paź
dziernika 1975 r i wspólnego oświadczen ia z 11 czerwca 1976 r. 
oraz ich pełnej realizacji dla pomyśl nej kontynnacji proce
su normalizaci' i dalsze_go rozwoju wzaiemnych sto
sunków; podkreśliły swoje zdecydowanie ood eimowania dal· 
szych wysiłków na rz,ccz wszechstronnego ro1w oiu i pogłę
bienia. 

Edward Gierek i Helmut Schmidt 
W zwi~ku z t'ym obie strony potwierdziły raz jeszcze za

miar intensyfika.cji d ialogu- politycznego i wz,ajemnYch !ton- · 
śultacjj w sprawach bilateralnych i wielo.stronnvch . Podkre
śliły one znaczenie sootkań na najwyższym sz~zeblu. 

Pozytywni!! oceniły dotychczasowy rozw ói kontaktów mię
dzy orl:(anizadami swłecznvmi i ludźmi w obu krajach 1 wy
ppwied.ziały się za dalszym oopieraniem ty ch kontaktów. 

o i sali 
, 

o • 

25 BM. DOIJIEGŁA KOBCA OFICJALNA 
WIZYTA, KTÓRĄ NA ZAPROSZENIE l SE
KRETARZA KC PZPR, EDWARDA GIERKA, 
WYSTOSOWANE W IMIENIU NAJWYZSZYCH 
WŁADZ PRL, ZŁOZYŁ W POLSCE KAN
CLERZ FEDERALNY RFN, HELMUT SCHMIDT 
Z MAŁZONKĄ. 

ROZMOWY PLENARNE, KTORYM PRZE 
WODNICZYLI I SEKRETARZ KC PZPR, 
EDWARD GIEREK i . KANCLERZ FED.ERAL· 
NY RFN, HELMUT SCHMIDT. 

PO ZAKORCZENIU ROZMOW ĘDWARD 
GIEREK I HELMUT SCHMIDT ZŁOZYLI 
PODPISY POD WSPÓLNYM OśWIAJlOZE· 
NIEM (skrót oświadczenia podajemy oddziel· 
nie). 

1 Ol>ie strony · oodkreśliłY ponownie znaczenie, iakie nrzywia
zują do rozszerzenia i oo_głębienia WSPÓłprru·y gospodarczej 
i przemysłowej . Oceniły one oozytywnie dotyclwzas0we wyni
ki oraz podkreśliły gotowość zwracania takie w przvszłości 
szczególnei uwagi na tę dziedzinę . Stwierdziły one z zado
woleniem, że wzajemny obrót towarowy w ub.r i w br rozwijał 
się ooz:vtywnie. Potwierdziły one koni eczność dalszego aktyw
nego współdziałania w celu poprawy strukturv wymiany to
warowej i bardziej MÓWn'1ważonego kształtowania bilansu han
dlowego orzy tendencji wzrostu obrotów 

Strony z uznaniem oceniły oosteo:v w dziedzinie' kooperac.li 
1>rzemysłowej od czasu wizyty w RFN w ub. roku I sekreta
rza KC PZPR. przede wszystkim zaooczatkowanie realizacji 
projektu w dziedzinie miedzi i postęp w przy1Zotowaniu Pro
jektów w zak•resie chemicznej przeróbki węgla 

PRZED POŁUDNIEM, W GMACHU SIE
DZIBY RZĄDU, KONTYNUOWANE BYŁY 

Podkreślono znaczenie długoterminowych i zakrojonych na 

(Dalszy ciag na stT. 2) 

Przy podpisaniu dokumentu obec
ni byli członkowie obu delegacji. 
Ze strony polskiej: prezes Rady 
Ministrów Piotr Jar0szewiez, Ed
ward Babiuch, Tadeusz Wrzasz
ezyk, Bysza.rd Frelek oraz mini
ster spraw zag.ranic.znych Emil 
Wojtaszek i m'De osobistości. 

zacją postanowień Akltu Końcowego 
KBWE. Jednym z postulatów tego 
aktu jest roow6j współpracy mię
dzy małymi i średnimi przedsię
biorstwami różnYl!h państw. 

Wiem - powiedział '.! sekr.etarz 
KC PZPR - że dla kanclerza jest·---------------------------------
to spra·wa, do któreJ ma głElbO·ki 
emocj{)nalny swsunek, a równocze
śnie odwatne l roecydowane po
dejście. Ma to ważne znaczenie dla 

W obecności I sekretarza KC 
PZPR i kainclerza RFN mem-0ran
dum w sprawie współpracy mię
dzy śreHnimi i małymi przedsię
biorstwami PRL i RFN oraz pro
tok6l: z rozmów J'odpisali zastęp
ca przewodniczącego Komisji Pla
nowania przy Radzie Ministrów """'." 
JanuH Hrynkiewicz i sekretarz 
stąnu w Federalnym Ministerstwie 
Gospodarki - DeUev Rohwedder. 

D.z·iś od będzie się posiedzenie 
Sejmu PRL. Na porządku dzieii
nym - projekt uchwały Sejmu w 
sprawie orędzia KC KPZR, Rady 
Najwyższej ZSRR i Rady Mini-
strów ZSRR do naroqów, 
parlamentów i , rządów wszys-
tkich krajów !świata. Orę-
d.Zit tQ, uchwalone 3 bm. na 
uroczystym posiedieniu w Mo- · 
skwie, poświęconym. 60 rocznicy 
Rewolucji Październikowej, apelu
je o zahamowanie wyścigu zbro
jeń, zakaz tworzenia nowyt:b środ
ków masowej zagłady, przystąpie

nie do redukcji srn zbrojnyc11, do 
rozbrojenia, wzywa •do likwidacji 
wszystkich ognisk napięc ia mię-
dzynarodowego. „ 

Memorandum stwarza formalne 
podstawy dla rozwoju współpracy 
między średnimi i małymi przed
siębiorstwami obu krajów. Ze 
strony polskiej dotyczy to głównie 
przedsiębiorstw zgrupowanych w 
Centralnym Związku Spółdzielczo· 
ści Pracy, a także niektórych przed 
siębiorstw przemysłu kluczowego. 
Podp)sanie dokumentu jest reali-

Podpisanie przez I sekreta-na KC PZPR Edwarda Gierka I kanele· 
ma federalnego RFN Helmuta Schmidta wsp6lnei:o oświadczenia. 

CAF - Matuszewskl - telefoto 

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu 
nastąpi pierwsze czy tanie projek
tów: uchwały o N3.rodowym Pla
nie Społeczno-Gospodarczym na 
1978 r. i ustawy budżetowej na rok 
przyszły. 

W piątek pierw6Zy komitet Zgro
madzenia Ogólnego NZ dis pali.tycz 
nych i bezpieczeństwa/ przyjął 
przytłaczającą większością głosów 
specjalną rezolucję, w której po
wlitał z zadowoleniem oświadcze
nie Leonida .Breżniewa z dnia 2 
lifłtopada br., mówiące o gotowo-· 
ści Zwaązku Radzieckdego do za
warcia porozumienia o jednoozes
nym przerwandu przez wszystkie 
państwa produkcji broni jądrowej. 

Następnie Edward Gierek i Hel
mut ·Schmidt spotkali aię z dżien
nikat.zami polskimi I zagraniczl!ly
rni, wśród których było lic.zne gro
no przedstawicieli środków maso
wego przekazu z RFN. 

SPOTKANIE 
Jl. Gl:Eft.K,i\. I H. SCHMIDTA 

Z PRASĄ 

Na wstępie za,bral głos Edward 
Gdere.k: Podpisaliśmy pTZed chwilą 
~ powied2iał - z kanclerzem fede
ralnym, panem Helmutem Schmid
t11.tn, wspólne o6wiadpzenie. Po
twierdzildśmy w nim wspólnie za· 
sa-dy 1 wytyczyliśmy kierunki da l· 
szego procesu normalizacJI i r"1z
woj<U stos·mków p0kojoweJ współ
pracy między obu pafllltwami 1 ich 
naro.daml. Daliśmy . w nim równ~eż 
wyru naszego poparcia dla polity. 
Jet odl>ri:żenla w Europie i świe
ole. Pragnę stwierdzić te Jestem 
~ęboko zadowolony z wizyty pana 
kanclerza Jederalnego w Polsce. 

Rad Jestem 11:· przeprowadz<>ńycb 
rozmów. Omówiliśmy w nioh wsey

Jak wynika z komunikatu opu· stkte ważne problemy rozwoju wza-
d jemnych stosunków i obecnej sy-

Napad Mozambik na 
blikowanego w Maputo, lu owe tuacii w Europie. Były one szcze
siły wyzwolenia Mozambiku, re i rzeczuwJ!, konstruktywne i z 
wspomagane przez ludność cywil- osobllltit!!<> punktu widzenia przyjaz
ną, odparły atak oddziałów rode- ne. 
zyjskich, które w środę wtargnęły E. Ol.erek •twierdził, tle wł~yta 
na terytorium mozambickie w re- kancJ..erza łederaLnego w Pot.ce by
j-Onach Mos.iurise i Maniea. W la owocna. Stanowi ona milowy 
wywiadzie. ud.zielonYm rozgłośni krok naprzód w drle1e budowy no. 
mozambickiej gubernator prowin- wyeh stosunków międą P.RiL l 

· M · ·Ma' el A '" · R.FN, Jutem Pl"zekonany - powa-
~j1 an1ca, . . nu n;•on1o, po- dzieł - te oba nan.e na-rody, 1ct6-
mformo;wał, !~ w '.'l:Y!Uku zd~y- , re pragną prJezwyclętenia traglcz
dowane] akcJ1 arm11 Mozambiku, neJ przeszłości t budowy pokojowej 
nieprzyjaciel został :r;muszony do · przyszłości. pnyjmą z zadow<>le-
w-ycofa>nia się · nłem rezuJ:ta.t:r tej wizyty. 

onad 4.300' z.ł tyle r pytu społecznego, ani tet za jego 
wyniosła Po I półro- st·ruktura. 
czu br przeciętna pła- Możliwości zaspolkojenia tego pa
ca (netto) w _naszej pytu' - w odniesieniu np. do 
_go~podarce uspałecznio- oodstawowych artykułów żywno
n ęj Była ona prawie ściowych ~których ceny utrzymy-

obecnych l przyszłych stos:mk6w 
między naszymi kraja·mi. Ułatwia to 
po.myślne ich kształtow.anle, spr:r:y
ja współdziałaniu obu państw w u
macnianiu bez.oieczeństwa I po.koj11 
w Europie. 

Wizyta k-anclerza federalnego -
powiedział E. Gierek - pozostanie 
w mojej pamięci, pozostanie Jako 
wydarzenie o wielkiej wadze we 
współczesnych dzle,iac-h stosunków 
między obu • naszymi narodami. 

Z k<Jl et przemawiał Helmut 
Schmidt: 

- I sekretarz KC PZPR ocenił na
szą wizytę w całokształcie pt zeszlo
śc! histo·rycznej i w c!llo.kształcle 
przyszłych naszych stosunków -
powiedział. - Chciałbym zdecydo
wanle przyłączyć się dq tej ~.eny. 

Nawiązując do szerokiego prze-

Zostaną ona :zaprezentowane 
Izbie przez przedstawicieli "rządu. 

Przedstawione zostanie Izbie 
sprawozdanie Komisji Górnictwa, 
Energetyki i Chemii o rządowym 
projekcie ustawy o zmia·nie prawa 
górniczego. 
Porządek dzienny przewiduje 

również sprawozdanie Komisji 
Mandatowo-Regulaminowej w 
sprawie obsadzenia dwóch manda~ 

Politvka Izraela 
bez zmian 

kroju persona!.nego towarzyszącej 
mu delegacji, wśród której znaj-du
Ją slę czoł'l'Wi przedśtawitiele życia 
politycznego. działacze gos'Oodarczy, 
związkowi, intelektaa!iści, kanclerz 
zaakcentował, że wskazt:!ie to, it od w piątek w debacie bl.i6kowscho
układu zawar4'go w l!ł'iO r.. kon- dniej w Zgromad:teniu ogólnym NZ 
takty między RFN 1 Polską dawno za-brał głos przedStawkiel Izraela 

, już wykroczyły poza kontakty kle- Chaim Herzog. Odrzucll on projekt 
roWnictw politycznych i uległy da- rezolucji w sprawie Bliskiego 
lek•? Idącemu rozszerzenllL Wschod'1, zgłoszony przez kraje 

Pierwsza torowała temu wszyst- Trzeciego Swiata na forum Zgroma
kiernu d.rogę polityka - stwierdził dzenia Ogólnego. 
kanclerz. - Również na przyszłość Rezolueja ta potępia izraelską o
będzie ona musiała odgrywać prze- kupację ziem arabsklich 1 żąda cał
wodnią Tolę w z.bliżamu się ku so- kow1tego wycofania się Izraela z 
ble obu narodów. arabskich ziem okupowanych oraz 

W tym kontekście ogromn11 rolę zwotania genewskiej kon:feren-cjd po 
odegrała pamiętna noc w Helsin- kojo.wej z udziałem OWP. 
kach, !1 także ubieghrOC%na włzy_ Mimo spektakularnych apeli o 
ta I sekretarza w Bonn. I w tym pokó.1 delegat Izraela - odrzucając 
zwi~~a nalety wid21eć równleil; o- projekt rezolucji - potwierd'Zlł tym 
becną na~ą wizytę. W przyszło~cl I samym sztywne stanowisko Tel 
dojdzie do kolejnej Wizyty I s• Awiwu, ktbre nie ro'kuje .nadziei 
kretarza i premiera PRL w RFN. na rychły pokój na Bl!isklm Wschor 

(Dalszzy ciąg na str. !) d-sie. , 

ttbY poprawić zaopatrzenie rynku. 
Państwo przeznacza na ten cel 
ogromne środki. Ale n ie tylko in· 
westycyjne ezy dewizowe - w 
orzypadku np. importu zbóż i 
pasiz. Ogromne bowiem kwoty kie· 

2 razy wyższa niż w 1970 r. w po
"dobnej skali podniosły się też do
chody ludności r ·olniczej. 
Strum ień pieniędzy, który od

"Pł.V:Wa do naszych kieszeni, jest 
więc o wiele w ieksz.v niż kiedy
kolwiek przedtem. Nawet uwzgle
dnia.iac pewna zwyżkę kosztów u
trzymania, iaka· nastitpiła w ostat· 

DoChody ·realne 
to nie tylko płace nich latach, moi:na bez żadnego -

ryzyka stw ierdz i ć, że nasza real-
na siła nabywcza · rosła i rośnie 

ską ceną .wielu wyrobów sp0żyw
czych, a rzeczywistvmi kosztami . 
ich wytwarzania (do granic ren- j 
townośeil, stanowią swego rodza
ju dopłaty do naszych budżetów I 
rodzinnych. Nie otrzymujemy tych 
pieniędzy w kasat:h przy wypła
cie wynagro<!Zeń, lecz w oostaci 
pośredniej: w formie artykułów 
k;upowanych przez nas p0 cenach 
znacznie niżs?ych niż wynoszą ko
s21tY ich produkcji. Te świadczenia 
ska.rłm państwa na rzecz gospo
darki .żywnościowej - t.o zatem 
nic innego, jak zwiększanie na
szych ooobistych. realnych docho
dów ... 

Ja'ka jest skll'la tych WYdatków? 
tót - przykładowo - do
tacje do mie.sa (zwierzęta 
rzeźne, d ób bity i prze
twory z dl'<>biu), t-0 w bie-

od 1971 r. w tempie dawniej me 
sPQtyka.ilym. · Na marginesie: fakt 
ten w dużej. jeśli nie w decydu
jącei , mierze, przesądza o na6Zych 
obecnych kłopotach rvnkowych, 
ponieważ i tak: iui l>O'Ważny 
wzrOl!lł dostaw towarowych nie 
nadą;ta jeucze za w.zroetem PO-

wane Sil jak wiadomo 
.od długiego cza1tu na nie 
zmienionym poziomie). ograni-
cza . jęden tylko czynnik: za mala 
do·fyehczas w stosulllku do ll()
J b podat niekt6r:rch produktów. 
Qqnii Act way.taro oo moilłttM, 

żt1eym roku niemal 51 mld zł, a 
w przyszł:1lll rok.u prawdopodob
nie blisko 57 mld. Dotacje do ~-

(DS.- elu na nr. 29 

s 
tów poselskich, interpelacje 
pytania poselskie, 

za-

DZIER 
-----HIBSIE 

W 330 dniu roku słońce w'Ze
szło o godz. 7.14, zajdzie zaś 
o ROdZ. 15.32, 

DZIS: 

Konrad, Sylwester 

JUTRO: 
I 

Iq 
I 

Walerian, Wer1dliun 

w dniu !lzisiejszym dla Łodzi 
przewiduje następują,c•a pogodę: 
zachmurzenie dużs z większy
mi przejaśnieniami i opadami 
deszczu. Temperatura od 2 do 
5 st. C. Wiatry słabe i umiar
kowane, z kierunków połud
niowych, skręcające na pół
nocno-zachodnie. 
Ci~nienie · o godz. 19 wyno

siło '1'36,6 mm. 

1855 - Zm. Adam Mickie-
wicz. 

1949 - Kongres Zjednoczenio
wy Ruchu Ludowego. Utwo· 
rzenie ZSL. 

a obie my 

Bez zachowania, pokoju, 
właściwie nic nie ma sensu. 

- Wyobrał sobie, :te ktoś m.nłe 
zagadnął, ile chcę za mo-jego 
męial„. 



j 

) 

, 

Wspólne oświadczenie realne 
/ 

(Dokończenie ze s.tr. 1) . 
sze1"0Gt4 skalą projektów realizowanych w obu knjacih dila i-i:t· 
tensyd:ikacji współpracy gospodarczej i przemysłowej zgodnie 
J. zamierzeniami zawartymi w umowach z 197.4 r .• z 1976 r. 
oraz li. 1976 r. Obie strony podkreśliły znaczenie dz.ia4a1ności 
w tym zakresie rządowej 'komisji mieszanej. 

kanclerza H. Schmidta w 
Strony stwierdziły, że mimo pomyślnego roewoJ1u tych sto

sunków gospodarczych nie zostały doty>ehczas wykorzyatane 
wszys~kie możliwości w tym zakresie. Dano wyru szczeg61-
nemu zainteresowaniu -i irotowości p0pierania rozwoju kQO'Pera
cji. Obie strony zamierza·ją równie·ż popierać rozwój współ-
pracy na rynkach trzecich. ~ 

Memorandum o rozszerzeniu współpracy gospodarczej miedzv 
średn.irmi i małymi p!'zedsiębiorstwaimi P,RL i RFN, podpisane 
podc28$ wizyty ~anclerza federalnei;(o, będ11:ie wspierać i ułat
wiać ud7.1ał tych przedsiębiorstw w przedsięwzięciach koopera
cyjnych. 

Współlp;r.aca w dziedzinie enerigH w EUII'opi~ Powinna być 
w.spiera,Illll i rozbudowana. Dotyczy ~ szczeg.olme produlkc.j1 
i międzyrlarodowego tra'll&portu energu. Sprzyiałoby to także 
współpracy dwustronnej w d:zied:z~ie enei;getyki. 
Dążąc do współpracy w dz1ed7J1nie badan naukowych 1 rozwo

ju technologicznego stron;ir są zdalllia, że celowe byłobY, zawar-
cie w tym zakresie 1,1mowy rządowej. . 
Podkreślano znaczenie st01Sunków kultural'llych dla WZ&Jem

nego poznania i lepszego zrozuilllienia m1ędzy obu naroda~i. 
StosW!lki te rozwijają się pomyślnie - wyrażono pogląd. ze 
umowa o współpracy kulturalnej, która weszła w życie, stwa
rza znaczącą podstawę dla dalszego ich rozwoju. 

Obie .strony dały wyraz swemu przekonaniu, że wol'lle od 

Na za•proazenle I .&ekretarza K·C 
PZlm Edwarda Gierka, wystos<>wa
ne w imieniu najwy:l:szych wła<l.Z 
PRL w d·n1ach od 21-25.XI. br. 
pr~ywał z oficjalną wizytą w 
PRL kanclerz federalny RFN Hel
mut Schmidt z mał:l:onką. „ 

I sekretarz KC PZPR i kanclerz 
federalny do,konali wszechstronnej 
wylllis.ny poglądów na temat sto• 
sunków między PRL a RFN, jak 
I aktualnych problemów międzyna
rodowych. 

Kanc!ien federalny 
Schmidt złO<!:yl wizy<tę 
czącemu Rady Paruotwa 
rykowi Jabłol\skiemu. 

Helmut 
pr zew'>d ni
PRL H1!11-

Kanclerz federalny :r:wledz11 War
szawt: oraz kilka ~nnych regionów 
Polski. W O.łW1ęc1m.lu-Brzezince od
dał on hołd pamięci ofiar na-i;!l!tow
sk!ego re:l:imu przemocy, 

Ze at;ony ;polskiej w rozntoiwach 
UC1:estnf.czy.Jł: prezes Rady Mi·nl
str6w - PlO<tr Jar..,szewicz. zastęp_ 
ca przewodniczącego Rady Państwa-, 
przewodniczący Klubu Poselskiegg 
P.ZPR - Edward Babiuch 1 1nne 
osob.lst 04łci. · 

randum w lllPl'awie rozszerzenia 
wspbłpracy gospodarczej między 
6rednimt l małym! przedsięlblorstwa 
mi. 

Dokonano wyml.a·nY not o wej•ciu 
w tycie umowy o 'Ws;pótpncy kul
turalnej między PRIL a RFN, 

Obie strony wyrazlly zadowolenie 
ze szczerej atmosfery l wzajemne
go ?.ro·zumienia, j>11·kit cech">wały 
ro;z.mowy l sp·ot'kanla. Wyraziły one 
przeke>nanie, te wi?.yta kanclerza 
RFN w PRIL stanowi daLlzy dstotny 
krok w rozwoju normalnych i do
brych stosunków między Polską a 
Republiką Federalną. Oble strony 
wyraziły przekonanie, :te W'Zl'astają
ce zau.fa·nie i ~clślejs'ZB w.spół1}raca 
między PRL a RFN słueyć będzie 
za.gwara.nt?wanlu pokoju, będzie 
stanowić watny wkład w dzieło od
prężenia i współ.pracy w Europie. 

PrHbleg Wizyty wyrata zdecydo
waną wolt: konsekwentnego l wy
trwałego kroczenia Mogą wyty
czoną prze·z układ 'z 1970 r. i z.a
warte od tego czasu poro:i:umtenia. 

Ka.nclerz federalny RFN Helmut 
SchmMt za.prosił I sekretarza KC 
PZIPR E, Gier'ka l ,prezesa Rady 

I sekretfln KC MPR oraz kan- Ministrów P. Jaroszewicza d"> 2>lo
clerz RF'N podpisali na zakończenie tenla oficjalnej wizyty w RFN. 
rozmów wspóln.e 'ltwla.dczenie. W \ Za.proszenie zostało przyjęte 11 zatY'm samym dniu pod'!)isano memo- dowoleniem. 

(Dokończenie ze str. 1) 
iiowych przetworów spożywczych 
orax irrochu i fasoli -wyra.żadą się 
w br. wiełkością 13,7 mld zł (w 
1978 r. - 14,4 mld), do mleka i 
przetworów mlecznych - pra· 
wie 20,7 mlld zł (W 1978 r. - oik. 
30 mld), do cukru - 12,5 mld zł 
(nieco mniej w 1978 r.) itp. Łącz
nie więc jedynie wYmienione do
płaty zamyikają sie w tym roku 
sumą niemal 104 młd zł, w -przy
szłym zaś rokill wzr011;ną - wg 
przewidywat'i - do olk. 118 mld 
zł. 

Jaka io jest kwota? Ot6t stano
wi ona, dla 1>0równani11., więcej 
niz jedną piąta ogółu przychodów 
pieniężnych ludm.ości w 1970 r., 
albo - inaca:ej - blisko jedną 
piąitą ~ całości planowanych na 
przyszły rok nakładów inwest:v
cyjnyclL w naszej gosoodarce. 

A przecież na tym nie kończą 
się dopłaty państwa na zaspoka
jMtie społecznych p0brzeb. Znów 
nieco l~zb. Dotacje do niektórych 
najbardziej popularnych usług wy
noszą w 1br. ponad 7,4 mld zł, a 
w tym główna pozycja -- to do-
płaty do pra:ejazdów kolejowych 

oonym omówieniu projektu NIPS<J 
na 1913 r. - zostaną w przyszłym 
rok·u niemal , !»dwojone: do prze
szło 20 mld Zł. 

Wreszcie - dopłaty do dzlałaln°" 
ści p;rzedŚiębiors~w kultury l sztu„ 
kt (pr.z:e<le wszystkim WidoWisko
wych) przekraczają 2,2 mld zł, a 
dotacje do ruiektórycb konsumpcyj
nych wyro.bbw przemysłowych (ar
tY'kuły pa,piernicze, szkolne, sporto
we); szereg przedmiotów wyposa
żenia mieszkań; (wyroby dla dzte. 
cl, a na•Wet węgiel I koks opał°" 
wy) wynosz11 przeszło 7,2 mLd zł, 
wzrastając w 1!1'18 r. do '1,9 mld zł. 

Niezmiernie powaci:ną pazycję w 
naszych realnych, a niewymier
nych na co dzień dochodach, sta
nowią wsze~kiego rodzaj•u p1entc:d;n• 
świadczenia społeczne pa·ństw„. W 
19'78 r. pLanuJe się je na poziomie 
8'l: lS'l mld zł. Będą ->ne wyt.sze 
nit w· bieżącym ro:ku o 22 proc. 
Jeśli w 1900 roku z fund'.lszbw s,po
leeznych pokrywano 18,4 proc. wy
datków ponoszonych przez mlesz• 
kańców ·naszego kraju na zakup 
wszelkiego rodzaju dóbr 1 usług, w 
1965 roku - 19,5 proc„ a w 19'15 
r. - ;ponad 23 proc., t>? w br. pTa• 
wie co c·zwarta złotówka w ogbl
nym spotyciu pochodzi właśnie • 
świadczeń społecznych, 

, uprzedzeń wychowanie młodego vakolenia w duchu wzajemne
go szacu1I1'ku i zrozumienJ.a je.st istotnym· warunkiem dla po
myślnego współżyclia obu narodów. Podkreśliły one ważną ro
lę jaka w tym zakresie przypada szkole i wychowawcom. Obie 
strony z uznallliem ustosunkowały się do zaleceń wspólnej ko
m isji do spr~w poiiręczników szkolnych i doceniają post~y 
osiąglllięte w obu krajach w uw2'lględ·nientu zalecJ!ń w prak·ty
ce nauczania szkolnego, Uznały one jednakże za konieczne po
dejmowa'llie dalszych intensywlllych wysiłków dla osiągnięcia 
wspólnego celu, którym jest wychoWanie młodzieży w sposób 

- wolny od uprzedzeń i służący wzajemnemu zrozumieniu. 
Podik,reSlono zasadlllicze znaczenie wzrastającego zrozumienia 

między młodym pokoleniem obu narodów dla przyszłośoi wza
jemnych stosunków. PotwierdZ01110 zamiar zawąrcia porozumie-, 
nia o wymianie młodzieżowej i wspierania utworzenia wspól
nych ośrodków młodzdeży. 

zakłada się wzrost tych wydatków Kanclerz federal'n• V RFN i~~o~l~~;~~ nNapO~;:\~b~~ 
do 19,3 mld zł. Do:płaty do gospo

. darki komunalnej i mies7Jkanio
wej si~gają 18 mld 2lł (w 1978 r. 

Do świadczeń w got&w<:e naletc 
rosnące emery·tury i renty, których 
system .przechodzi obecnie - jak. 
wiadomo - !stm_l'.111. rozb?:lloną ni. 
kilka Lat r~ormę; dalej - stype_n. 
dfa, zaslłki rociz.i.n'ne, opiekuńczej 
maclerzyńSk1e, chor0<bowe i inne, 
Natomiast świadczenia zwane świadi 
czeniamt w natllirze. obejmuj.ą do
płaty · do lekarstw, nabyw_anych 
przez pracujących i ich rodziny lt 
d·~ą zniżką, a przez emeryt-ów 1 
rencistów bezpłatnie. dop1aty 4<> 
st'Ołbwek studenckich. szkolnych 1 
zakładowych itp, Du:l:e sumy p1e~ 
niędzy pochlania poza tym finanso
wanie usłu.g bezpłatnej ochrony 
zdrowla; w 191!0 r. ble:l:ące wydatki 
na ten cel osiągną '12 m.Ld :rł i bq· 
d·ą o polowe wyższe nit w 1975 r. 

Obie strony dały wyraz swemu przekonani.u., te rozbudowa 
prawno-traktatowych podstaw w stosU1I1kach :mliędzy Polską a 
RFN może wpływać korzystnie na dalszy rozwój wzajemnych 
stósu'llków we wszyst'kich dziedzii!nach· Uzgodniono podjęcie 
w najbliż.c!zym czasie rozmów między departamentami prawny
mi i konsularnymi obu ministerstw spraw za.granicznych, 

Obie strony podkreśliły, że przykładają dużą' wagę do kształ
towanda w obu społeczeństwach pełnego i obiektywnego obrazu 
partnera. Służy to tworzeniu kli·matu dobrego _sąsiedztwa i bę
dzie korzystne dla rozwiązywania zadań, które stawiają przed 
sobą wspó1niie Pol.ska i RFN w dziele pogłębienia wzajemnych 
stosu'llków, zapewnieniia pokoju .i. beZiJ)ieczeństwa w Europie. 

n 
I sekretarz ·Kc PZPR i kainclerz RFN przedyskutowali obszer

ni~ sytuację międzyna•rodową. Głównym tematem wymiany po
glądów były problemy odprężenia i rozbrojenia. 

Obie strony potwiierdziły mocną . i niezmienną wolę PRL 
i RFN aby slużyć zapewnieniu trwałego pakoj.u, umocnieniu 
bezpieczeństwa, jak również wszech&tronnemu rozwojOW'i rów
noprawnej 1 wzajemnie korzystnej Wl'§półpracy międzynarosiO.. 
wej . 
Wysz:ły one z założenia, że proces odprężeni.a zachcma deter

Illli·nującą rolę w stos1l1llkach międzynarodowych. Zgodne były 
co dó tego, że stwarza on korzystną podstawę dla intensyfika
cji W1SZechstronnej współpracy między państwami ni~ależnie 
od ich ustroju. 

Obie strony były zgodille co do sfot'IIllułowanegÓ w A:kai.e Koń
cowym z Helsinek celu, by proces odprężenia rozszerzać, pogłę
biać i nadać mu postępujący l trwały chara:~er. 

Edward Giere'k i Helmut Schmidt podkreślili hlator:yczne 
znaczenie Konferencji Bez'!)ieczeństwa i Wspól:ipracy w Euro
pie oraz jej Aktu KońCO'Wego. Z-godni bY1i oo do tego, te 
ścisłe prz~rzeganie zasad stosunków wzajemnych między l>llń
stwami - UC!Zestnikami KBWE i nełna reaJ..!zaic1a postanowień 
Aktu Końcowego w całej Europie, stanowią lJOisitawe do trwa
łego pokoju i szerokiego ·rozwodu współipracy. Dlait~ teii: 0p0-
wiedzieli się za urzeczywistnianiem Aktu Końcowego KBWE 
jako całości zairówno w stosunkach dwustronnych, ia:k i wie
lo.stronnych. Oba państwa będą występowały na rzeciz sze
rokiego rozwoj>U wza,jenm.ie korzy~t·nej współpracy )?Ospodar-
czej na kontynencie eur0pejsk1rn, czemu służyłoby równieii: za
warcie porozumienia o podstawach współpracy między -Rad~ 
Wzademneij Pomocy Go.sµodarc:zej a Europejtfka W8'.J;>Ólno
tą GooPQdarczą. 

Obie strony wyira~iły inarlzieję, ie be>lgr.adZkie llPOik&n1e 
przedstawicieli państw - uczestnik6w KBWE ~yniesie iiozy
tywne rezultaty. Oba państwa · będ4 w tym energ-iczinie wi;pół
U>Czestniczyć i WSIPółpracować daa osi11itnięcia tego celu. 

I se'kretau KC PZPR i ka'!lclerz RFN J>Odkirdlilli 20asatk, ie 
polityczne i mHitarne a1;.pekit:v bez;pieczeństwa muszą się u~
pełniać. Obie strony - świadome swej odoowiedzialności za 
umacnianie pokoj>U - pos:tanowiły prowadzić- na powyme ·te
maty wymiane poglądów między upełnomocnionymi przedsta
w icielami rządów. 

Edward Gierek i Helmut ScbJnidt wn>0wiedzieli sie 'Prze
ciwko kontynuacji wyścigu zbrojeń. Podkreślili zdecydowaną 
wolę Polski i Republiki · Federalnej stałego działahi a na rzecz 
ograniczenia i zaprzestani•a wyścigu zbrojeń na świecie. Pod
J;;.reślili nieodzowność poddęcia k{>nkretnych kroków na ·rzecz 
powszechnego i całikowitego roz.brojenia "POd skuteczną k<l!lllł.ro
la międzynairodową. 

Polska Rzecz,pospoliita Ludowa i Repulb:lika Federai'll& Nie
miec podkreśliły szczególli?le flllaczi.nie, jakie dla UltrwaJ.enia 
świaitowego pokoju maiją romnowy między .7SiłlR .1 USA w 
sprawie ograniCJJ~ia :zbrojeń strateg-icznyeh I wyraziły na
dzieję. ile do-prowadzą one wkrótce do pozytywnych r~-
tów. • 

Obie strony '!)Odkr~iły wa2Jna rolę, jaką. apelin.ia1ą w.iedeń
&k'ie rokowaniia w lłP'!'awie wza,jemnej red'll'kcji sił :zbrQIJ ·nYcłl 
i ;;brodeń oraz związanych z nią posunięć w Eur()(l)ie środko-
wej w proresie odprężenia w Europie. Są one zdecydowane 
wn\eść swói wkład do swkce'5U tych rokowań. 

Po'lska i · Re·publika FederaJ.na witają decyzję o zwołaniu 
5pecjąlnei sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ w sprawie roz
brojenia i sa zdecydowane wni-eść wkład do jej przygo.towa
nia, k·onstl'urotywneli(o prz·ebieg.u, jak również doprowadzenia 
do 1stotnych rezwtatów. . 

Obie strony są zdecydowa·ne ściśle orz~rze,gać wszYl;IJkich 
postainowień wkładu o nieroZ'l)rzestrzenianiu broni jądrowe· i 
działać na rzecz uniwerslłllnego obowiązywania tego układu. 

Obie strony będą róW!ll.ież oo~ierały daLSize wysHlki, k~6re za
pohiegał~by rozprzeswzenianiu broni jądrowej, nie uszczUJPla
jąc J)Okojowego w)hkor~y.stania ener1gii jądrrowej. 

Obie strony podkreśliły wielkie znaczenie całkowitego u.
kam prób z· bronią jądrową. Popierają one wysiłki oodejmo
wane w tym zakresie i wyrażają nadzieję, że rokowania pro
wadzone na ten temat oraz w sprawie moratorium na p0d- ;iR 
ziemne wybuchy .ją(irowe w ce0lach pokojowyd1 zos~aną po- ~5 
rnyślnie zako6czone. . ' s~ 

PRL i RFN wyraziły swoje zdecydowal)e paparcie dla cei- '->c 
lów i zasad sformułowanych w Karcie ONZ i WY'P<>Wiedziały 1 ~ się za .stałym umacnianiem ONZ i jej roli. . -. 5c 

Obie stl'ony wyraziły swój zarntar PoPierainia udz·1ału kra- ~ 
Jów r0Z1Wijaijących sie w międzynarodowej .:!fflPÓłipracy gospo· ~ 
(i.a.rczej i przyiczynienia się do gooPQdairczego 1 SPOłecznego po- ~ 
stępu w tych krajach. ... · - -~ 

Obie strony były zgodne co efo kO'llieczności wz.motenia dal- I 
szej międzynarodowej w9PÓ1!1>racy, w ezczegM.noścl na fot1um 
ONZ i innych organizacji międzynarodoWYch, służącej .wyipra
cowaniu skutec:r;nych środików w celu. zag'."'ai:antowan1a. bE!!L_
pieczeństwa lotnictwa cywilnego, ~apob1egan~a i zwakzanta Pl.- :?< 
raetwa l)OWietrznego i uprowadzama zakład'lliik:ów. . '.:ie 

Obie strony , dały wyraz zadowoleniu z p•rze·~rowadzenia ~ 
wszechstronnej wymiany l)Oglą<lów w sPi;-awa~h biJateralny.c~ ł 
i międzyinarodowych Są one przekonane, ze wizyta w ~olskieJ 'je 
Rzeczypospolite·j Ludowe1 ka11clerz.a federalnego. Re.P.,ubl;k1 F~· "% 
derałnej Niemiec, He11muta Sch:m1dta pr~y>ez_y.niła się ist?tn~e ~c 
do rozwoju stosunków między obu kraiam1, PG. Po;głęb1enia c 
ich wspóltpracy i do wzrostu wzalemnego zaufa.ma._ Jalk rów
niet umocnienia odprężenia i wspóllpl-acy w l!lurop;1e. 

zakończvt Wilvte oficialna w-Polsce -y i=.:~:.::: 
kredytbw przysługujących 

(Dokończenie ze str. 1) z zadowoleniem dol!;onaliśmy bi
lansu rozwijaj11cej się azerokłm 
frontem nam:ej wsp6Łpracy gospo
da-rcaj - kontynuówał H, Schmidt. 
- Wyraził on przek>0nan1e, :te rru:
mowy gospodarcze, dad'Lll nowe im
pulsy dalszemu rozwoj~l tych 
stosunków. Podobnie obecni. rolITTlo
wy WJPłyną na pogłębienie się 
współpracy kultura•!:neJ. 
Nawiązując do słbw I sekretarza 

KC PZPR o kamieniu milowym nil. 
drodze rozwoju stosunków, kan
clerz powled-,;ial: Chcę podkreślić to 
słowo szczegblnie, ponieważ kamie
nie mii.lowe spotyka ten tylko, kto 
Idzie wytyczon11 drogą, Od czas·l 
zawarcia u'k!ad.u w warszawie orąz 
spotkania w Helsinkach, przeby1i· 
śmy na tej dll'odze szereg kamieni 
młlowych - stwierdził_ - Znalazł? 
1>0 również. •wój wy.raz w serdecz
nej gośclnnoflci .s jaką spotkaliśmy 
sit: rw Polsce - dodał H. Schmidt. 
- Szczególnie w Oświęcimiu - po
wiedział - miałem wraż·enie, że 
Pola·CY I Niemcy powodują się tym 
samym uezuclem potrzeby uczynie
nia wszystkiego, by potworności 
wojny nigdy więcej nie powtbrzyły 
się. 

Przed nami Je.zcze wiele mfil 
wsp6mej d~ do Pl'!IElbYcia - je
s:tem jedinak dobrej myśli 1 z ipeł_ 
nym zaufaniem patrzę w przyszłość 
- powlectział kancl.ien RFN. 

Po złożeniu oświadczeń, obaj 
przywódcy odpowiadali na pyta
nia prasy. 
Odpowiadając na pytanie doty

czące wychowania historycznego 
młodego pokolenia kanclerz RFN 
wskazał na kilka przykładów po
dejmowania w Republice Federal
nej takich wysiłków, podkreślając 
szczególnie prace dokonane przez 
komisję podręcznikową ekspertów 
obu krajów. Opowiedział się za 
wydaniem w RFN, w języku nie
mieckim, Juiążki polskiego histo
ryka o historii Polski. 

Zapytany o najblit.sze perspek
tywy rozwoju stpsunk6w z Pol
ską, odparł, ie dalsza normaliza
cja wymaga uporozywej, cbdzien
nej pracy. 

Dlaczego, jego ulaniem, opozy
cja nie znalazła dobrego słowa w 
związku z tą wizytą? - kanclerz 
RFN odparł, ie jest przekonany, 
i:!: przytłaczająca większość społe
czenstwa Republiki Federalnej po
piera prooea poro&umienia z Pol
ską. 

PrOSIQllF o OIObiń\ ooerua prze· 
bf:elu l - WJ'llillóW Wizyty kancle
na RJ'N, I 11ekretarz powiedział, 
h doetnega symboliczne znacze
~l• w fa.kole, li wizyta Helmuta 
Schmidta jtst pierw!Zll olicjalną 
wiEytą kanclerza Republiki Fede
ralnej po nawiązaniu stosunków 
dyplomatycznych z Polską. Wizy
ta potwierdziła jeszcze raz głębo
kie osobiste zaangażowanie kancle
rza na :polu realizacji wszystkich 
ustaleń, jakie podejmowaliśmy w 
przeszłości i zobowiązań, które 
zostały podjęte. 

Edward Gierek wyraził przeko
nanie, że wszystkie ustalenia, któ
re zostały zapisane w odpowied
nich dokumentach, w czasie obec
nej wizyty kanclerza RFN w Pol
sce, będą zrealizowane w sposób 
ni'e budzący wątpliwości. I sekre
tarz KC podkreślił, że strona pol
ska będzie, jak dotychczas, kon
sekwentnie realizować to, co zo
stało nakreślone. 

POZEGNANIE W WARSZAWIE 

W godzinach popołudniowych, na 
wa.rszawskJim lotnisku Okęcie, ude
korowany;m flagami pań&twowy
mi RFN I Polski, odlbyło się po-
żegnanie kanclerza federalnego 
RFN. . 

Kanclerza H~l.lła Schmidta I 
jego małżonkę pożeg.nali I sekre
tarz KC PZPR Edward Gierek z 
małżonką i prezes Rady Ministrów 
Piotr Jaroszewicz .z małżonką, a 
także człOlllkowie najwyższych 
władz PRL: Edward Babiuch, Ta
deusz Wrzaszczyk, Ryszard Frelek, 
Tadeusz W. Młyńczak. Piotr Ste
fański oraz mi:nister spraw .zagra
nicznych Emil Wojtaszek. 

Obecni byli ambasadorOW:ie obu 
krajów. Prz}"był dz.ie'kan korpusu 
dyplomatycznego, al!llba11adot' ZSRR 
w Pol8oe Staniellll'IL' PU~ 

W czasie ceremonii pożegnan.i.a 
orkiestra odegrała hymny państwo
we RFN i P!>lski, a kompania re
prezentacyjna WP oddała hon<n'y 
wojskowe. 

członkom s,pbłdziel.n.I budownictwa 
m!eszkaniowego p;rzeznaczono w br. 
10.2 mld zł. Kwoty te ...,. jaik -ia
powded2iał J sekret81l'Z KC PZIPiK 
Edward Gierek na ·nledawnYl_Il po
l!iedzen1u Rady Mini&trów, poświt:-

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nailepsi w parwinvch szeregach 
W tr,akcie toczącej się obecnie I jące z tej decyzji o życiowym 

kamµanii sprawozdawczo-wy.bor- znaczeniu. Przynależność µartyijna 
czej w PZPR, w partyjne szere- to przede wszystkim przyjęte na 
'gi przyjmowani sa najlepsi. Wczo- siebie poważne obowiązki, 'PO'" 
raj, ' w przededniu dzielnicowej tirzeba stałego dokumentowania 
konferencji partyjnej uoleskiej codzienną nracą i prawdziwie par
Ol'ganizacji PljPR, odbyło sie w tyjną postawą swego Udziału w 
ŁOKI spotka.nie, PQdczas którego przemianach zachodzących w ŻY
leli(itymacje kandyda<lkie otrzyma- ciu naszego soołeczeństwa, twór
ło 200 jsób - przodujących ro- czego w nich uczestnictwa. Efek
botników z zakładów pracy tej tern tej pracy może być jedynie 
dzielnicy; studentów, uczniów, uznanie i szacunek środowiska, za-
członków ZSMP. ufanie, że legitymacja PZP.R 

Aktu wręczenia legitymacji kan- znajduje się w g·odnych rękach. 
dydackich dokonali sekretarze Przedsta-wiciele przyjętych w 
KŁ PZPR K. Kwiatkowski i dniu wczorajszym w szeregi par-
G. Adamczewska oraz I sekretarz tyjne poleskich działaczy udali się 
KD PZPR - Polesie - W, Jóź- po zakończeiiiµ uroczystości J>Od 
wiak. Pomnik Czynu Rewolucyjnego, 
Zwracając 11ię do JWW)"1h kan- gdzie złożono wiązan'ki : kwiatów 

dydatów IlOleskiej organizacji w boldzie reViOlucyijnym trady-
partyjnej, W. Jóźwiak lJ()ldkrdlił cjom łódźkiej kilasy robotniczej. 
W8'1fe i od"ipowiedzialność, wynidta- (er) 

Obrona 

polityki 

dotychczasowej 

Egiptu 

A. Sadat Dziś 
wyniki 

, • omowi 
; rozm o w w Izraelu 

Prezydent A!nwar Sadat WYił06i lityk>i egi:piskiej, mającej przyw:ró. 
dziś, 26 bm. przemówieni& w cić pdk6j na Bliskim Wschodzfe. 
Zgromadzeniu Narodowym, podsu- Zarówno Ghali jak i inni rzecz
mowującym wyniki rozmów w nicy inicjatyw prezydenta Sadata 
Izraelu. Wystąpienie to, na które podkreślają, iż zmianie uległa me. 
zaproszeni zostali szefowie ~lacó-: toda. a nie cele czy główne zało
wek dyplomatycznych ma byc po- żeniia. Celem wlięc pozootaje nadal 
święcone obronae dotychczasowej kdn.ieczność wycofanit się Izraela 
polityki zagranicznej Egiptu i nie- z terytoriów okurpowanych i utwo
konwencjonalinych metod, zmierza.. rzenie państwa palestyńskiego. W 
jących do przybliienia po'koju, sumie offojalne czynnik! egip-

Egi}l&ki mlini3ter spraw zagra- slde opawiadają el.• za izw. glo-
nicznycb. ad interim ButrOll Ghali, balnym l'OZ'Wdąiu.niem konfl1"1, a 
spotyt'.ają.c aię z ambasadorami kr.a- wdęc również za szybkim zwoła
jów afrykańskich, azjatyckich i za- 11iem kOiilferencji genewskiej, Wy
chodn:ich, przedstawił założenlia po- stąplienie prezydenta SadaŁ4 będzie 

Rokowania 
stanowi~ także podsumowanie 
rezultatów pabyitu w Izraelu 
1! całej sytuacji, jaka się pó~ej 
wytworzyła. 

Poka:l:ne są dopl>1tY budżetu pal\• 
&twa d<> oświaty i wycl~owania., kul 
tury i sztuikl, sportu turystyki, 
wyp·oczynku, ni.i! mbwiąc ju:I: o o
piece społecznej. Trochę więcej nit 
połowa wszystlkich wydatkbw b·1d
żetowych na te cele - to świad
czenia w na·turze. troch41 mniej nit 
pol-owa - w go.tówce. Pr·oporcje ta
kie zosta-n11 utrzyman• ta·kł'e w na
stępnych la.tach, 

J ~cze kilika konkretnych przy.. 
kładów: wydat·k~ na renty t 
emerytyry WZ1rosl:y w latach 
lsrTl-19'1'5 o .prawie 30 miliardów 

zl, to jest o BI! proc. W tym 5-le
ciu, w którym sukcesywnie wchod'Zi 
w tycie 'WSpomnia-na retorma, tem
po wzrOBtu świa<iczeń rentowo
emerytalnycb jest takie samo, jak 
w popnea11tm. z tym. że baza wyj_ 
ściowa jest już o wiele wy~za. W 
1900 roku wy.płaty na ten cel bę
dą o przeszło 53 miliardy złotych, 
a Więc o 84 proc. Wy:l:sze nłż w 
1975 roku. Srednia miesięczna renta 
t emerytur.v ZWifl'k.szy si1: w tym 
cz~e o prawie mi zł. Łącznie w 
calYm dzie$l.ęcloleci1.l . naśtąpi ponad 
"l-krotny je, wzrost. 

Wy·ptaty na wezetkiego typu za• 
mlki pracowmcze, a wit:c na zasil• 
ki u czas nlezdolno4ci do pracy 
z porwodu choroQ:y l macierzyństwa; 
w.zro.sl:y w minionym 5-leciu prze
tzło :1-kr<>tnie - do ponad 33 m1d 
zł. Trzeba te:!: wspomnieć o świad. 
czeniach z F'Jnduszu Alimentacyj
nego, słud:ąc&go pomocą wszystkim 
tym, którzy mają trud·noścl w egze"'. 
kwowaniu allmentbw. Wypłaty z 
tego funduszu zwiększyły się ze lir.Z 
mln zt w 1975 r. do f.47 mln zl 
obe-cnłe. 

Wszystko to d&je jednoznaczny 
obraz ogn>mne-j 1 nal.'astającej po
m~y ma.terialnej i socja1nej pań
stwa na necz lud"lr:i praey i ich ro
dd11. A przecież mówiliśmy tylko 
o części tyeh doiplat 1 śwładczeń, 
które· Ml«<icmie P1Ynll z kast 
państwowej, a kieroW>a.ne BI! bu· 
~rednio lub pottrefnlo do r11k s-po
łe02:eństwa. 

W dn.i;n n UstOipaida JgJ7 roku 
po krótkich i cięlil~ich cierpie
nila:ch zmarł 

ł. ł P. 

FRANCISZEK 
PAWLAK 

POi~zeb o4'błdsłe lllt w lllllbotę, 
18 tlistopada urn rol!Gu e godzi-
1111ie 13 na cmentanu w Grc>tnl
kach, o czym pc>wl~aJlłl 

ZON A, SYNOWJJE. SYNOWE, 
WNUCZKI I POZOSTAŁA 

RODZINA 

na temat miedzi 
Po pięciodniowym spotkaniu w 

Genewie eksperci rządowi z czo
łowych kraJów - producentów i 
kO'llsU'ffientów miedzi - dos7ili m. 
in. do p0rozumienia w sprawie 
utworzenia wspMne.i gr\llPY kon
sultacyjnej, która śledziłaby roz
wójlytuacii na światowym ry.n-

23 li-sto.patia 1917 rok.u od„zedł od na.s na sa.<wsze w wleikiu lat 88· 
nasz kochany Mął, Ojeiec, Brat, llziaid'*, Teść 1 Szwagier 

ku w -przemyśle miedziowym. 
W radach w Genewie spośród 
głównych producentów miedzi bra
li udział przedstawiciele Chile, 
Peru, Zambii, Zairu, I11donezji i 
Australii. Spośród głównych kon
sumentów uczestniczyli reprezen
tanci Stanów Zjednoczonych, Ja
p0nii i krajów EWG. 

Komunikat „Totka" 
LOsOWANIE Ił li ll'OCW. I I 'l:ra

fieniallli - wygrane po 208.53.1 sł, 
'188 rozw. s 4 traf.leniami - wygra
ne po 1.190 zł, 23.'N8 rozw. z 3 tra
fieniami - wygiraine 1"' 6łl zł 

LOSOWANIE li: 3 rozw. 'I 5 tra
f.leniami - wygrane po 192.870 zł 
455 rozw. z 4 tra!leniaml - wygra
ne po 1.9-07 zł . 15.161 i·ozw. z 3 tra
fle.niamd - wygrrane po 95 zł. 

~LOTEK. 

t9ł rocw. s ł tra&lniam! - wy
g.rane 'PO B.11!1> ~. 18.218 roaw, 11 I 
tratieftłami ... ~ po 141 Ił. 

ZYGMUNT NOWICKI· 
AKTOR, 

Związany • teatrem łódsldm od IM d•Wlll~ui:ycli, Byt ezłonkdem 
See.ny R~b<ńnic:re<j TUR, Ostatnto alk:tor Teatru lm. st. fa.racza 
Odszedł czro'Wiek bez ll'es>lty oddany ftltuce, 

IRODZINA 
Pogrzeb odbędzie si' nil Cmer. tanu Komunalnym 

w Łodzi, dlila as listopada 1977.roku o godzinie u. 
na 
I 

Dołach 

W' dnW :N lillttopaida 19'1'1' Miiiu 

smairta nosa n&Jukochailsa Mał· 
lka, T'".cłowa, Ball<:ła i Pra1baibola 

j, + P. 

JOZEFA TOMALCZVK 
• domu KOWALEWSKA. 

Po!fl'Zeb Odbęd'lii.e się dnia 2.8 

U~pada br. o godz, lJ.JO na 

z słęb~kłm ta.iem uwiadamia 
my, łe dnia 2ł tlatop8Jda t97T ro 
ku zmarla w wtellw ee iat na.Ju· 
koochalina ltila~a I BalbClla 

ł: i' P. 

ANNA GRZESIOWSICA 
z domu JOZEFOWICZ, 

Wypr&Wadzenie drogi.eh nam 
zwłok nastąpi dnda 26 Jlst01>ada 
1917 roku z ka.plicy cmentarza 
rzyim.-lkat. przy uJ. P. Sk&rg! w 
Zgierzu o godz, 14.30, o czym po. 
W~ada.ni.Ja.Jlł pogrłlłone w llilllUłlkiU 

DZ1!JłCI l Wl!fUJU 

\ 



- Lubie prace & lud~mi 
mówi S&anisław Minc. ieszcze 
przed miesiącem mistrz oddzia
łu przygotowawczego tkalni Za
kładu B „Lodexu". a· dziś II 
sekretarz zakładowej organiza· 
c.li party i nej tee:o urzedsiebior· 
stwa. - Lubie -· oowtarza -
bo każdy niemal dy:ień w i>ro· 
dukcyjnej hall niesie z sobą 
nowe problemy, które trzeba 
11mie6 rozwiązać ••• 

A że St·anisław M"mc lubi 
konkrety, wiec dowiaduję się, 
że oddział Pr-..:ygotowawczv tka) 
ni jest miejscem pracy, SPCCY
ticznym, wyma11ającym umie

. letności elastycz:neeo dostosowv 

Można spełniać obowiązki, a.ui na chwilę nie wykraczając po
za 11sta1ony przyoział czynnosci, ale można. też Lu samu robió 
inaczej - z pasJą, z1fangazuwan1em, wy~un) wac w1ęoeJ rui do 
człow1tlka należy, szukac nowych ro>1wiązań, staie pudnoMc wY
maga.nia względem ~iebie i innych. Kszta.1towanie takich wła
śnie, zaangażowanych postaw, wyzwalanie inicjatyw spulecz
nyciI, bylu jednym z przewodnich motywów dzia,ania poleskiej 
Ol'ganizacji partyjnej w minionej kadencji, 

Dzis, podczas XX Kon!ert0ncJ1 Sprawozdawczo-Wyborczej KD 
P.ZPH - Pole.su:, dokona się oceny, na ile zamierzenia zostaiy 
zreauzowane. Wynik.i go.sp0<1arcze dzielnicy, rozwój budowmc
twa, poprawa warunkow zycia nueszkańców, liczne czyny spo
łeczne i produkcyjne, wskazują na to, że zadama partu w dzie
dzinie rozwijania aktywności społecznej i produkcyjnej zostały 
wykonane„ 

W wyniku budowy nowych zakładow przemysłowych i mo
de.·n1zacj1 starycn, a taKże dz1ęKi wzra.>toWi wydaJnosc1 pracy 
rosnie z rO!l.U na roK produkcja przt0mys10wa. Ma to swoje ud
b;ci"' w zwiększonych dostawach na rynek oraz w o 43 pruct:nt 
wyższym (w ciągu trzech lat) eksporcit>, Korzystne ~miany w 
w ielkości i stru11:turze eksportu są tym cenmejsze, że zacho
dzą w okresie trwającej od dłuższego czasu recesji gospodarczej 
w krajach kapitalistycznych. 

wania się do okoliczności. To 
wcale nie slogan - przedsię
biorstwo padejmuie się np. wy 
konania jakiegoś ekstra 1lece
nia (dotyczy to zwłaszcza n.ie· 
kt6rycą zamówień eksporto
wych), to zaś wymaga z ko
lei ,;przetasowa,nia" niemal ca
łej produkcji oddziału i>rzy,«o
towawczego. l.atwo się mówi. 
ale w 1vtu.acji, gdy robotnicy 
pracują w systemie akordo
wym umiejetność podziału pra· 
cy, a nawet wydawania po.le· 
ceń jest na wa11e złota. Wiado
mo - w tej sytuacji będzie 
zawsze jakaś erupka niezado
wolonych. Rzecz jednak w tym, 
żeby było ich iak najmniej. 

W spółgospodarze.„ i/ 
Inicjatywy organizacji partyjnyclJ zmierzały me tylko w kie

runku wzrostu produkcji, ale równoczesnego podnoszenia 
jako:;ci wyrobów i poprawy efektywności g<>spodarowania. Na . 
tym odcinku poleskie zakłady odnotowaJy znaczne <>siągnięc.a, 
Nastąpił poważny wzrost wyrobów ze ~kiem „Q" . 1 wyrobów 
pierwszego gatunku, w czym duży udział mają takie zakłady, 
jak; „Bonax", „Vera", ZPW im. N1 Barlickiego i ZPW 1m. 
Wiosny Ludów. 

Niełatwy t1> problem dla 
mistrza. zwłaszcza takiego, któ
rY nie ma ani <>choty, ani prze 
konania do kier<>wania ludźmi 
według tradycji „majstra''! A 
orzecież problemy na tym &ię 
nie kończą.. Stanisław Minc 
zauważył ll't>. ie różni ludzie 
uzyskują różne wyniki pracy, 
choć obsłuiroja te same masa:y
ny. Jasne - w każdym fa
chu trzeba mie6 ten S'ZCZegól
ny dar i określone predyspozy
cje, ale Jeśli różnice wydaj
ności sięgają przy tych sa
mych stanow\$kach pracy 50 
proc.? O, tu już J'.)I'ZYczyn nie 
można szukać tylko w z.awo-
dowych umieietnościach„. 

Najpierw rozmawiałem, 
przekonywałem, czest-0 -ie skut 
kiem - wsoomi.na S Minc -
zwłaszcza, że najczęściej moimi 
rozmówcami byli młodzi. Po· 
tem postanowiliśmy wywieszać 
na tablicy ogłoszeń „najlep
nych pracowników tygodnia". 
Pierwsza trójke liderów i je
dnego najgorS'Zego. To była 
metoda. Pracownice, które by
ły początkowo na ostatnich 
miejscach w naszej słatystyce, 
zaczęły systematycznie piąći się 
w górę. 

Wydajność to jedno, a ja-
kość - drugie. Tu bardzo 
ważne ~ą masz..vny, jakość 
przędzy. Tkalnia zakładu „B" 
jest zmodernizowana. Pracują 
w niej francuskie i „wifamow
skie" MA V. Sa to dobre ma
szyny, ale wYIDa'2'aiace odoo
wiedniej jakośriowo Przędzy. Z 
tym zaś bywa różnie. tak. jak 
i wiele do życzenia oozostawia
ją urządzenia pracujące w od
dziale przygotowawczym. Naj-
ważniejsze, że orzewidziana 
jest gruntowna modernizacja 
tego oddziału - obv iak nai· 
uybciejl 
Stanisław Minc nie lubi mó

wić o sobie. Woli o p.racy, 
konfliktach, iakie- się zdarzają, 
trudnościach, które trzeba zwy 
ciężyć. Przyszedł do „Lodexu" 
przed 10 laty i Po skończeniu 
Technikum Włókienniczego zo· 
stał mistrzem. Szybko zaanl(a
żował sie do pracy partyjnej 
- przez ostatnie dwie kaden
cje był sekretarz-em uropae:an
dy POP 
Doświadczeń ula m~a! Wie

dzy, której nie zdobędzie się tyl
k.o pod.czas lektu\' fachowych 
książek - również. No i jeszcze, 
chyba troche satysfakcji? 

(at) 

o 

·,, 

Pierwsz,e wrażenie byWa mylące. Zastanawiałem się, dla
czego organizacja ZSMP w ZPP „Bonax" liczy tytko 200 
osób, skoro załoga tego zakładu jest młolla - średnia wie
ku na tkalni wynosi 25 lat. Wiceprzewodnicząca ZZ - Tere· 
sa Malec wyjaśniła łatwo: - Lepiej mniej, ale aa to• takich, 
którzy naprawde chcą coś robić. 

I to założenie . jak dotąd, sprawdza sie w prak.tyce. Orga
nizacja młodzieżowa jest tutaj bardzo wid<iczna Nie tylko w 
samym zakładzie. Dziesięciokrotnie już podejmowano w br. 
akcje czynów społecznyc·h na rzecz swojej dzi-elnicy. Stawało . 
ich wówczas do pracy znacznie więcej niż liczą s:eregi orga
nizacyjne. Było i ta>k, Że po niedzieli społecznej, wspólnej 
pracy, kilkanaście osób zgłaszało chęć wstąpienia do organ~
r.acji. 

ZSMP-owc6w s ,,Bona.su": naJ· 
częściej •potkać można było w 
dwóch rejonach Polesia. Przede 
wszystkim w Pa.rku na Zdrowiu. 
To jest najwieksu przedsiewzię· 
cie rekreacyjne w dzielnicy. więc 
chcieli mieć w tej pracy swoją 
cegiełkę. I mają niemałą! Wiele 
tysięcy godzin przepracowali na 
budowie zesoołu kąpielisk „Fala". 
Dzisiaj m<iga już razem z inny· 
mi korzystać z efEktów swej pra
cy. 

Drugim miejscem, w którym 
spotykali sie najchętniej, była ul. 
S. Allende w osiedlu Retkinia. 
Dlaczego akurat tutaj: - może 
dlate110, Że w tym osiedlu mie
szka większość załogi „Bonaxu". 
Najłatwiej zaś namówić ludzi do 

czegoś, oo wiąu się z naszym 
własnym życiem, ma je w jakiś 
sposób zmienić. uQal"Wi.Ć. 

Ten typ motywacji stosują tak
że· w wielu iniejatywach podejmo
wanych w zakładzie W ten spo· 
sób rozkręcili np. Fundus.z Akcji 
Socjalnej Młodzieży. W nowym 
budynku &&kładu okna są duże i 
do mycia a•ngażowano studentów 
z „Puchatka" . .Po co płacić obcym, 
skoTo możemy to zrobić sami? My
ją okna. pomalowali szatnie, a 
za zarobione pieniądze p0jechali w 
tym roku na wycieczke do Cze· 
chosłowacji. Korzyść własna. al~ 
i dla zakładu. 

Mozna ich spotkać wszędzie tam, 
gdzie są najbardziej potrzebni -
na zwijalni, kiedy trzeba było 

wodniczącym komisji Edmundzie Osiejewskim, 

przerobie partię wyrob6w eofnlę
tych z Cieszyna w ramach rekla
macji. Oni objęli młodzieżowym 
patronatem sprawe iakośc.i, oni 
stworzyli na tkalni igłowej i ża
kardowej około 30 młodzieżowych 
brygad pracy socjalistycz.nej. 
Młodzieżowi racjonalizatorzy za· 

jęli się najważniejszymi proble
mami. Efekty są takie. jak cho
ciażby wyciszenie maszvn na 
tkalni igłowej. Najwiecej wnios
ków racjonalizatorskich ma zresz
tą na swoim koncie członek 
ZSMP - KrzysY:tof Klimek. 
Młodzi, nowi ludzie w nowym 

zakładzie. Zestawienie to stwarza 
w praktyce pewne zagrożenie . 
Chodzi o łatwość soowodowania 
wypadku orzy pracy, Młodzież za· 
jęła sie i tym. Utworzono całą 
instytucję młodZ.ieżowych inspek
torów bhp. Każdy z nich ma pod 
swoją opieką grupę tych naimł<id· 
szych pracown.ików - uczv ich. 
oswaja z ruchem maszyn, przygo
towuje do bezpieczne i pracy. 
Młodzież w zakładzie to jednak 

nie tylko sprawy produkcyjne lub 
czyny społeczne. To równocześnie 
organizacja życia młodej iałogi. 
Wykorzystują każda okazję, aby 
stworzyć możliwość wspólnej za
bawy czy wypoczynku, możliwość 
lepszego poznania się i zaprzy
jażniienia. Wieczorki w zakładowe; 
stołówce, od wio$ny do jesieni 
wycieczki 1 biwaki. Nie.iaJto wchło 
neli zakładowa organizację TKKF 
i organizują wspólnie 'różnorodne 
imprezy sportowe Podopieczna 
szkoła na Retkini daje salę ~im· 
nastyczną, można więc organizQ· 
wać r<izgrywki wspólnie z młol 
dzieżą szkoły I osiedla. 

Jest tych inicjatyw wiele. I 
wiele z nich wychodzi P<>za fa
bryczne mury Czują cle autenty
cznymi współgospodanami w 
swoim zakład.zie Widzą nie tyl
ko swoje ale i innych potrzeby. 
Przede wszystkim ' zaś. starają sie 
aktywnie uczestniczyć w ich roz· 
wiązywaniu r chyba dlatego zaw 
sze mogą liczyć na pomoc zakła· 
dowej organizacji t>IU'tvinej i kie· 
rownictwa zakładiU we wszystkich 
sprawach . Dziek i zapałowi tvch 
200 dziewcząt i chłopców, „Bo-
nax" na Polesiu oznacza dzisiaj 
nie tylko pasmanterie, ale przede 
wszystkim - ludzi z ln~cjatvwl\. 

(er) 

'' 
Ewa" 

W latach 1975-1977 na inwestycje ·przeznaczono ponad 4,1 
mid zJ:. instancja dzielnicowa i zakładowe organizacje partyJne 
w iele uwagi poświęciły możliw16 najlepi;zemu wykorzystaniu 
tych nakładów. W rezultacie nowe zakłady w terminie osiągnę
ły p~anowaną zdolność produkcyjną. Z inwestycji moderniZa
cyjnych wymienić warto prace w Fabryce Kosmetyków • Polle
na-Ewa'', gdzie kosztem 50 mln zł osiągrue się przyro~t pro
dukcji wartości około 500 milionów zł rocznie- Niżej piszemy 
obszernie o tej inicjatywie. 

Instancja dzielnicowa I organ~cje partyjne zakładów podej
mowały wspólne d.z1ałania, zmierzające do unowocześnienia po
tencjału produkcyJnego m..i:n. drogą racjonalizacji. Dzięki te
mu ~. ciągu minionych trzech lat zakładowi racjonalizatorzy 
zgłosil.1 ponad 4 tys. wniosków, Wykorzystano je w 63 proc„ -:o 
.przyniosło efekty ekonomiczne w wysokości 150 mln zł. D11-
zy w t~m udział mają racjonalizatorzy & „Uniprotu" 

Młodzież jalrn wspólgospodar:a zakładu - to kolejny temat 
na t.eJ kolumme. Przedstawiamy dorobek i doświadczenia mło
dz iezy z „Bonaxu", ale nie gorsze wyniki mają młodzi w in
nych zakla.dach Polesia. Jest to rn.rn. rezultat rozwinięcia i 
ur.ozmaic_ema. form i metod „racy partii z młodzieżą. W pra.::y 
teJ sta:via się. na iwiększenie samod2lielności młodych, pow1e
rzan1e im ambitnych zadań i wytwarzanie sprzyjającego klima
tu dla młodzieżowych inicjatyw, 

Pc;>leska organizacja partyjna wiele uwagi poświęca pracy w 
m1eJscu z.am1~szkania. Terenowe organizacje partyjne prawidło
wo wyw1ą:i;~Ją się .z roli organizatora i koordynatora różnych 
prze~s1ęwz1ęc w 0~1edlacb. Potratiły zintegrować działania za
k!;adow, pr~cy, szkół i sa_morządów mieszkańców. Na Poles,u 
powst~,y pierwsze. ~ kraJ1:1 obwodowe zespoły profilaktyki l>po
łe~zne.~ (zcb. rów.mez wywiad na ten temat). Dużą rolę w akty
wizacJ1 społecze!lstwa <><arywają doroczne turnieje osiedli i 
obwodów i inne inicjatywy. l' 

Wyrazem prawidłowo prowadzonej działalności ideowo-wy. 
cbowawczej i organizatorskiej part-U w dzielnicy Polesie może 
być także wysoka wartość czynów społecznych i produkcyj
nych. W ciągu trzech lat poleskie zakłady pracy wykonały do
datkową produkcję wartości 990 mln zł, a wartość czynów na 
riecz dzielnicy wyniosła blisko 100 mln zł, Większość prac kon
centrowała się przy budowie Parku Kultury i Wypoczynku na 
Zdrowiu. 

DziB~ejsza . konfer~ncj_a, oceniając osiąg.nięcia I doświadczenia 
19-tys!ęczneJ. org_aniz8:cJi partyjnej Polesia, wytyczy najważniej
s~e ~ier~nk! dz1~ła~a, :wskaŻe słabe punkty, określi sposoby 
hkw1dal:31 ~11edQ\:1ągmęć i mankamentów. Na wiele spraw trze
ba spoj_rzey._ kry~ycznie.. Nie mogą np. ,adowalać postępy w 
b1:1down1ctw1e ~1eszkaniowym, . Skoro notuje się duże opóźnie
lll9; .w budowmctw:e towa.rz.yszącym. Nastąpił wzrost wydaj
nosc1 p:acy, ali:. rownoczesrue straty czasu pracy są w tym 
i;oku 111.'.iększ~ niz trzy lata temu. To tylko dwie sprawy spo
sród wielu mnycb, na które członkowie partii muszą zwróc ić 
baczną uwagę. (ik) 

odmładza się 
BARBARA JARKOWSKA PRACUJE W „EWIE" DWA

NASCIE LAT, OD LAT KILKU NA CZELE 7-0SOBOWEJ 
BRYGADY. DWANAScm LAT PRACY, OBSERWACJI - TO 
WYSTARCZAJĄCO DUŻO DO WYCIĄGNIĘCIA PEWNYCH 
WNIOSK()W I PORÓWNAŃ. P.OR()WNAŃ TEGO, CO BYŁO 
W „EWIE" PRZED LATY, Z TYM, CO JEST Tf:RAZ. „EWA" 
OD CZTERECI! LAT MODERNIZUJE SIĘ, ZMIENIA PARK 
MASZYNOWY, OPORZĄDZA SWOJE „WŁOScr· PRZENOSI 
PRZEPROWADZA, PORZĄDKUJE STARE KĄTY - WSZY~ 
STKO PO- TO, BY PRODUKOWAC WIĘCE.J, LEPIEJ I z 
MNIEJSZYM WYSIŁKIEM. JAK TE WYSIŁKI MODERNIZA
C.YJNE ODCZUWA ZAŁOGA? 

produkcyjnych. Już bowiem rok 
j 1930 zakłada podwojenie produkcji. 

(ap) 

I 

l 
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- Zdecydowana poprawa stanu bezpieczeństwa 
publicznego' w naszym mieście i naszej dzielni· 
cy - mówił ppłk Władysła:w Majchrzak, ko
mendant dzielnicowy MO·P1>lesie - iest wynikiem 
systematycznej działa lnośc1 przede wszystkim w 
zakresie profilaktyki społecznej. Uważam, że 
'\\!łaśnie profilaktyka soołeczna jest podstawą ła
du i porzadku. dzięki niei kształtulemy J>Ostawy 
obywatelskie. ugruntowujemy orawidłowe stosun-. 
ki międzyludzkie, umacniamy dyscvpline społecz
ną oraz poszanowanie dla prawa i obowiazują
cych przepisów. wreszcie - rozwijamy kulture 
prawna sJ)Ołeczeństwa. 

który wiele swego czasu poświęca tej działalno· I':.------· 
ści społecznej oraz tak zasłużonyc~ dla pracy ko
misji działaczy, jak sędzia SW, Barbara Zelent, 
dyrektor Szkoły Podst. nr . 164 - Barbara Sas, 
Roland Siwiec, Roman Fiodoruk, kp.t. Wiesław 
Wawrzynkowski i por, Kazimierz Szpakowski. Dla 
osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów oracy ko
misji podzielono ją na sekcie - do spraw oaso
żJtni<.:twa społecznego, nrzeciwalkoholową. kurato· 
rów społecznych oraz do spraw młodzieży sPołecz· 
nie niedostosowanej. Dzięki temu komis1a dz iała 
bardziej operatywnie, łatwo nawiązuje kontakty 
z osobami wymagającymi jej za.interesowania i 

I 
prawie wszyscy chętni sko- ! 
rzystali z wczasów nad morzem. , 
Mamy wy~ajętą bardzo ładną 
willę na Helu. Swietny wypo.:zy_ 

- Wasza dzielnica ma doświadczenia, z których 
korzystają ju:i: inne miasta w kraju„. 

- Na Polesiu powołaliśmy pierwsza w kraju 
komisję profilaktyki społecz.nej. Bvło to w ·po
łowie 1975 roku. Na doświadczenia naszej komi· 
sji powołuje się teraz I stara się je up0wszechnić. 
zalecając organizowanie podobnych komi:-ii. sekre
tariat Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności 
Narodu. Chętnie ie udostępniamv samo~ządom z 
innych miast. które zwracają sie d<> nas w te.i 
sprawie. 

- Czym charakteryzuje się praca poleskiej ko
misji profilaktyki społeC'l:nej? 

- Skupia ona około 40 aktywnych działaczy, 
orzedstawic1eli różnych środowisk i zawodów 
Sciśle współpracuje ona z terenowymi organiza
cjami partyjnymi, od paczątku swego istnienia ko· 
rzysta z pom<icy dzielnicowej instancji oartyjnei . 
utrzymuje też bliskie kontakty z samorządami 
mieszkańców. Na dobre rezultatv jej działania 
składa się więc praca społeczna bardzo wielu 
Ol'Óh. 
Chciałbym jednak choćby w~p.1mnieć o :-~ze- . 

pomocy. 
- Jakie fttrmy pracy sa stosowane przez komi

sje? 
- Pozytywne rezultaty daia rozmowy człoll!ków 

komisji z osobami, które przez dłuższy czas n ie 
podejmują stałej pracy zarobkowej staczając się , 
na margines sp0łecfny. Jeśli trzeba komisja sku
tecznie pomaga w znalezieniu pracy Dobre wy
'niki przynoszą. też w pore przeprowadzane roz
'nOWY z młodzieża, moralnie zagrożoną. zj Wiele 
dz iewcząt i chłopców uratowano orzed jściem 
na drogą przestępczości. 

Celowo unikam tu podawania liczb, bo prze-
0 ież nasza komisja nie pracuje dla osiągania wv· 
,;okich efektów statystycznych. Sukcesy sp0łecz· 
nej działalności komisji są czesto n.Jewvmierne, 
sięgają znacznie głębiej niż to może wynikać z 
zestawień liczbowych. Najważniejsze wydaje się, 
że działalność komisji prz:'l'nosi pożytek pojedyń
czym osobom oras całemu sJ>O}eczeńr.twu naszej 
dzie ln icy. fkt) 

- Kiedy przyszłam do zakładu 
rozlewałyśmy do szklanych butelek 
szampon „Taro". Trzeba było bu
telkę zatkać maleńką plastykową 
wJtładką, zakorkować, nalepić ety
kietę. Chod2lilyśmy wysmarowane 
klejem i przemoc.zona, 

Dzi,siaj szampon J'OZ).ewa auto
mat - na~z ud.ział ,1'> naklejan~e 
etykiet, już z warstwą kleju. Nie 
ma moczenia, smarowania. przy
klepywania itd. Nic tez dziwnego, 
że każda z nas daje dWUkrotna 
większą produkcję. 

- Czy tylko produkcj dę smle.. 
nłła.? 

- Nie moi.na też porównywać 
warunków socjalnych„. ltłedyś 
człowiek aż brzydził się ładać 
śniadanie do szafki. Teraz mamy 
przyjemne pokoje do śniadań, umy
walnie z natryskami, porz dną 
szatnię, nie mówiąc o stołó ce. 
Kiedyś szło się do stołówki po 
roz.padających się schodach, ł. 
strach było stąpać. Najbardziej j&
dnak jesteśmy zadowoleni z gabi
netu lekarskiego, w którym przyj_ 
mule internista. Przydałby si~ za
kładowy stomatolog. Dorobiliśmy 
się też kiosku spożywczego.„ 

W ciągu ostatnich trzech lat 

nek! I 
- Modemlzacja zakładu prze-

szkadza chyti. w pracy.„ 
- Oczywlścle, ale jesteśmy na 

to przygotowani. Wiemy co i kie
dy będzie remontowane, jesteśmy 
informowa o planach dyrekcji. 
Wiemy. że to konieczne. 

Proces modernizacyjny trwa. 
Przyszły rok ma dać produkcję 
wartoiicl ponad 1 mld zł, bieżacy 
- dla porównania - przekracza 
800 mln zł. Plany wzrastają więc 
s roku na rok. 

Aktualnie „Ewa" przeżywa naj
tru iejszy okres modernizacji. Na 
dobrą Sj?rawę. w starych murach 
n1 ma już co poprawiać. Trzeba 
b lo Ze względu na stan techni
czny co potwierdziła zresztą 
ekspertyza - wyburzyć warzelnię 
i pudełkarnię. Zro.biono to metodą 
minerską. Znalazł się odpowiedni 
plac, by W%nleść obiekt, którego 
istnienie rozwiąże nifl tylko aktu
·alne kłopoty lokalowe „Ewy'. ale 
I te przyszłościowe - wynikajace 
ze -rastAJl\CYeh zadeA i planów 

Wnętne nowOMemflJ ••U PN
d ukcy Jn eJ 
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Jeden. z najpiqkniejszych u- dług zwyczajów muzułmań- zyjącej w gorszych warunkach, nowotwory złośliwe, jak ł wie- wynika. że ludzie z okresu 
O b d , h I bytków architektury islamu ·· skich owiniętych w całuny. Za- jak i z ludnością muz:Ułrnańską le chorób właściwych dla te- ptolemejskiego, zamieszkujący O OnlOC antropo o- zespół grobowy Emira Kurku- daniem antropologów było w Aleksa.n.drii. Prowadzone są go rejonu - jak np. trąd. w Aleksandrii, chorowali na masa jest od paru lat terenem znalezienie i wyodrębnienie także badania nad bardzo cie- te same choroby, które nęKaly 

g 'icznych na teren"ie zespo- pracy naszej grupy a.ntropolo- szczątków kostnych Emira Kur.. kawym zagadnieniem epide- Obecnie badamy sta.nov.isko ludność muzułmańską, zamiesz-gicz11d. która prowadzi bardzo kumasa oraz zapoznanie się i m iologicznym, a mianowicie nekropolii Gabari pozostałe z kującą t e tereny w okresie ciekaw e badania szczątków zbadanie cech antropologie?- nad tym, jakie choroby trapiły czasów ptolemejskich. Są to późniejszym . Powodowa ł to fu grobowego Emira Kur- ko.stnyt: h. Budow la ta składa nych j ego i rodziny, l)tóra j~t m ieszkańców tych rejonów 1v ciągnące się pod ziem i ą i w;· bardzo niezdrow y klimat Alek-ię i. mauzo!eu:u, meczetu i razem z nim pochowa na. Emir riasach starożytnych i rto"\':o. kute w kamie n iu, "kaplice i sand r ii. 

kurnosa w starej części Kc· 

łru mówi prof. dr Tadeusz 

Dzierżykray-Rogalski :z: Pro-
NA CO UMIERALI WŁADCY EGIPTU 

cowni P~leopatologii i Eko-
klasz.toru autiak~o. Wzniesio
na Z01Stała na poc~tku XV~ 
w ieku w okresie schyl-ku l„'lno
wania „~ameluk6w. 

Kurkumu był znakomitym 
wod:cem - Dfit.tnim s dynastii 
Mameluków. 

tytny~. Właśnie badanie krypty grobowe. .rest to cale 
sz;czątków k01Stnych daje przy- podziemne mia;;to, które za- 1 
najmniej częściowo odpowiedź chowało się w ni ezłym stan .e, 
na to pyta.nie. choć było od czasów starożyt-

logi i Człowieka Zakładu 'l'erc:nem naszych badr.i; sa 
kc.mory f; robowe, l~tóre o'.1k r y
to w czę:;c i &b wnej me<;ze7u 
Częłć grobowa cie była przez 
parę wieków ruszana, ch oć 
sam obiekt był wielokrotnie 
przebadany. Komory arobowe 
zachowane 14 bardzio dobr.se. 
Składano iam umarłych - we-

P ::owa<!zone przy okazji ba- Już teraz, po w .e:u latac!1 nych niszczone i często s u z:. ło 
<lati an tropolog icznych badania badai\ na różnych nek ropoliac:h jako m '.ejsce zamieszkania b:e-

Zagadnieniem, które także 
badamy, jest n iezwykle intere· 
sujący problem naturalnej mu
mif ikacji - część zwłok za
c h owała się w postPlc i\ natura l
nych mum :i. J est tó bardzo 
e-_ :rny materiał porównawczy 
do badań nad sztuczną mumi
~. kacją, która stosowana była 
nie tylko w starożytnym Egip
cie, ale także i w innych kra
jach, jak np. w Poludniow~ 
Ameryce, 

dernograficzne dają odpowieaź Bliskiego Wschodu - m. in. w doty. • est to bardzo c·ek~·. :y 
na pytanie, w jakim wieku w Aleksandrii, Kairze, w Górnym obiekt dla nas, antropol oi~u\., 
owych czasach umierali ludzie Egipcie i Sudanie wiemy, że ponieważ szcząi.ki kostne są o 
& warstw panujących, a więc ludzie chorowali na wiele cho- 1000 lat starsze niż znajdowa-
żyjący w dobrobycie, i pozwa- rób, które do dziś trapią lum- ne na nekropolii arab6kiej na 
laj4 na porówuanie s dł~o8cią kość. Wymienić można m.i11. -wy.górzu Kom el Dikka. 
tycia ludno6ci mu.ułmań.skiej choroby .lław6w, 1rutli~ no i Z pierwszych naszych badań 
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Mikołaj 
Podobno nm Ferenc .Bak-y sasadził w O«Todsi• irwel'O 

prsyja-0iela dereń, w cieniu którego, jak. wieści legenda, two
r'lył swe najpiękniejsze wierne Sandor Pet.ofi. I właśnie _J)ę· 
dy li nasion zrodzonych przez ło drzewo sadzili jeslenill< tego 
roku w Isa.szegu ))l'acownicy polłikieJ ambasady na Węgn:ech. 
SMlzili je wokół grobów polskioh i · węgierskich llOWstańców 
pole&"łych tu podczas jednej a -Jwiękssycb bitew walk na· 
rodowo-wyzwoleńcsych w lSłł roku. 

przybJlVa z \Varsza\V'f 
W Isaszeg - niewielkim osiedlu, 

ll)Ołożonym 30 km na płd.-wschód 
od Budapesztu - wszystkie drogi 
;prowadzą ,sio Muzeum Wiejskiego. 
Nim przybysz, wiedziony licznymi 
drogowskazami i tablicami infor
macyjnymi, dojdzie doń ze stacji 
kolejowej. już po drodze natknie 
aiQ na polonica - pamiątkowe 
tab-lice: jedna · na fasadzie ewan
ae}ickiel(o kościoła. druga na mu
rze siedziby władz miasteczka -
IZ:Wiastujące to co każdy odwiedza
jący Isa$Zeg znajdzie w tamtej
szym muzeum. A Zlll&idzie niezbite 
dowody autentycznej pasji i yie
tyzmu ;i: jakimi Zoltan Szathmari, 
muzealnik i historyk-amator oraz 
j~o sąsiedzi kultywują przysłowio 
wą już przyjaźń mi«:dzy dwoma 
narodami: pol kim i w~ierskim. 

Wprawdzie sa tacy, którzy nie
kiedy powiadają, 1>0Cią,e;nąwsz.v 
wcześn iej przed.niego węgierskiego 
wina, iż nie wszystkie zaromadzo· 
ne w muzeum eksponaty pamię
tają Wiosnę Ludów. Z.e podobno 
„to czy owo żelastwo, będące k ie
dyś bronią i ekwipunkiem żoł
nierskim trafiło tu z pobojowisk 
I woj.ny światowej" Któż jednak 
brałby poważnie talkie gadanie, a 
:zresztą praiktyczni Węgrzy powia
dają, że „jeśli nie ma konia dobry 
i osioł" - co jue ostatecznie po
winno usunąć wszelkie wątpliwo
ści o autentyczno.ści zbiorów. Nikt 
nigdy natomiast nie próbował 
wątpić w serdeczrtość i głębokość 
pamięci jaką mieszkańcy Isaszeg 
mają o tamtych dniach. gdy to 
ponad 100 lat temu Legion Polsk; 
był oddziałem, należącym do tych, 
które do końca wytrwały przy 
boku Lajosa Kossutha. 

W Isaszegu nie zapomniano, B<le.„ 

I Jest otóż pięknym zwyczajem, iż 
w ogrodZie Muzeum Narodowego 
w Budapeszcie wznosiło się \ 
w:zinosi pomµiki największym twór 
com i bojownikom o. niepodległość 
Węgier. Upatrzyli sobie tam miej
sce mieszkańcy Isaszegu i dla 
irweJ?o bohatera. Upatrzyli i zrea· 
l'izowali swój zamysł - 26 listo
pada 1976 roku w ogrodzie Mu
zeum Narodowego, w miejscu 
pie odbyło się paświęcenie sztan 
daru Legionu Polskiego stanęł? po-

piers~e generał.a Józefa Wy30Ckie- I w wieionarodowościowYm żywiole 
go. Nim jednak Rada Ochrony zamieszkującym te z.iemie. W ro
Pomników i Męczeństwa z Warsza kiu 1880 było nas na terytorium 
wy i Stoł~zna Rada Narodowa . w wegierskim 125 tys.., dziś jak po
Budapeszc1e ufundowały p0mnik, wiada PTezes stowarzyS1:enia Hen-
. zapaleńcy z Wiejskiego , !"luz~wµ ryk Pabiniak jest około 5-7 tys. 
w 1saszegu musieli zualezc SOJUSZ- A wśród nich ci najaktywniejsi z I 
ników, .którzy pchnęliby w okolicy rocznika 1920. 
sprawe do przodu. Znależli ich W 1939 roku przyjęły Węgry j 
bet trudu w Polskim Stowarzysze- wielką falę polskiego uchodźstwa 
mu Ku1tur<i lny:m im. generała Be- wojennego. Spotkali się z wielką 
ma. życzliwo.śr.ia sp<>łeczeń twa i władz I 

.!\ie tedy dziwnego, że po raz węgierskich. Powstają polskie szko 
pierwszy z działaczami spod zna- ły, iazety, orl(aniziacje. Ale przy- 1 
ku „ojczulka'' Bema spotkałem ~ie ehodzi rok 1944 - okupacja przez 
właśnie podczas pamiętnego sa- Niemcy hitlerowskie Węgier; a 
dzenia drzewek 30 km za Buda- wraz z nią prześladowania, obozy, ' 
pesztem. Potem dopiero trafiłem dalsza tułaczka. Wielu jednak prze 
na drugie piętro dość ponurej, żyło i postanowiło zostać. I co tu I 
wieLgachnej kamienicy przy ul. dui.o mówić, najczestszą przyczyną 
Munnicha 34 w samym sercu osiedlen.ia się nad Dunajem była 
Pet&tu, tuż przy Parlamencie. Tra- miłość. Ożenił się Adam Turzań
fiwM;y tam raz, bywałem «.>ielo- ~ki z Węgierk11 i p0został. Ożenił 
krotn:e - rościnno ć ~ospodarzy się Henryk Pabiniak r Wegierką 
spl·awiła, 'ie nie mogło być ina- (acz półkrwi jedynie, ojc iec pani 
cze]. I w czasie t:rch , wizyt na- Ireny był Polakiem) i też pozo
słu : l!alem się pasjonujących opo- stał, choć nie bez peregrynacji p0 
wieści o losach ludzi. dla których drodze. otóż dzisiejszy prezes Sto
dtugą ojczyzną stały się Węgry. warzyszenia im. Bema jest prawie 

Polonia Węgier5k& ... · Zdawałoby naszym krajanem. W 1945 roku 
się, że sprawy niezbyt frapujące. pakuje manele, bierze żone -pod 
To przecież nie Polonusi kopiacv pachę i najblizszym eszelonem 
opale w Australii. Nie chłopaki s wraca do kraju. Przez wiele lat 
Mazowsza strzelającl lwy pod pracuje w kierownictwie Zakładów 
Kilimandżaro. Nie Nowakowie i Motoryzacyjnych w Głownie. Za 
Kowalscy wyłuskujący diamenty z namową jednak żony wracada w 
afrykańskich rozpadlin lub chwy- 1961 roku ·na Węgry. I dziś pani 
tający jadowite węże w dżunglach Irena, jakby chcąc wynagrodzić 
Borneo. A cóż tu może być cie- meiowi t<> co rostawił pod Lodzia. 
kawego. zaledwie' k :lkaset kilomP- jest jedną z najaktywniejszych 
trów od ojczyzny, w warunkach działaczek stowarzyszenia. I od 
dalekich od egzotyki"! Nawet na niej też można dowiedzieć sie o 
pierwszv rzut oka i życiorysy po- kłopotach, z ltiórymi maż nigdy 
dobne. Przynajmniei w tym, że dla by sie n ie zdradził. Prezes jak to 
wielu z kilkutysięcznej Polonii na prezes. Podał liczbę członków sto
Węgrzech kontakt z tym krajem warzyszenia (393). Pochwalił się 
rozpoczął się w 1939 roku. Oczy- działalnością: piękna biblioteka, 
wiście osiedl..ali się Polacy tutaj k.ursv języka polskiego, organiza
i przed wiekami. Pozostawali Po cja c<Jll'ocznych kolonii dla dzieci 
burzliwych wydarzeniach wieku członków towarzystwa w ,.starym 
XIX. Przychodzili za chlebem w kraju", polsko--węgiers-kii zespół 
okresie c. k. Austro-Węgier. Przy- pieśni i tańca, ciekawie' redagowa
chodzili i odchod2ili wracając do ny biuletyn i dziesiątki imprez ro
kraju. Ale też pozostawali i stara- cznie przypominających Polakom i 
li sŁę za wszelką cene uchować Węgrom nad Dunajem. czym żyje 
swą polskość. tworzą c nawet swoi- kraj nad Wisłą. Pani Irena na
ste efrklawy, iak chociaiby dzisiej- tomiast opowie i o tym, że • .za.pi
sza dzielnica wielkiego Buda'Pesz- sze sie do stowarzyszenia jeden s 
tu Kobanya, lub też rozi:)ływali sie drugim po to, by załatwić mu lep-

„-----------------~--------------, sza pracę, a petem szukaj wiatru 
w -polu". O tym. że „coraz częściej 
zbyt pocho.pnle zawiera się mał
żeń.~a mieszane, przyjedzie chło
pak czy dziewczyna z Polski i roz
czarowanie, „tem?eramenty różne" 
a n!lwet najlepszym dYJ>lome~ 
znaiomo&ci iezY'ka nie zastąpisz" • 

Z 219 wulkan6w 
znajdujących się w 
Japonii czynuyrb 
Jest obecnie 5-1. 
Ostatnio niebezpie· 
czule uaktywnił się 
największy na wy• 
spie Hokk•łdo dwu 
kraterowy wulkan ' 

I wreszczie, że starzeje sie nieco 
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne 
na Węgrz:ech, „młodzi nie bardzo 
~ię l(arną do p.rac:v społecznej". 

Może jednak oomoże Mikołaj,· bo 
trzeba wiedzieć. że co roku przy
hywa z „l(wiazdką'• dla najmłod
~ych bywalców imprez w stowa. 
rzyszeniu prosto... z Warszawy. 

.JERZY BĄBÓL 

fKORESPONOENC.JIA. Z NOWEGO JORKU) 

Dla ł11orywtów, 11:.łóray JacI-. lłynq 90, ł~~ 
wybnełe W111Cho4nle s P.eyfiklem. .w.n Wyoming 
wydaje ttię klasyosllJl 11CenerUi s westernu. Płas
kie, slęg&Jlł'Ce 1'0 horyson.t stepy, pasące sie słada 
koni i bydła, kowboje, miasteczka s podcieniami 
I drewnianymi chodnikami. d&wne kopalnie zł-O· 
ta. 

Odnajduje się tu smak XIX-wiecznej pionief
skiej Ameryki. Inny Wyoming, którego nie zwie
dzają turyści, to supernowoczesny przemysł, ropa 
i węgiel. I takie mia.steczka, jak Gilette, które 
jeszcze parę lat temu było senną Olladą, a dziś 
liC'ly blisko 15 tysięcy mieszkańców, robiąc ka· 
rierę jako nowe centrum wydobycia węgla. w ba· 
senie rzeki Prochowej. Zasoby tego zagłębia obli· 
cza się na. 20 millardów ton, oo stanowi jedną, 
11iątą, obecnych rezerw krajowych. 

Gilette nie przypomina malownioi:ego miastecz
ka z westernu. Zabudowane - chciałoby się ra
czej powiedzieć zasta.wione tak zwanymi typowy
mi ruchomymi domkami, stojącymi gęsto, jeden 
przy drurim, na piaszezystych uliczkach - spra · 
wia wrażenie prowizorki i monotonii. 

Dookoła hałdy węglowe, Tak, jak inni miesz· 
kańcy wielu podobnero typ11 miasteczek - mówi 
34·1etni burmistrz Michael Enzy - odczuwamy 
brak murowanycli domów, urządzeń komunalnych 
i usług. Stą,d ludność, a przeciętny wiek tutaj wy
nosi 24 lata - miestka w domach na kółkach. 

.Jak każde miej. ce, któres:o gwałtowny roz-
wój stwarza moiliwo'ci szybkiero „dorobienia 
się" - Gilette pnycią,ga także rozmaitego typu 
niebieskie ptanki, w zwl1tzku z tym notujemy 
wysoki procent 1> zestęp.stw i alkoholizm. Są, to 
jednak trudności wzrostu, które ni1' mogą przy
słonić ogólnero procesu rozwoJu rejonu. Przyciąga 
on oor811 więcej młodych lud'lli do - odradzają· 
cego się w ostatnich lat!lch - -prsemysłu wulo· 
wes:o. 

Odrodzenie tego pnemysłu pociąga u sobą tak· 
ie roi;wtij przemysłów towarzyszących, międz:i- m
nymi renesans kolejnictwa, a takie procesów che
mizacji węgla itp. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
iż jeśli nawet Kongres nie zatwierdzi prezyden
ckiego planu enerretyosnego w tym roku - przy· 
czyny obiektywne doprowadzić muszą do wzrostu 
wydobycia węgla. I t.o sarówno w tradycyjnrch 
zagłębiach, międ1y innymi w zachodniej Wirginii 
i Pensylwanii, Jik i w lnnyoh osęściach kraju, 
przede wszystkim na Zachodzie. 

Zapotrzebowanie na węK!el sta.le rośnie, a jego 
dotychczasowe wydobycie - 600 milionów ton 
rocznie - jest ja.t na możliwości USA, bardzo 
małe. Stą,d w założen.io wytknięty pnez prezy· 
denta Cartera cel - zwiększenie wydobycia do 
1 miliarda ton rocznie do roku 1985 - nie jest 
wyrórowany. Nie oznacza to, ii realizacja. jego 
nie będzie napotykać na trudności, wynikające 
m. in, 11 potrzeby ogromnych zakładów inwesty· 
cyjnycb, szkolenia kadr górnik6w, rozwoju teeh
nologii, bezpieczeństwa. pracy itp. Coraz więceJ 
ekspertów amerykańskich zgadza. się jednak z 
opinią administracji, :ie węgiel, choć nie może za
stjłpić ropy naftowej, może spełnić rolę energe
t:Vcznero pomostu wiodącego Amerykę do wieku 
XXI i e1>1>ki rozwoju nowych źródeł energii. 

Mówi się też obecnie w USA o zbliżające.i sie 
drugiej epoce węgla, a także o starych i nowych 
trudnościach z tym związanych. Po pierwsze -

- z bezpieczeństwem pracy. Chociaż w roku 1969 
Kongrt>s uchwalił surową ustawę o zasadach bt>z
pieczeństwa pracy w gól·nictwie, wiele kopalń -
cytuję to opinię Roberta Barretta. szefa Urzędu 
Federalnego do spraw Bezpieczeństwa Pracy -
;,nie zapewnia ona odpowiednich standardów zdrn· 
wia I be'llpieozeństwa ,;atrudnionym górnikom". 

,,.. . -

W obawie pned wzrostem liczby wyJ>adk6w 
wprowadzone zoste.ną od wiosny 1978 r., po ra!I 
pierwszy w historii USA, ogólnonarodowe zasady, 
wymagające 48 godzin lekcyjnych szkolenia no
wych górników. Młodzi górnicy zobowiązani ) są 
tet do noszenia przez pierwsze pół roku pracy 
s~eejalnych czerwonych hełmów, wskazujących na. 
to, i:I: Sil nowicjuszami i wymagają: szczególnej 
u wari • 

Administracja federalna kładzie duży nacisk na 
podnoszenie standardu bezpieczeństwa Pra-0y w 
górnictwie, którego rOOJWÓj w USA znaczony był 
dosłownie k1·wią górników. Jeszcze w latach 40 
zdarzało się tutaj rocznie ponad tysiąc dwieście 
poważnych wypadków górniczych. Chcąc zwiększyć 
bezpieczeństwo pracy i unowocześnić technologię 
górniczą, USA prowadza badania w tej dziedzinie. 

.Jest rzeczą charakterystyczną, iż w czasie 
ostatniej wizyty polskiego ministra górnicl\\ ,\ w 
USA zawarto umowę o współpracy w dziedzinte 
bezpieczeństwa pracy. Polskie e;órnictwo ma tutaj 
opinię jednego z wiodących na świecie. USA za
kupiły także od nas dwa kompletne projekty bu
dowy nowych kopalń węgla. 

Ważnym problemem, związanym z obecnym eta
PE'm rozwoju g·órnictwa w USA, jest problem 
o<'hrony środowiska i walka z zanieczystczaniem 
go przez kopalnie. W sierpniu tego rolrn prezy
dent Carter podpisał ustawę na rzecz kontroli 
hałd i odzyskania ziemi. Ustawa ta ujednoliciła 
i umo<'niła prawa stanowe. dotyczące tych za
gadnień. Wielkie stany, takie jak Pensylwania, 
przywracają z powodzt>niem do użytku rolnego te
reny byłych kopalń. Wymaga to oczywiście odPO· 
wiednich funduszy. 

Sprawą dużej wagi jest odrodzenie kadry g6r· 
niczej. Nie ma z tym na razie kłopotu. Towarzy• 
stwa węglowe shvierdzają, łe na jedno wolne 
miejsce otrzymufa od trzech do dwudziestu zgło
szeń, w tym także od kobiet. I tak w nowo 
otwartej kopalni węgla w Westmoreland (stan Co
lorado) kobiety stanowia 30 procent załogi. 

' Nie jest to oczywiście typowe: ogółem w górnl-
rtwie pracuje na różnych szczeblach zaledwie 2 
procent kobiet. ·Przy planach podwojenia wydoby
cia, w ciągu najbliższych paru lat trzeba będzie 
przeszkolić 500 tys. nowych gerników. 

Specyfimmym problemem zbliżającej się drugiej 
e-poki Wegla jest nowy stosunek szczepów indiań
ękich do eksploatac.ii tego surowca na należących 
do nich terenach. Przedstawiciele 22 szczepów 
stworzyli tzw. Radę Szczepów do spraw Wydoby
cia Energii (CERT) • .Jej zadaniem jest negocjo
wanie z jedne.i strony lepszych warunków finan
sowych od korporacji wYdobywająeych węgiel na 
terenach rezerwatów indiańskich, 1: drugiej - jak 
powiedział przewodniczący Rady - szef szczepu 
Navajo - „zorganizowanie szkolenia lndian, tak 
aby mogli również organizować własne towarzy
stwa eksploatujące węgiel". 

Te dążenia młodszego pokolenia Indian, miesz
kających w rezerwal;il.ch, napotykają na opór tra
dycyjnych kręgów szczepowych. które sprzeciwia
ją się eksploatacji• węgla na tych terenach. 

Problemów związanych z rozwojem amerykań
skiego górnictwa nie brakuje więc ani w Gilette, 
ani g-dzie indziej. W kraju o tak zróżnicowanych 
interesach regionalnych i stanowych, pozbawio
n~·eh l'lementów planowllnia !l"Ospodarczego. ogól
nonarodowy program rozwoju energetycznego ro
dzi sic z dużym trudem. A przecież rozwói ko
nalnictwa weglowego stanowi tylko jeden z 
fragmentów tego skomplikowanego pro~ramu. o 
którego Przyjęcie toczy się obecnie w amerykań
skim Kongresie tak za<'iela walka. 

EWA BONIECKA 
Usu. Latem lit. 
ewakuowano s tego 
reJonu JJODad 5 ty· 
ałęcy os6b. Do d-.;iś 
trwaja powodowane 
przez Usu drobne 
trzęsienia ziemi (po 
nad 600 dziennie!) 
oraz emis.la popio
ł6w wulkanicznych 
niszczących okolicz· 
ne zasiewy. Podczas 
poprzedniego okre-
1u akt'ywnołcl wul 
kanu (w latach 
194S·411) z1:lnęło po
nad s tysli:cy os6b. 
Na zdjeciu: chmury 
wulkanłcznel!'o po· 
plolu nad Usu. 

Czterdzieści lat minęło.„ (Korespondencja 

z Wiednia) 

w kałdy poniedsiałek o •odzl· 
nie I telewidzowie austriaccy 
1ły1a4 'znan4 nam plo1enkę: „40 
lat minęło jak jeden chleli", 
ano!l.luj4c4 nadawanie kolejneso 
odcinka polskiego eerlalu „Cster
dziestolatek", 

Przed „Czterdziestolatkiem" w 
tym samym c:iiasie, i to przes 
wiele miesięcy, wyświetlano w 
tutejszej telewizji angielski se
rial „Dom na Eton Place". Była 
to historia wierne~ gromadki słu
żących angielskiego lorda. Trzeba 
więc jeszcze trochę poczekać, za
nim tutejszy widz przyzwyczai 

się -do wydaneil w rodzinie B:ar 
wowskich. 

Z nielicznych na razie om6-
wleń i artykuł6w na iemat pol
akieso serialu wynika, :ie film 
przyjmowany Jet1t sympatycznie, 
chociaż nie wszystkie fragmenty 
poszczeg61nych odcink6w telewi
dzowie austriaccy rozumlejJI. Wy· 
nika to nie tylko z tak często 
wspominanej przy tego rodzaj u 
.okazjach polskiej specyfiki, lecz 
takte z odmiennych warunków 
społecznych w Polsce i Au1trii. 

Warto tu przytocsyt pewien 

' 

ptzykład. O'tatni odcjnek 
austriackiego serialu rodzinnego 
był poświęcony perypetiom loka. 
tor6w starej kamienicy, w kt6re,I 
mieszkają „Mondlowle" - boha
terowie austriackiego serialu. Ka
mienicznik chciałby dom sprze
dat, po jego zburzeniu zaś za
chodnioniemiecka firma mogłaby 
zbudować własny biurowiec. Nie 
ulega wątpliwości, fe wiele epi
zod6w walki lokator6w z kaiu le· 
nlcznikiem byłoby dla polskiego 
widza, szczeg6Inie młodszego, z 1-
pełnie niezrozumiałych. 

Aby przyhlityć swoim widzom 

polską rodzioe Karwowskich. te
lewizja au~triacka nakręc1ia S,Je
cjalny film poświęcony probie 
mom, wok6ł których rozgrywają 
się wydarzenia „ Czterdziestolat
ka". Dodatek ilustrowany do wie 
deńskiego dziennika „Kurier" Z'\ · 
mieścił obszerne om6wienle se 
rialu. 

~lyślę. fe rodzinie KHwow&klcb 
uda się. przynajmniej częśclow» 
przybliżyć Austriakom codziemw 
7ycie Polaków. 

T.D 

~ 



WA:l:N.E TELEFONY 

Centrala IDłormacyjna PK:O 731-St 
Informacja telefoniczna Ol 
Strat Połarna 18, Ml-U, '195-11 
Pogotowie Ratunk-• " 
Pogotowle 1110 " 
Komenda Młejlka MO 

centrala •n-a, 
Informacje• usługach 
Informacja kolejowa l!IS-11, 
Informacja PKS: 

Dworzec Centralny 
Dworzec Północny 

Pogoto'Yie w<>docłąi:owe 
Pogotowie ~azowe 
Pogotowie energetyczne 

Rejonu Północ 
Rejonu P<>łudnie 
dla odbiorców prze-
mysłowych 609-3Z 
oświetlenia ulic 

Pogotowie ciepłownicze 
Pogotowie drotowe 

,.PolmOtlbyt" 

' TBATRY 

ztZ-11 
393-10 
Ut-n 

2911-98 
741-20 
835-46 
395-85 

334-31 
334•28 

245-71 
229-89 
253-11 

WIELKI - cod.z, 19 „cy.gam1-
l:'ia"; :&7.11. godz. li „Madame 
Butt&fly" . god-z. ll „Królewna 
Snieżka" 

POWSZECHNY godz 19.lS 
„Ry~zard III"; 27.ll iak wyżej 

NOWY - ~od'l:, 19.15 „Dialogu• 
de Passione abc żałosna Tr a
gedya o Męce Jezusa"; 27.11. 
g"1Jdz. 19.15 „Cień" 

MAŁA SALA - godz. 20 „Wy
braniec"; 27.11. nieczynny 

JARACZA - g<>idz. 19.30 ,,spi
sek"; :>n.11. "k wytej 

TEĄ.TR 7,15 - god'll. 19.19 ,,Zna
chor"; %r.1-l. jak w:v:&ej 

MUZYCZNY - g.odt:, 19 . „Cue
wics"; :17.11. god'li. 18 „Lill 
chce łpiewa6''; &od'I. li „ca_ 
re'Wlcz" 

ARLEKil'f - nieczy-nny 
PINOKIO - .g, 12 17.30 „Iwan 

- carskJ syn. na1'e wilczysk o 
i inni"; 27.11. godz. 12 „Iwan 
ca.rski syn, szan• wilczysko 1 
inn1" godz. 20 „Dekamer~" 

FILHARMONIA (Narutowicza 20) 
god'Z 18 Koncert symtonic'zny 
Ork1estra Symitoniczna P.FŁ. 
DYl'ygent Marek Pijarowski. 
Solista Ruben Agaraman -:
skrzypee (ZSRlR). W progratnie: 

. w. A. Mo.za.rt - Uwel"tuira do 
®· Cosl fa;n tl.itte. · L. v. 
Beethoven - Konceri &kireyp
cowy D-dur. M Musorgi;Jd -
Obra-zki :i: wn-te!W\Y; 2'.11. nle- / 
oz:y,nna 

MUZEA 

BISTORU RUCHU REWOLU· 
CYJNEGO (Ul. Gdań.ska nr 13) 
nieczynne; 27.11 godz. 10-le 
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (ul. 
Zgierska 147) godz. 10-16; 27. 11. 
jak wyżej 

ARCHEOLOGICZNE I ETNO· 
GRAFICZNE (pl. .wol'llOŚCi 14) 
~GdZ, 11-17; 27.11. god1:, 10-15 

CENTRAL"NE MUZEUM WŁO-
KIENNICT\V A (Piotrkowska 2112) 
god2. 10-15; 27.11. jak wyuj 

BIOLOGII EWOLUCYJNEJ UŁ 
(park Sienkiewicza•) godz. 
10-18; 27.11. godz. 10-H 

HISTORII MIASTA ŁODZI (ul. 
'Og<rodowa 15) god·z 10-14: 27.11. 
godz. 10-16 

SZTUKI (Wit:ckowskiego nr 36) 
god1:. 10-17; 27.11. godz. 10-16 

POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ· 
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7) 
nieczynne 

•• • 
1.0DZKI PARK KULTFRY t 

WYPOCZYNKU (na Zdrowiu) 
OGROD BOTANICZNY - czynny 

w godz 10-18 
zoo - czynne w godz. 9-ts.30 

('kasa do 15) . 
PALMIARNIA - czynna codz1en 

nie (o•prócz poniedziałków) w 
go<:lz. 10-17 

LUNAPARK - n ieczynny 
KĄPIELISKO „FALA" (ai. Unii 

łl nieczynne 

KI N A 

BAŁTYK - „Omen " ang. od lat 
18, gÓdz. 10. 12. 15: 1~. 17.15, 
19.30: 27.11. ia k wyzej 

IWANOWO - „Miłość w desz
czu" f r . od la t 15. ~odz . .., 10, 
12.15. 14.30 17. 19.30; .7 .11. 
ba jka „za s10am a ba jk ą" ~. 
9 Miłość w deszcz u " godz. 
1ii. '12.1s. 1 uo. 17 19.30 

POLONIA - „Sprawa Gorgono
wej" po!. od lat Hl, go~z. lO, 
13, 18, 19; :ig.11. ja·k wy2ej 

PRZl!)DWIOSN'n~ - „Niew~nne" 
wł. od lat 18. godz. 9.30. .12. 
14.30. 17, 19.30; 27.11. jak wy'1:ej 

WŁOKNIARZ - „Zamach w Sa
irajewie" jug. od lat 15, godz. 
12.30. 15. „ Mar ato11czyk" USA, 
od lat 18. godz. 10 17.:W, 20; 
27.11. j ak wyżej 

WOLNOSC - „Szal" ang. od 
lat 18, godz, 10. 12.15, 14.30, 17, 
19.30; 27 .11. „Szał" godz. 10. 
12.15. 14.30. 19.30, seans zamk·nię 
ty god-z. 17 

WISŁA „Szkarła·tny pirat" 
USA, od lat 5 godz. 10, 12.1,, 
14.30. Przegląd filmów s. Bon_ 
darczuka . Wybór celu" rad•z. 
od lat 12. godz 16.30. 19.30; 
2'7.11. „ Szkarłatny pkat" g<>dz. 
10, 12.15 14.30 Pr2egląd film.ów 
S. Bo·nda·rczu k al .,L.,,s C'lłowie
ka" raclz b /o godz. 17. 19.30 

ZACHĘTA - seans zamknli:ty 
godz. 10 „Smiert prezydenta" 
pal. od lat 12. godz 14.30 „Pro 
fesor Wilczur" po! od lat 12. 
godz. 12.15. 17 19.30; . 27.11. 
„ProfesQr W ilcz 1r" godz. IO. 
12, 14. 19. „Smierć prezydenta" 
godz. 16 

Z.DK - Rebus" pol. od lat 1.5, 
"1Jd%, 15'. „uciecwka gangster.a" 
USA, M lat 18. godz. 17.15, 
19.45; 2'1.11. Jak wvteJ 

STUDIO - „syrenka i ksląttt:" 
bu lg. blo. godz 16 „Powrót 
Różowej Pantery" an.g. od lat 
12, godz. 17.45. seans zamknięty 
godz. 20: 27.ll. .• Syrenka i 
ksi ążę" godz. 15.30, „ Powrót 

TWOJA 
KREW 

ICH 
ZDROWIE 

Różowe.i- Pantery" god"Z;, 1'1.1&, 
19.30 

STYLOWY - „Wielka po<lirlxt 
Bolka I Lolka" pol. b/o, g">dZ. 
14 „Pos.ła111Dilctwo z Innej pla
nety" RFN, b/o ~odz. l&. 17.jl 
-,Intryga rod%11lina' USA, od iat 11, .godz, 19.30; 2'J .11. , , Wl.el 
ka po-dr6t Bolka I Lolita" g. 
14, Rem.iera mdesiąca „Omen" 
a.ng, od lat 18, godz. 18, „Po
słannietWIJ . z \Innej planety" g. 
18.U, „Intryga rod'Llnna" g, 20 

GDYNIA - Dn! Filmu Radzie
ckle'\O „Zbrodnia I kara" radz. 
od lat 15, godz 14 .,Taka t..;: d 
na dzJewczyna " !r od lat 18. 
godz. 10. t:i. 18 ZO; 27.11 ba i
ki „Pojedynek w buszu " g. 
10. 11. Dni FHmu Radzieckie go 
„zbrodnia i' kara" god-z. 12 
„Taka ładna dziewczyna" .godz. 
16, 18, 20 

DKM - „Sona1a nad jeziwem" 
;radz. od lat 12, gock. 16, 18; 
20; l!'l'.ll. ja•]{ wytel 

KOLE.JARZ - „BitWlll' 'W Wl\WO· 
iz!e•• rad'Z. g·lldz. lfl.~. 18.30; 
27.11, ja1k wyże.! 
MŁPDA. GWARDIA - Dni Fil

mu Radzieckiego „Kobietka" 
radz, od lat 15. godz. 10. 12.15, 
H .SO „Strach nad miastem" f r . 
od lat 18. !';Od'?. 17. 19.30; 27. U. 
Char ley Var rick" USA, od lat 
18, '\Odz. 10. 12.15, 14.30, 17 19,30 

MUZA - „ Pow.rót RążoweJ 
Pantery" ang. od la~ 12, g. 
14.45, seanse zamkni~te godz. 
16.45, 19.SO; 27.11. bajka „Wa>ka
cje z duchem" godz, 13.45 
„Powr6t Różowej Pantery" g. 
14.45, seanse za.mknit:te go.dz. 
16.48, 19.30 

1 MAJA - Dllll. :rilmu Radue
ckiego „Wnie'b<>Wstll/plenie" 
radz. od lat 15, godz. 15.30 „Fał 
szywy król" ang, od lat U, g. 
17.30, 19.30; 27.H „Sprawa Gor-

w todzi i województwie 
mieiskim łódzkim 

genowej" po·l. od lat 18, godz. 
13 16 19 _ seanse nmknięte 

POKOJ' _ „Ga·ng Olsena na szla 
ku" duński -Od lat 12, g-0.dz. 
15 30 ,Mord&stwo w Orient 
Ekspre~ie" ang od lat .1~ •. g. 
17 JO 20; 2'i.ll. BaJka „Piek.iel· 
n~ przygody" 11:odz. 14.:JI!. l'.W. 

ROMA _ Dni Filmu Radz1eck1e· 
"O Dopók.i bije zegar" rad-z. 
b / ') 'godz. 12.15, „Zaufanie'' rad z. 
od lat 12, godz. 14.30. „stara 
strzelba" tr. od lat 15, godz. 
10 17 19.30; 27.11 BaJkl 
„Myszka na wycieczce'. godz. 
10 Jl Dnl Filmu Rad21e·ckiego 

ÓopÓki bije zegar" radz. b/O 
;iodz. rl.15, ,,ZaJfanie ' ' i;~ctz. 
go.dz. H.30 „Stara str zelba , g. 
17. 19.30 t" :tt 

STOKI - „cenny depozy · 
od lat 12, godz, 15 17, 19; 2'1.11. 
Bajka - „Przez dziurę w ścia
nie" god-z. 14, J.w 

Oli.A - „Czyste ni-eto'> radz. 
od lat 15, god'Z. 12. 14, „Gorą
ce p<TLowanie" ja.p. od lat 15, 
godz. 16, 18; 27.11 . j . "'!· 

POLESIE „ZwyczaJnY fa · 
szyzm" radz. g. 16.30, 19; 27 .11. 
Bajki 1. H. „Berlin" radz„ i:. 
15, 17, 19 

POPULARNE - „Pocałunki • 
Hongk<mgu" tr. od lat 12, g. 
16 18, 27.11 J.W. 

ENERGETYK - „Smar k a-cz n11 
boisku" szwedzki b/o godz. 
16.3-0. „Serp!coo; USA od lat 18, 
"od z 18.30: 27.11. „smark acz na 
bo1sku 0 go<l z. 15. ~,Serpic o 1 ' g. 
1 i. 19.30 

HALKA - , .Żą.dlo" USA od lat 
15, godz. 15, 17.30. 20; 27.1.1.„Ba J 

. ka - nKO\VblJ.J i Indiarue g, 
14. j.w. I „ 

PIONIER - „Awa,ntuira o BaB ę 
po!, b/o god2. 15. „ Trzęsienie 
ziemi" USA od lat 15, godz, 17, 
19.30; 27.11. Bajka - „P.ostrach 
Tel<Sasu" godz, 14, j.w. 

REKORD - Dni Filmu Radziec
kiego „Tabor wędruje do ~e
ba" radz. od llllt 15 godz. l~.30. 
17.30, 19.30; 27.11. Baj.ka - „Trzy 
pingwiny" god2. 14.30, j.w„ 

• $WIT - Dni Filmu R.adz1eckle-
go „Szli żołnier'Ze" radz. b/o 
g'>dZ. 15.30, 17.30, 19.30; 27.11. 
Baj,ka - „Na 11ro.pach bengal
skiego tyg:rysa" godz. 14.30, J. w. 

SOJUSZ - „Swięto dz1kich zwie 
rząt" fr. od lat 12, godz. 15.15, 
„PoWi!'ót Robin Hooda" a,ng. 
o.d lat 12. godz. 17, 27.11. j.w, 

TATRY - ,Nie oszukuj kocha
nie'' NRD b/o godz, 12, 13.45, 
„Ry·zyka.nt•' USA od la.t. · 15, 
godz~ 10, 15.30, 17.30 19.30; 27.ll. 
Bajkt. „Gwiazchr tilmowy" g. 
10. 11, „Nie oszulku·l kocha,nie" 
.godz. 12. „Ryzyka·nt" godz. l4 
16. 18 20 

DYŻURY APTEa 

Obrońców Stalingrad't 15, 
ciarnian a 15, Główna 14. 
rawskiego 99, Lutomiersk a 

27.11. j.w. 

Nl· 
Dąb-
146 

Stałe dytury aptek: 
Aipteka nr 47--085 Aleluan<Lr-ów, 

ul. Kościwz'l<i 6 
Apteka nr 47-000' Konstant;v·n6w 

ul. Sadowa 10 . 
Ąpteka llł' 47-IM!ę Giowno, 1al. 

Łowicka 33 
Informacji o dyżurach a.ptek: 
w Pabianicach u dziela Apteka 

nr 47-085, Armil Czerwonej 7 
w Zgierzu udziela Apteka nr 

47-090 Dąbrov.-skleg,., 10 
w Ozorkowie udziela Aptek a 

nr ł7-092 Dzierżyńs )<iego a. 

DYŻURY SZPITALI 
POŁOŻNICTWO 

Stlpital Im. Kopernika - dzl.el
nka Górna , Poradnie K, 111. Od· 
rzańska, CieszkowskiegG. Rzigow
ska. Przybyszewskiego oraz ~l
nekologla z dzielnicy Polesie, 
Poradnia K , przy u.l, FO·rnatskiej 

Instvtut Poł.·Gin. AM ( .tl. Cu
r ie-Sklodnwsk ie,j 15) dzielnica 
Górna Poradn i<' K. ul Felińsk ie
c,o, Zapolskie j. . dzie ln ica śród 
mieście. Poradnia K. u l. 10 Lu
tego. ~m . Rzgów i Ksawerćvv 
oraz ginekolo o;ia z dzielnicy ~O
lesie Pora.dnia K , przy ul. Olim 
pijskieJ, 

Instytut Pol. · Gin. AM (ul. 
Sterlinga 13) - dzielnica $T6d
mieśc1e Poradnie K. ul, Ko.pclń-
1k!ego, Pr6cnruka gm, Br6Jee 
oru ginekologia z dzielnicy P·'>· 
lesie, Poradnia K, ul. 1 Maja, 

Sllpital tm. B, Jordana - po
łotnictwo - ~· W:ldzeW 1 
Polesie. 

Szpital tm. B. Wolf - lllle· 
kologia - ddelmca Bałuty oraz 
ainekologia z d>Zielnicy Polesie 
Poradnia K. ul. Gdańska i Ka
sprzaka. 

Szpital ~m. Skłodowskiej-Curie 
w zi;ierzu - p')łożnictwo miasto 
i gm, Zgier1: A leksa;ic!Xów, Ozot 
k ów, m. Konst antynow, gm. Pa
rzęczew, Andrespol _Now?solna 

Szpital im. Hntchlewsk1eg? w 
Zgierzu - gmekolo,g1a - miasto 
1 gm. Zgierz, Aleksandrów, <nor 
ków, Głowno. Strylków, m. Kon-
1ta·ntynów. gm. Parzęczew, An
dTespol, Nowosolin·a l')r-K Łódź -
d'lielnica P<>les.ie, Pondnia K, 
ul. srebnyńSka 1 dzielnica Wi
dzew 

Szpital im. 'Bierna<:klego ~ Pa
bi&nicach - miasto 1 gmina Pa
bianice. 

Szpital w Głownie - polożnl~ 
ctwo miast-0 i gmina Głowno I 

stryków. 
Chirurgia ogólna - Bałuty -

Szpital im. Biegańskieg-0 . (Kni a
ziewlcza 1/5) codzienrue d ia 
przych->dni rejonowych rnr 4, 6. 
7, 8, 9, 10, Szpital im. Barlicki~
go (K-0pcińskiego 22) codzienn_te 
(lla prey.chod!IU nr 'i, S·zpMal im. 
Sldodowa.tmej-Cu:rie (Zgierz, Pa-
1rzęc1eWSk• 3ł) dla przyobod.n!. 
rejQl'.lowych Jlil' S. z. 3, O, SsiPital 
Jm. MarchlewU:ie§O fZ,gil.era, Du
bolll 17) cod'liemide dit.a m, l gm. 
Zgierz. ~ków; /1ek.la_ndrów, 
Pairzęc"Zew, Gbrna Szplt•l im. 
Jonschera (Mili.onowa 14). Pole
sie - Szp!.taUm. K'?per·tllika ~a 
b!anicka 62'). Śródmietcie -=
Szpital im. Pasteura /Wigury 19), 
Widzew - Sllpital lm. Sonenbel' 
ga ('Pieniny 30). 

Chirurgia lli!'&zowa S.zpita~ 
1.m. Jonschera (Mlilion~wa tł) 

Neurochlrurgia - Szpital Im. 
Barl!ckiego (Ko,pcb~k;!ego :li) 
Lar~golo,gia - S-Z.pltal im. 

:Al'ogowa <Wóloza.ńllka 195) 
Oku~ - S*Ul im. :ą,&'• 

Uckiego (Kopcimlk.iego 22) 
Obkllt'gl.a i lm-yngolol!U d&le-

el~a - Szpital im. 'l(r,rczaka 
(Armil Czerwonej 15') 

Ob!ru1r,gta s"l:czękowo-twarzowa 
- Si;pital im. Barlickiego (rKop
cl.t'lskiego 23) 

Toksykologia L Instytut Me-
dycyny Pracy (Teresy 8) 

Wenerologia - Poradnia Der
m.a.tolog;lc11na (\'.&!. Z~.;itna łł) 

:ł'T.11. 
Chirurgia ogólna - Bałuty 

Szpital im. Biegańskiego (Knla
ziewicza 115) codziennie dla 
prżychodn! rejonowych nr 4, ~ . 
7. 8, 9, 10. S2pital Im. Barlickie
go (Kopcińskiego 22) codziennie 
dla przychodni nr 7. Szpital Im 
Skłodowskiej-Curie (Zgierz , P~
rzęczewska '.l5) dla orzych,1dni 
rejonowych nr i, 2, 3, S. Szpital 
im. Marrnlewsk1eg0 (Zgierz Du
bois 17) codzienrue dla m I gm. 
Zgierz, Ozorków. Aleksandrów. 
Pai·2ęczew. Górna - Szpital Im. 
Br:.tdzińskiego (Kosy'nler6w Gdyń 
skich 61). Polesie - Szpiwl im. 
Piro.gowa (Wólezańska 195). Sród 
mieście - S;;pital im. Brudziń
skiego (K'lS. Gdyńsk1ch 61). Wi
.dzew - szpital i m. Sonenberga 
(Pieniny 30) . . "'•pltal Chlrur!(la Jrazowa "'~ 
Sonenberga (Pjenińy 30) 

Neurochlrurgfa szpital im. 
Koperni'ka fPab anlcka 62) 

Laryngologia - Szpital im. 
Barlickiego (Kopcltis\<lego 22) 

Okulistyka - Szpital Im. Jon
schera (Millonowa Ul 

Cqtrurgla I laryngologia dzie
cięca - Szpital l:n. Korczaka 
(Armil Czerwone1 I&) 

Chirurgia azc-zękowo-twarzowa 
- S:r:pl<tal ltn, 'Barlickiego (Kop
clńsklege 22) 

Toksykologia - Instytut M«
dycyny Pracy (Teresy 8) 

w ·enerologla - Poradnia Del'· 
mato!og!czna (ul. Zakątna 44\ 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

Nocna pomoc lekarska Stacji 
Pog-0t-0wia Ratunkowego przy ul. 
Sienkiewicza 137. tel, 866•66 
0"óLnoł6d%kl Punkt Iniorma

cyj~y dotyczący J'.l'!'acy placówek 
słurtby zdroWia, teol. 61.5-19 -
czynny całą d<>bę we ws~ystkl" 
dili tygodnia · również w 01edz1e-
l<1 i świ.eta • 

AMBULATORIUM 
DORA2NEJ POMOCY 

CHIRURGICZNEJ D~A DZIECI 

Gabinet chlrurgiC'lny czynny 
całą d">bę :t.ódź, Arml! Czerwn
ne.J 15, tel. :ł41-:IO. wewn.. ~o; 
457-50, do fi4, wewn. '10 

NOCNA 
POMOC PIELEGN'IARSKA 

Batuty - SzpHal l.m. H. Wolf 
zgłoszenia na za·biegl w d<Jmu 
tel. 'm-'1'1 

Górna Szpita'l im. Jon-
schera, Szpital im. Wł. Brudziń
ski~go zgłoszenia na zabiegi w 
dom u tel. Wl'-93 

Polesie - Szpital im. Plirogo... 
wa Szpitai im. Madurowicza, 
zgłoszenia na ubie!li vl domu 
tel. 278-52 
Sr6dmieście - Szpital im. Pa

steura 1 
Widzew - Szpital im. E. So

nenberga zgfoszenl.a na za biegi 
w domu tel. 884-al, dl.a Sródmier 
śc1a i Widzewa 

. 'l'ELl>POM Z&UFANIA - m-a7 
mynny w dni poWB'ZednJ.e „d 
111-7, W nledml• l ~ Hflł 
do be. 

1 '~"~ l . 
.... ..................... „ ..............................••...... , ....•.......... „„. 

Nowe zadania I Sztandar 

ł . .k, OR"b dlo widzewskiej 
5!!~. ~~~~~.?-~ :-. ~„w, Łod•• organizacji 
działania do roku-1980 było tema· Obradom i>rzewodniczył sekretarz ZSMP 
tern wezorajszeg0 plenairnego, oo- KŁ PZPR - Klemens Kwiatkow- ' 
siedzenia Wojewód~kiego Spolecz- ski, obecny . był również wi.cepre· 

1 zydent Łodzi - .L.ech Krow1~and_a I Wczorajsze s potka nie aktywu 
oraz przedstaw1c1ele org'.ln1z.ac)l w idzewskie.i organ izacji Z~MP, 

W Polll.edz1'alok 28 !l'ill. społecz:i:i:ch. z t~renu wo1ewodz- stanowiąte podsumowanie działań 
.hl twa m 1eJsk1ego łodz!r1 ego .. Re~erat Podjętych P-0 r Konferencji Spra-

programowy wyglos1ł woiewod_zk.1 I wozdawcw-Wyborczej, miało cha
komendant ORMO - płk Kazi- rakter niezmiernie uroczysty. Pod
mierz Skwara. czas spotkania przeka.za,ny został Sesia RN m. lodzi. 

§ 
= 
==-= ~ ---------
= i -

W na,ibliiszy poniedZiałek, 21 
liatopada, obradować będzie IX' 
zwyczajna sesja Rady Narodowej 
m. Łodzi. Rad.ni om6wią infor• 
mację prezydenta Lodzi o reali
zacji uchwały Rady Na_ro~owej 
w sprawie ochrony zdrowia 1 wę
złowych. kierunków d:i:iałania y; 
tym zakresie w WOJewództ~•e 
miejskim łódzkim. Podjęte row
nież zostaną uchwały ustalające 
liczbę członk6w rad narodowych 
stopnia podstawowego na Vll ka· 
dencję orn zatwierdzony plan 
pracy Bady Narodowej na rok 
19'78. 
Pocsąłek ołlnd. - llOds- . I. 

(ptom) 

Dziś w Pi ok• li 
11 

n, IO 
Dzilł (!6 bm.) w o•tatnlm dniu 

Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuk 
Rosyjskich i Radzieekich 'obejrzymy 
„Iwana - carskiego 1yna, 1zare wił• 
csy&ko ł bmyeh" w. Masłowa, w 
wykonaniu ..-polu P'l'L „Pinokio". 
Re&y1erem 1pekłaklu Jellt K. Szaeh
nowllld. a acen~afem li. Michalak. 
Poc111tek o god• li i 1•r.ao. Ubł 

Wystawa 
skrzydlatych 
śpiewaków 

Lodz.k-1 oddział Polskiego Zw14Z)cu 
Hodowców Kanarków 1 Ptaków 
Egzotycznych organizuje doroczną 

wystawę sltl.'2ydlat"ych •piewaków 
przy ul. a ,M81l'ca 32. Wyataw.a nyn~ 
na będrzie 26 bm. w 2od11. 18-Jll . i 
. 11 bm. w goetz. ł-'18. 

Za najważniejsze zadania sto- w ręce młodzici:y SZ/tandar dla or
jące przed Ochotniczą Rezerwą ganizacjJ ZSMP tei dz.ielnicy. Wy• 
Miłicji ObYWartelsklej Ji.ależy uznać różnienie to jest WYra.zem uzna• 
:w::ieśnienie współpracy z innymi nia za społeczne i Polityczne ini
organizacj.ami społer.znymi, przeję- cjat:vw:y, za wszechstronna dzia.l:al 
cie- patronatu nad komisjama pro- ność w środowisku mlod'Zieży ora-
filakt:v1ki indywidualnej, a także cujacej robotniczego Widzewa. -
utworzenie jednostek zdolnych do Aktu nrzekazania sztandaru do-
samodzielnych działań W naibli ż konała 'w1ceorzewodni czaca ZŁ 
szym czasie przewiduje się rów- ZSMP - Ewa Marciniak. 
nież dwukrotn:v wzrost liczebnośc i W tra kc ie sP<Jtkan ia i;rrono wy
szeri!gów organizacji (w chwili różniai ących s ie w pracy aktywi
obecnej liczy ona 14 tys. osób). ze s tów młodzieżowych otrzymało 
szczególnym zwróceniem uwagi na kandydack ie i członkowskie legi
wieksze niż dotychczas za.ktvwizo- t_ymacje PZPR Zakładowe organi-
wanie młodzieży. zacje ZSMP rekomendowały w 

Ustalono też, te ezroDJkowie tym dniu w partyjne szeregi 16 
ORMO WJ"PMll;Żeni zostana w spe· kandydaMw i 10 członków. Legl
ejłllb}.e emblematy. klt6rymi będ!ł tymacje partyjne wręczYł sekre• 
• na oo dzie:A l&głtymować. I ta~z KD PZPR - Widzew - Wł. 

<ioł.oml Kołodziej. (er) 

Akcja , alpinistów w śródmieściu Łodzi 
(INF. WŁASNA) 

Tego zadania. n.iikt nie chciał się 
w Łodzi J)Odjać. Chodziło o ziece
llliie robót Z1Wiąza.nych .z usurwaniem 
niebe2piecznych ba.Ikonów i trzy
mających się na ,,słowo honoru" 
fasad bUdynków. W śr6dmieściu 
uszego miasta tak·icll starrych do· 
mów. irdzie w każdej Cihwiłi mo
że coś apaść na głowe "Drzeeho
dn.i6w, jest aż 180. 

J'ak ·się dowiadujemy, ostatnio 
ozłon.kowie Łódzkiego Klubu WY· 
sokogórskiego zaoferowali . swoją 
JICHDoc przy usuwaniu zagraźa.ją
eyoh bezpieC'Zeństwu balkonów i 

„Na Piętrze" 
2' bm. Klub „Na Piętrze" (ul. Ja

racza 7) zapraca o god'linle 18 na 
występ zespołu jazzowego „Antido
tum"; o god11:. 20.30 program „calli
no". 2T bm. o ~d'Z. 19 Vf Klubie „Na 
Nętrze" - p.rzegląd piosenlJd stu~ 
dencldeJ . 

fasad. Przedsiębiorstwo Gospodar
ki 1\-lieszkaniowej . Łódź·Sródmieś
cie zawarło już w tym względzie 
odpowiednia umowę z łódzkimi 
alpinistami. Jest wiec nadzieja, że 
ulicami śródmieścia Łodzi będzie
my wikorótce mogli spacerować bez 
orbawy, ż.e spadnie nam na głowe 
ba·lkon, czy tet kawałek tyJlku. 

(j. r.) 

Pilhes R. V. Ba2vldszek. Cut. 
197'7, str . 405. zł 40. 

Ha.rtenberg H. - Dzień po dn.ki. 
PIW 197'7, s t r. 61. zł 20. 

Fiedler M. - Matematyka jut w 
przedszkolu. WSiP 1977. str. Hl9. :Ił 
28 

Vademecum naurzycię,la sześciolat
ków. WSiP 1977, str . 480 zł 113. 
Wlaźni'k K. Złotkiewdcz A. - Cwt 

czenia śródlekcyj·ne i międzyle'kcyj
ne w klasach początkowych, W\S1P 
19'77 str. 113, zł 12. 

DzD i Jutro mRadio 
SOBOTA, 2C LISTOPADA 

PROGRAM l 

22.00 Fakty , dnia. ~.118 gwiazda sied . 
~ ' mJ.u wieczorów - Al dl. Meo.la. 22.l.3 

stucłv 1~-g , ,,Bman<:ypantek;, B. Pru
i;a, 1-0.ao Utwory Debussy•ego. 16.00 
Koncert. chopinowski - Arturo Be
nedetti-Michelangeli gra Mazurki. 
16.30 PodwieC'lorek przy mikrofonie. 
18.00 Poznajemy płyty „Polskich Na• 
grań" . 18.30 Wiadomości. 18.35 Felie
ton aktualny. 18.45 Horoskop rekla_ 

12.05 z k;raju i ze twłata. 12.1.11 
S t udencki zespół folklorystyczny z 
Leeds 12.45 Rolniczy kwadrans. 13.oo 
U prŹyjaciół. 13.05 PoopulaTne mm.ia
tury muzyczne. 13.U Koncert ,ży
czeń. 13.35 ;i>oezJa 1 muzyka - czte' 
rowiersze peirsrk!e. 14.00 Studio o.Ga· 
ma". 14.20 Studio Relaks. 14.25 Ze 
świata nauki i techniki, 14.30 studio 
„Gama". 15.00 W•iad. 15.05 Lht :i: 
P'>lski. 15.10 Studio „Gama". 111.00 
Tu Jedynka. 17.30 Radiok·1rler. 18.25 
Nie tylko dla kierowców. 18.33 Pół 
wieku polsk iej piosenk i. 19.00 Dzien
nik wieczorny. 19.15 Koncert na in
strumenty. 19.40 Vtr Międzynarodo-

1wy Kon k urs Skrzypcowy im. H. 
Wieniawsk iego. 20.00 Wlad. 20.05 Pod 
wieczorek przy mikrofonie, 21.35 
Przy muzyce o sporcie. 21.58 K')llllu
nlkaty Totallzatoca Spo<rt()we•go. 22.00 
Z ktaju i ze świata. 21.l.20 Tu radio 
k ierowców. 22.23 Gra Adam Mak o
wicz. 2i.3o Halo Berlln. halo War-
S'Za \va. 

PROGRAM il 

11.30 Wia d. 11.3& Publicystyka mię
d zy narodowa. 11.45 Od Ta"° do Bał
tyku. n.m sy.!')nał czasu l hejnał. 
12.05 z oper s. Mond.1l6zkl. 12.25 
„ Wy.darzenia . poglądy. refleksje" -
mag, u. Mik'Ołajc·zyk (Ł). 12.45 M1o
dy jazz polski. 13.00 Dla kl. Ill 1 
IV ;,Drewniany ptak" - liłueh. 13.20 
Amerykańskl zespól: :foJJll:lorystyczny. 
13.30 Wiad. 13.35 Ma,gazyn łowiecki. 
13.50 Mu-zyka polskieg·o barok·l. 
14.10 Więcej. lepiej, nowocześniej. 
1U5 Chwila inuzyik4.. 14.30 Studio 
Słoneczndok. 14.50 „czata" - mag. 
wo.Jsk<>wy Studd.a Młodych. 15.05 
Muzy!ka Bacha. 15.30 Studło Plu.s. 
16.10 Przekrój mu"Zyczny tygodnia. 

16.40 Aktua1n~cl dnia (Ł). U!.55 
Recenzja W. Ja:!:dfyńskiegio (Ł). 17.00 
Tańce renel!ansowe. 17.20 „Hr.a.bis 
Emil" - fra0gm. pow. Z. Nałkow
skiej, 17.40 „Jest co.§ w tych Wło
szech" - re;p. l.iJt K. Usarek. 18.00 
Wszystkie sonaty 1'0l'tepianowe s. 
Pr·ok<>f.iewa. 18.2ł Chwila muzyki. 
18.30 Echa dnia. 18.40 „Cus I. lu
dzie". 19.00 Matysiakowie. 19.30 Te
maty•k.a dziecięca w twórczości W. 
Mar.kiewi-cz6w.ny i W. Słowińs'kiego. 
20.00 RYłm, rynelk, rek.lama. 20.lS 
L. Stokowlkl - Legenda XX wdeku. 
21.30 Dzieimtlk: wteczorny. il.ło P!I
blicyst~ka m!~~arodawa. 21.45 
Wiad. SIJl')rt. M.l50 Rodzice a d'Z!ec
k o, 21.115 Chwlola muzyJcl. ~.OO Ra
diokabaret. 23.00 Darwld i Igor ' Oj
st·rachowi e gra ją utwory Haydna i 
Prok·of·iewa. 23.30 Wiad. 23 .35 Co 
słychać w ~!ecie. 

PROGRAM Ul 

12.0$ z lm'a.ju l ze Awlat.J. 12.2.I 
za ł<ierowru~ą. 13.00 Powtól'llc4 :a roz 
r yw.ki. 13.50 ',,Komisja" - odc, . pow. 
14.00 Formy instrumental.ne baroku. 
15.00 Eks.presem pn:ez lłwiat. !li.OS 
Prognm dinla. 16..10 Od>kuno.ne prze
ooje, 15.30 RATURO -- radiowy t11ir
nlej ro.zrywki. 16.30 Magda Umer so 
lo 1 w duetac·h. 16.łli Nasz rok 'l'l. 

Co wieczór. powieść w wydaniu 
dźwiękowym - S. Lem - „As·tro
na11ci". 22.45 · „Kołysanka 'Z. k<ra.iny 
ptaków". 23.00 „Noc pierwszego śnie 
go.i" - wiersze poetów radziec·kich. 

PROGRA~I IV 

U .OO , WJ.ad. 12.05 Z oper s . Moniu
szki. 12.25 „Wydanenia, poglądy, 
refleksje" - mag. U. Mikołajcey,k 
(ł,), 12.45 Giełda płyt. 13.00 Dla kl. 
VIII ,,Niepokonany„ - .słuch. w,g 
opow. E. HemlngwaY'a. 13.30. Z ra
diowej fonoteki muzycznej (st ereo). · 
13.50 Dla szkól śreónicb cykl: „Ja 
wśród innych". 14.10 M. Marais: 
„Sonnerie de Sainte Genevieve 
du Mont de Paris". 14.20 Omówienie 
programu literackiego. 14.25 Teatr 
PR: „W drodze" - słuch. wg sztu
ki W. Razowa. 15.25 Teatr PR: ., Bi
let na „Jezioro łab~dzie" - słuch. 
A. Pinczuka. 16.00 Wiad. 16,05 Nowe 
nagrania radiowe przedStawia M. 
Kominek. 16.30 :Ro-zmorwy i refleksje 
pedagogiczne. 16.40 .Mctualności dnia 

' (Ł). Hl.55 Recenzja W. Jażdźyńs·k·iego 
(:t.). 17.00 TQn i test (ł.) 17.01 Ste
re~ysk w opr. M. Kamińskiej (Ł). 
18.15 Muzyka (Ł). 18.25 Czy znasz 
swoje prawo? 18.40 Radiowy Porad
nik Językowy. 18.55 Ziemia , czło
wiek, wszechświat. 19.15 Lekcja jęz. 
francuskiego 19.30 W stylu country. 
20.20 Rosyjska Zima 1977 (stereo). 
22.00 A. Boyd: „Angrkl:.tng" na for
tepi.a0n. ~.15 Radiowe portrety Po
laików - prod', Kazimien Jasińsk-1 -
leka0rz z Akademii Medycznej w · Po.z 
na0n<u. !ł2.35 Muzyczny świat Ch. 
M;ing.usa (steTeo). 

NIEDZIELA, LISTOPADA 

10.00 Wiadomoślli.. 10.05 Stud.lo „Ga
ma". 11.00 Radiowy Teatr dla Dzie
ci Młodszych: „Zagubione - znale
zione" - słuch. A. OSiecm!ej. 1L28 
'lil Międzynarodowy Koncert 
Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego 
11.57 Studio S..cJ3. }2.05 „ W samo po
łudnie". 12.45 Tu radio kierowcow. 
12.łB Studio S-13. 13.00 „ Wesoły auto.. 
bus" n·r 235 (Z,). tł.OO Studio s-13. 
lUO Tygodttiowy przegląd prasy. 
14.20 Recital z· pa~ą ~ I. Ponarow
&ka. lł.30 „ W Jezior.a.nach". 15.00 
Koncert życzeń, 16.00 , Wiadomości. 
16.05 Tu radio kierowców: 16.0& Wia
domośc! sportowe. 16.10 Teatr PR: 
„Kobiety w starym domu" - słuch. 
16.50 Klasycy jazzu. 17 ,15 Niedzielne 
spot~anla Studla Młodych . 18.00 Ko. 
mumkaty Totalizatora Sportowego. 
18.05 Przeboje, przeboje, przeboje. 
19.00 D'ziennik wleczo~ny. 19.15 Przy 
muzyce o sporcie. 20.0G Wiadomości. 
20'.05 Dyskusja na tematy międzyna
rodowe. 20.llO Nąwa płyta Zespołu 
„ W1shbone Asch". 20.4-0 Sztuka !tie 
tylko zawodowa. ·21.00 Wiadomości. 
21.05 Z albumu polskiej piosenki, 
ZJ..30 Radłova1riete nr 167. 22.ao Re
wia piosenek. 23.00 Wiadomości. 23.05 
Niedzielna wiadomości sportowe. 
23.20 Dookoła noc mę stała - Gwia
zda dnia - A. Georman. 

17.00 Ekspresem prZB'Ł śwl.ia.t. 17.05 PROGRAM II 

trzyk Zlel-one O'kO - s~·ebrna g0wl:1 7.30 Wiadomości, 7.35 „Niedzielne 
Muzyczna poczta UKF. 17.40 Tea-, . . 

zda" - słuch. 18.15 Ragilme'y po pal spotkania" - program llter~ko-mu
sku. 18.30 Polityka dla wszystkic h. zyczny. 11.57 Sygnał 7zasu 1 hejnał. 
18.45 Salon muzy.ki. mechanicznej.112.05 Porane k .symfomczny pod ba-
19.15 Książka tygodnia - L. me- tut.ą Pritza . R;;mera . 13 .00 Teatr PR: 
k rasz , ,Zaczęło sit: w oriente". 19.30 I ,,Białe pawie - słu~h. Z. Or.szul
Ekspresem pr.zeo,g świat. 19.35 Qi>era s~ej. · 14.30 Wiadomości. 14.35 Sp?tka_ 
tygodnla - J, Massenet „Wether".

1
.l1e z węgierskimi muzykantann lu-

18.50 "Tyl.ko dla orł6w" - · od'C. dowymi. li.OO ~dilowy Teatr dla 
poM', IO.OO llMr 8' r..- • Mlld. lllł~ ,.BiOnaeft w .-nowie"' -

' mowy 19 .00 Anegdoty 1 fak~y. Ko
biety różnych ,epok. 19.20 Rozgłośnia 
Harcerska - magazyn. ao.oo sz,tuka 
pozostała - pamięci W. Małcużyń· 
skiego. 21.00 Wojsko, strategia, ob
ronność. 21.15 Piosenki żołnlerskie. 
21.30 Siedem dni w kraju i na świe
cie. 21.50 Wiadomości sportowe. 21.55 
Komunikaty Totalizat ora Sportowego, 
21.57 Wszystkie sonaty fortepianowe 
s. Prokofie wa . 22.32 Poetycki ll:on• 
cert żvczeń. 23 .02 Orlando di Lasso: 
Psalmy pokutne. 23.30 Wiadqmoścl., 
23.35 Publicystyka 1ni ędi.ynarE>dowa. 
23 .40 Bela Bartok: Suita taneana. 

PROGRAM ID 

12 .00 „Dramat · jest moim królę
stwem" - s. Przybyszewska - odc. 
słuch. dokument. 12.25 Muzyka z sal 
koncertowych.„ 13.20 Przeboje z no.. 
wych płyt. 14.00 Ekspresem prze& 
świat. H.05 Peryskop, 14.30 Nleusta
j ący koncert z Carnegie Ha~l. _ 15.llO 
„Niemowa" - słuch. I. Iredynskiego, 
15.30 „Sami Swoi" i soliści. 15.50 
Antologia piosenki francuskiej, 16..11 
z muzycznego archiwum. Pr. III. 
16.45 Lektury, lektury.„ 17.00 Za~ra• 
szamy do Trójki. 19.00 Nieustaiący 
koncert z Carnegie Hall. 19.30 Eks
presem przez świat. 19.35 Opera ty• 
godnia - J, Massenet - „Wertl'ter". 
19.50 „Tylko dla orłów" - odc. pow. 
20.00 z tysiąca 1 jednej pieśni: De
bussy. 21.00 My z drugiej połowy 
XX wie,ku - „o sztuce". 21.20 „Swie
żym uchem" - nowa płyta H. Sar
manto. 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwia. 
zda siedmiu wiec'.llm'ÓW - , Al Dl Me
ola. 22.15 szota Rustawelli: „Rycerz 
w tygrysiej skórze". 22.35 Nieusta
jący koncert z Carnegie Hall. 23.00 
„Noc pierwszego śniegu" - wl.ersz'e 
poetów radzieckich. 23.05 Z war
szawskich klubów jazwwych' - Jji,ZZ 
Jamboree 77 . 23.50 Na dobranoc śpie• 
wa Zdenka Lor encova. 

PROGRAM IV 

a.oo Wiadomości. 8.05 Program dnlę 
(L) 3.07 Ton 1 test (Ł). 8.08 Pora"' 
nek muzyc:my (L). 9.(19 Niedzie1!1f 
?rogram literacki w opr. M. Kuźnia. 
ka (L). 10.00 Klub Młodych Miłośni. 
kOw Muzyk~: „Apoteoza tańca" 
VII symfonia A-dur L. van Beetho
ven.a. 11.00 Transmisja z meczu pil„ 
ki nożnej Górnik Zabrze - ŁKS (Ł). 
12.40 Konfrontacje z encyklopedią 
Magi a. 13.00 Teatr Kla syki dla Mło
dzleży: „Sposób na Alcybiadesa" -
C'l . I słuch E. NiZ1urskiego. 13.53 
Muzyka . 14.00 Tu Studio Stereo (ste
reo). 15.30 Nauka dla wszystkich -
Słuchacze u naukowców w Labora
torilum Promieniowania KosmiC'lnego 
w Lodzi. 16.00 Wiadomości. 18.05 Ma· 
guyn kulturalny „ WarszaW!lkie Mu
zy". 17.00 Tu Studio 4, 17.30 War
szawald Tygodnik D:!:wl~kowy. 10.00 • 
Tra.nsmlsja z uroczystego konceTtu 
z okazji jubileuszu Rozg!Ośnl Radio
wej w Blałymstok:u. 19.00 Lekcja jęz. 
łacińirk:!ego. 19.20 Ten stary dobry 
jazz. i9.30 VII Międzynarodowy Kon
kurs Skrzypcowy im. H. Wieniaw
skiego - transmisja koncertu laure
atów. 20.00 (W przerwie) - „zawiść" 
- fragm. pow. T. Brezy. 20 .20 D.c. 
transmisji koncertu laureatów z Po
zna.nie . 21 .00 (W przerwie) - Wia
domości sportowe (Ł). 21,10 W przer
Wie) - „Zal" - w:ierS'Ze J. Czecho
wicza. 21.30 D.c. t ra,nsmisjl konceirt'il 
laureatów z Poznania • 



Goryle sq w modzie 
W miarę. jak raśni~ krzywa 

przestępczości, narkomanii i ter
. roryzmu. stateczny „ wolny Za
chód" zaczyna się upodabniat 
do .. Dzikiego Zachodu" W wie
lu krajach, jak np. w USA. 
Argentynie. RFN czy we Wło
szech, utajoną potęgą zbrojną 
stała się obecnlP prYWatna oo
licja, Po prostu nie wypada ze 
względów prestiżowych, by sza
nujący się manager lub poli
tyk, gwiazda ekranu albo as 
piosenki. obywali się bez ob. 
stilwy osobistej, a liczba i po
stura „goryli" świadczą o po
zycji spółecznej i ocz;Ywiśeie fi
nansowej. Elksper.::! branżowi 
t\vierdz11 ostatnio, :l:e dla sku
tecznego odparcia napastnika 
konieczny jest stosunek luf 5:1. 
Najskromniejsza 1-osobowa ca
łodobowa ochrona wymaga za
trudnienia w prac:v wielozmi:i
nowei 4-6 strażników. płatnych 

. Nie do zastąpienia 

W Kenii rozg'orzała dysk~j~ 
nad problemem białych .,gast
arbeiterów". zwanych .,expa
triates". Okazuje się, że po 14 
latach niepodległości zasiedliło 
się tu więcej Europejczyków. 
niż za czasów kolonialnych . Co 
gorsza, drastycznie pogłębia 
s ię zróżnicowanie płac i wa
runków bytowych. Za tę samą 
pracę przybysze egzekwuja so-

Czy to aby nie przerost .•• 
formy nad treścią 

w RFN po 50 marek .za godzi
nę, bąd! ryczałtem 200 000-
300 OOO mk rocznie. W Republi
ce Federalnej działa ponad 300 
firm, , dysponujących kadrą 

przeszło 50 OOO rewolwerowców 
do wynajęcia. ( 

bie znacznie wyższe zarobki, 
blokują najbardz1ej wpływowe 

stanowiska w · gospodarce, czę
sto odnoszą się arogancko do 
Afrykańczyków. W tym rozwi
jającym się kraju rozdrażnie
nie wywołują te:!: luksusowe 
„białe dzielnice" z pałacykami, 
polami golfowymi, torami hip
picznymi, balami i bankietami. 
na Jakie w rodzimej Anglii nie 
stać byłoby tych włókniarzy, 
buchalterów i agronomów. Pla
ny dużych zakładów, kierowa
nych przez B11ytyjczyków, 
przewidują dalszy przyspieszo
ny werbunek białych !l]]ecja
listów. Tymczasem rektorzy 

I dzten~tczek 1· 

• PROFESOR Z UTRE„ 
CHTU, Ptet van zaan: „Sq 
kobtety, które ntewla~Ciwie 
zro:z:umtaty DarwlnCI Z 

katdego m~żczyzny robłq 

malpę". 

• JEDEN Z KOMPO
ZYTORÓW FRANCUSKICH 
otrzymał zamówtente paTy
sktch restauratorów na na
pisante .koncertu , na dW1.e 
pate!nłe ł orktestrę. Utwór 
będzie wykonany w dniu 
gastro1W1mtł. 

• SWINIA DLA PREZE
SA - taki warunek po• 

· stawił niebieski ptaszek z 
Warszawy, obiecując na
iwnej pannie przydział 
spółdzielczego mieszkania. 
Panna, której śpieszno by
ło zawrzeć związek mał· 
teński i natychmiast wpro· 
wadzić się do nowego lo
kalu, przypbmniała sobie, 
te ma znajomych na wsi, 
pojechała tam z pośredni• 
kiem, kupiła świnię dla 
wyimaginowanego przez o· 
s~usta prezesa, oszust św)· 
nię zabrał - I tyle go WI· 
dziano. Kolejne spotkanie 
odbyło się ju:i: w asyście 
MO, która zatrzymała Je
rzego N, Odnotowujemv 
organizowanie się naeiaga· 
czy, którym nie sm"lrnlo 
serwolatki\ według ofieJal
neJ recei>tury. 

Wyobraź sobie, że onl tu wylądowali 
z sobą twoją matkę! 

zabrali 

• SAME SIÓDEMKI: w • POLICJA W MARSV• 
Austratti noworodek nazwi LH dowtedzia!a się z ano. 

nimu, że ntejakt Jean Dµ
sktem Ryan Martin przy- puts zakopał i:w!okt w iwo 
szed! na świat o godztnte tm ogródku. OgTódek zo· 
7.Q7 w dniu 7. Vll. 1977 ro- stal gruntownte przekopt1· 
ku. Waży! 7 funtów i 7 ny. a dopiero potem oka. 
una:it. z~!o się, te anontm w11sl>il 

• PODDAl'iO K.RYTYC:l 
NEJ OC.O:Nlh jaKosc pie
czy wa w w0Jewoaz,w1e J" 
1eniogórskim. PUł., „:San· 

jego wlaściciel - w!aśnte 
po to, by ktoś wykona! za 
niego niezbędne prace a
grotechniczne. 

Epid" i inne upoważnione • co TYDZIEil odbywa 
do kontroli czynniki usta- posledzenłe specjalny sqd 
liły, i~ w ~iekarniacb są w Altenburgu (NRD), roz
gryzome, ze pr~cown1.ey. strzygajqcy akompltkowane 
~hod.zą w . bru~neJ odzie- problemu OT'11 w skata. Na
zy, _ ze ką1llą się w teJ •a· pływaja do ntego zapvta
meJ wann~e. w lttóreJ . my· nta z Austraut, Stanów . 
Ją nacz~rua do wypieku . Zjednoczonuch, Skandyna
źe trutki na szczury leźą ucti Bitsktego wschnd11. 
obol• dziet z ciastem, te Wysp Kanar11jskich . W Ciq 
w drożdżach owady założy. gu 15 !at ~qd wydal orze
ły gniazda i złożyły „ czenia w stedmtu' tustqcach 

1 n!cb .)aja. Z 170 próbek spraw. 
pieczywa przeznaczonego 

I
do sprzedaży zakwestiono
wano czwartą część. W nie-
których porcjach pieczywa 

Nie, nie. nie. szukam1 braki na wadze wynosiły 
tylko swego portfela, 50-100 gramów. 

• 
w amerykańskim stan!e 
Wisconsin panuje ostatmo 
moda na malowane st-0-

. doły. „Freski" w~k<;>nY-
wane przez właśrlc1eh o
kolicznych farm sa cz>_L· ' 
sem tak interesu ia<'e. ze 
na przebiee-a.iacvch w 110-
bliźu nich <zosacb tworzą 
się korki spowodowai;ie 
przez podziwialących dz1e 

ta kierowców. 

• ZEMST A: w Betfort 
r F,rancfa) mężcz11zn11, ktń
rego :liona zostala poąruzto
ntt przez vsa, uuryzt wtaA
clcieta p!a. 

• WYRAZY WSPÓŁC:t.U 
CIA otrzymu;e ostatnio 
pewten Anglik: z okoltc 
miasta Leeds; jego , tona 
wygrała konkurs rzucam11 
u;atkiem do ctasta, ostqga
:[qc odległość 21 metrów. 
„Dztenntczek" te:!: się przy 
tqcza ... 

• GRUPA PLETWO-
NURKOW z Poznania 
obejrzała film J. Hassa 
„Przygoda na Morzu Czer· 
wonym", . a następnie u. 
dała się tam na wiz;lę lo
kalną. Na głębokości łO 
metrów , poszukiwacze 
przygód znaleźli sporo 
złomu i opakowań piasty• 
kowych, a tak:i:e oponę. 

e l3 SZWAJCARÓW z 
kantonu wams zało:!:yŁo 
klub kłamców. Posiedze
nia ldUbu odbywajq się 
co tydzteń; opowiada stę 
wtedy najprzedziwnte;sze 
historie. Prawte wszyscy 
cztonkowte klubu sq m-:i
ś!iwymi. 

• NA PLAKACIE tilmu 
„Smierć prezydenta" zdję· 
cie pokazu.le Gabriela iva
rutowicza w marynarce. w 
której butonierka Jest po 
prawej stronie, co stwa· 
rza wra:tenie, te prezy• 
dent chadzał w przenico. 
wanym garniturze. - Czasy · 
były trudne - to prawda 
- jednak nie a:l do teco 
stopnia, 

e POLICJ ANCZ Tegutu
jqcy ruch uUczny w Bang· 
koku zostatt wyposazent 
w maski chrontqce tell 
przed spaUnamt. Po ty
godntu maski tm odebTa
no, .ponieważ wyktuczalo 
to vżywanle gwizdka. 

C4ROLU$ 

wyłszych uczelnl w Nairobi 
biją na alarm z p<>wOOu szerzą
cego się bezrobocia wśr6d mło
dych Afrykańczyków z wy
kształceniem uniwersyteckim. 
Oo końca br. koncerny sprowa: 
dzą łącznie 5 ooo .,niezastą"pio· 
nych fachowców o standardzi<' 
europejskim", w tym setki księ
gowych chociaż Kenia ma aktu
alnie kłopoty z rzekomą „nad
produkcją" m.in. rodzimych 
ekonomistów i matematyków. 

W turystycznych prospektach 
reklamowych Nowy Jork chwa
li się przydomkiem „The Bi~ 

Apple" „Duże Jabłko" . . Ta 
poetycka metafora j est wyszy. 
dzana . przez prasę europejską 

która komentuje chor9by to
czące olbrzym.a.: uwiąd gospo
darczy, rekordową narkoma
nię i przestępczośc oraz naj
nowszą plagę, jaką . jest pro
stytucja dziecięca. W całym 

świecie odbił się echem repor
taż dziennika „New York Ti
mes" o tragedii bezrobotnej 
matki, Emmy Brunson. Trzech 
nieletnich synów młbdej robot
nicy przystało do band gang~ 

Dwadzieścia lat temu byłem jeszcze nieuleczalnym romantv· 
kiem. Tote:I: zawarłem ślub w małym miasteczku powlatowvm u 
podn6ta Karpat, aby· potem miesiac miodowy spędzll! na itórzy . 
stym łonie przyrody, . 

z biegiem czasu pu§clłem w niepamięć tę matrymonialną przy. 
godę. Ale, gdy niedawno zaistniała konieczność przedstawienia 
władzom ,,wyciągu aktu małżeństwa". a dwa moje _ listy pozostaH 
bez odpowiedzi, musiałem chcąc nle chcąc odbyć całonocna podrM. 
po której wczesnym rankiem znalazłem sie w Kogucinie Dolnym 
Bramę magistracką zastałem otwartą na oście:t. W knrvtanarh 

ro!ło się od ludzi. Ponieważ cierpię na tak zwaną „bi11Mfohie" • 
głośno klekoczącym sercem nacisnąłem klamkę Urzędu Stanu Cv· 
wilnego. 
Siedzący za biurkiem niepozorny, łysawy człowieczek przeszył 

mnie na wskroś spojrzeniem, którego nie powstydziłby się sam 
Wielki Inkwizytor Torauemada. 

- Chciałem spytać.„ - zacząłem nieśmiało. 
- Śiąda.I pan I!! - przerwał mi szorstkim głosem. 
- Chciałem tylko spytać„. _;. głos mój przeszedł w szept. 
- Proszę natychmiast usiąść!!! - huknął groźnie przedstawiciel 

kogucińskiej władzy ł dodał pouczająco: · 
- Nie wysłuchujemy interesantów w pozycji stojącej! 
Pełen na,jgorszycb przeczuć przycupnąłem na brzegu krzesła. 
- Panie radco„. - wykrztusiłem po chwili. 
Twarz mego vis a vis nabrzmiała gniewem. 
- Nie \VOlno tytułować urzędnika niezgodnie z przysługującą mu 

grupą. Jestem podreferendarzem w xn stopniu słuźbowym. 
- Panie podreferendarzu - głos mój drgał niO:ym fale eteru. -

Chodzi mi o skrócony wyciąg aktu małżeństwa.„ 
Mój rozmówca rzucił zwięźle: 
- Podanie! 
Sięgnąłem po kopertę z podaniem i załącznikami. 
Zwrócił mi załączniki, warcząc ·pod nosein: 
- Sami poszukamy w księgach! Należy unikać marnotrawstwa 

papieru I Tek.„ tek„. Zgłosi się pan za cztery tygodnie. 
- Aleź paole podreferendarzu - broniłem się rozpaczliwie. 

Przyjechałem specjalnie do Koguclna„. 
Wska?•ł milcząco na zawieszone nad · biurkiem hasło: „Nie za

biera! czasu pracującym", podszedł do ,drzwi i zawołali 
- Następny, proszę! 

• • • 
Po upływie dwóch godzin dotarłem do kierownika urzędu. Ten 

wysłuchał mnie uważnie i stwierdził 'zf uśmiechem: 
- No, cóż? Mój podwładny w niczym nie naruszył obowiązu

jących przepisów. Wprost przeciwnie. z podziwu godną skrupulat· 
nością zastosował się do ostatniej pchwały naszego Prezydium . 

- Czy wolno wiedzieć, czego dotyczyła ta uchwała - spyta· 
łem. 

- Wal.kl z biurokratyzmem l marnotrawstwem oraz uprzejmego 
traktowania interesantów. 

- No, dobrze.„ Ale dlaczego mam czekać na świstek papieru peł· 
ne cztery tygodnie? 

Kierownik rozłożył ręce: 
- Niestety, Jest to zgodne ze wspomnianą uchwałą. 
I wręczył mi zadrukowany arkusz papieru, na którym przeczy

tałem: 
„Sprawy obywatell należy załatwiać najpóźniej w ciągu mie&ilłca 

od daty wniesienia podania". 

.. sterskicb i wielokrotnie sie- ~ 
działo w więzieniu, Córeczka ~ 
Veronica w 11 roku :i;yoia zo
stała. policyjnie rejestrowaną 

,prostytutką i niedawno po.nio
sła śmierć, wyrzucona z okna 
hoteliku o niedwuznacznej re
putacji: prawdopodobnie . 12-
letnia dziewczynka padła ofia-

Horacy Sof.rin 
~~~ 

rą porachunków w półświatku. 

K r r i i 
ź k n w t 
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: 
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Rozuiązanie „Rozkoszy 
łamania głowy" Nr 44 

~ KRZYŻOWKA z HASŁEM 
~ CENTRAL ubiera modni• 
~ ZADANIE MUZYCZNE -
~. Zdzisław Szostak 
0 LAMIGZ.ÓWKA - Cyfrowy tłzla
~ dek liczył sobie 59 lat. 
~ NAGRODY .,CENTRALO•• wy. 0 losowali: Danuta Matuszyfts,lta, 
~ t.ódź, ul Elsnera 4/165 bl. 14, Ta
r.I. ·deusz Sebastian-I, Łódź, ul. Boya 
~ Zeleńskiego 6/18, Mirosława Cy
~ gan, Piotrków Tryb. ul. Krakow
~ skle Przedmieście 20/22. Odbiór 
~ nagród w „CENTRALU", Łódź, 
~ ul. Piotrkowska 165/69 VIII piętr~ 
~ (pokój Slll). Gratulujemy wygra
~ tlYCh, 

~ DWUO;OBOW~ ~I~ETY DO 
~ FILHARMOND ŁODZKIEJ wylo
~ sowali: Monika Bukowska, Lódź. ra ul. Piotrkowska 123/27. Alicja RoL 
~ Iowa. t.óclź. ul. Czajkowskiego 8. 
ljl Jerzy Mleciński, Pabianice, ul. 
~ Żym!..rsklego 16. Piotr Wojaczy-6· 
~ ski, Łód:!:, ul. Armil Czerwonej 
ra~ 54/58. Jadwl,!(a Kuryluk, Łódź, ul. 
~ strzemlńskle~o 9128. 
~ Odbiór biletów w F!lharmnn1l 
~ t.6dzkiel . Cik) 

.(46) 

REDAGUJE JERZY KAŁU%KA 

ZADANIE SZACHOWE 
Rozpoczynając od litery K (w lewym górnym rogu) nale

ży ruchem koni.ka szachowego przejść wszystkie pola i od-
czytać iłozwlązanie. . · • 

Za rozwiązanie przynajmn.tej dwóch zada6 dyrekcja Teatru 
Wielkiego w Łodzi przygotowała do Ioeowanla 1<l biletów 
wstępu na aktualne przedstawienia. Termin nadsyłania ty~ 
godniowy. (jk) 

Czy pamietasz ich • • 1nuona 
Do diagramu nale:ty wplsa~ 

imiona ośmiu wymienionych 
ni:i:ej aktorów polskich, zna
nych nam doskonale z filmu 
I ekranu telewizyjnego. Rząd 
oznaczony, czytltny pionowo, 
pozwoli odczytać nam nazwi-

D 
~ 

-

-
I -

-- -
-

D 

sko popularnej •ktorki ru
mowej. 

1. Bilewski, z. Damięcki, ' I. 
Kociniak, 4. Hańcza, 5. Gliń
ski. 8, Lutkiewicz, 7. Kolber
ger, 8. Kondiat. 

I 
I 

I 
. 

I 

.,- I 

ebus 
I 

muz czn 

f 

1 I 

Z przedstawiooego rebusu na 
leży odczytać tytuł baletu wy
stawianego aktualnie na sce
n ie Tea.tru Wielikleg'o w Lodzi. 

BARAN 21.3. - 20.4.: Osoba 
zazdrosna chciałaby Cl ~aszko· 
dzić, Czv fe .I sie to utla. zależy 
itlównie od Ciebie, Człowiek. ~te 
pies na którel(o zawsze zaa.!dz1e 
się kij. lecz istota obserwuJą~a. 
analizują.ca t wyciagaJaca wn1°· 
ski. 

ZNAKI ZODIAKU 
llrzeclwstawisz. W pracy czeka 
Cię wewnętrzna I zewnętrzna ·~a
tys fakc.ia Ta ostatnia w formie 
wyróżnienia. 

BYK 21.ł - !1.5.: Dzięki zręcz 
naści uniknies7- przykrej sytua
c.11. Ale w 11rzyszło~ci strze:i: się 
powtórzenia lałszywee:o kroku. 
Osoby spod 1:naku Byka ma.ia 
w tyciu wiele szcześcia, lecz ~za 
sem mote i:o nie st:irczyć. · 

BLlZNIĘTA 22.5. - 21.6.: Jeśli 
nie c21u.iesz sie w pełni zdrów. 
nie podejmuj wysiłków na i:o
kaz W 11racv jest miejsce na 
zrywy i na zwolnienie tempa. 
1..epsze to ostatnie niż wyczer· 
panie, choroba I 11rzerwa w ro
bocie, 

RAK 22.a. - 22.7.: Przeszkody 
w pTacy zawodowej -sam usu
niesz, ieśli będzie!IS dalej wv
trwale i konsekwentnie realizo
wać zało:l:ony 11roirram. W do• 
mu zmiany humoru od wesołn
ści do przygnębienia Bliscy zna-
.fa nastroje Raka I sle nimi ni• 
prze.Ima. 

LE1\' 23.7. - · 23.8.: W najbliż· 
szym czasie iycie udzieli Ci 
lekcji skromności, na co be7. 
wątpienia zasłu:i:yłeś. Czy nauka 
nie pójdzie w las? To zale:ty, Jp,. 
lill wyzwolisz się IVOd wpływu 

I DZIENNIK POPULARNY nr 268 (ł8SS) 

swo.jeł?O aktualnee:o n~ .lbliższei:o 
doradcy - otoczenie Cl wybaczy 
i zapomni. Jeżeli. nie.„ 

PA?'jNA z4.a. - 23.9.: Tw6JI 
zmysł organlzac.JI pozwoli llY· 

skal: na czasie. Okaże się to 11 

korzyścią nie tylko osobistą, lecz 
I ogólna. Wvstrzegaj ~ię nato„ 
miast pedanterii w za.lęciach, 

które jej nie wymaga.la. W Słow 

niku Języka Polskiego czytamy, 
że „pedant tó człowiek drobiaz-
11owo, czilsto przesadnie dokłatl· 
nY". Więc bez przeiady, 

WAGA H.9.-23.lt.: Twoje spra 
wy pieniężne nie rokują tak 
:tle, Jak sie oba wlasz Ale I nie 
tak dobrze. aby wrdatkl paprze
dzały - zarilbk„ Poskrom wyo
braźnie l przymknl.1 kłesze;A. 

przynajmniej tło koflca ro.ku. 

SKORPION 24.10. - 22.u.: Nie 
porzucaj aktualnych zamiarów. 
Szansa ich realizacji. nie dla 
każdego Skorpiona ·szy~ka, dla 
wszystkich warta Jest zabiegów 
I wytrwałości. Ale te.,,let zrobisz 
nie uJawnjaJą,o' pn:edwcHAnie 

9woich plan6w. Czyjaś niedyskre 
cja, nawet bez złych intencjf._mo 
głaby im zaszkodzić. 

STRZELEC 23.11. - !1.12.: Prze 
eyjesz silne emoc.le ale ich ·o
biekt nie odpe>wie tym .samym. 
Jednym Strzelcom wy .ldzie tó na 
zdrowie, Innym trudno będzie po 
god2ić sle z faktami Rekomen
dujemy, im .uniwersalny lek na 
zmartwienia: intensyfikację pra
cy, 

KOZIOROŻEC 22. 12. - 20.1.: 
W tym tygodnin będziesz wąl
czył z nastrojami zniechęcenia i 
przygnębienia t dzielnie im się 

WODNIK 21.1. - 18.2.: Nie dal 
się Ponieść nerwom. bo rzecz, 
z natury błaha, przybierze duh 
rozmiary Jeieli. dla przywróce
nia spoko.tu. bedziesz musiał ur. 
na kompromis, t:rób to bez wa· 
hania, Gdv minio burza. wró
cisz na ponrzednie uozycje. 

RYBY 19.2. - !0.3,: Nie dra
maty,:ut swoich oroblemów, bo 
sam utrudnisz ich likwidacJe. 
Chwilowo sprawy musza sie to
czyć własnym torem Ty zaś po
winieneś szukać okaz.li do od
prężenia w 11ron!e pogodnych o
sób lub na wesołym spektaklu. 
Czy byłeś Ju:t na filmie „Kochaj 
albo rzuć"t 
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c ZE se I ZAMIENI E 
DO URZĄDZE~ OGRZEWCZYCH 

typ 4231 „Sl'ROCCO" - prod. RFN 
. oraz 

ŁOŻYSKA TOCZONE 
do samochodów marki 

„ZASTAVA '' I „MOSKWICZ" 
pełnowartościowe - przecenione 

posiada do upłynnienia w terminie 
do 31grudnia1977 r. 

POlMO PP POLMOZBYT 

El w ŁODZI. 

Szczegółowych Informacji dotyczących zakupu 
udziela dział akcesoriów - Łódź, ul. P. Skargi 12, 

ł 

tel. 458-60 wew. 77 · 

Po tym terminie nastąpi fizyczne 
złomowanie. 

3195 k 

SPRZEDAM „Syren• lOll" 
(19'1'3) stan bardl!:o dobry. 

KO:tUCB damn! nO'WJ' - Łąkowa 19 m. IO 

I 
tanio sprzedam. Telefon 2l1lSł g 
8!15-llł 2589'7 g 

I „WOŁGĘ 11-11" - sprze-

1 

KO:tUCB dam&k.l, turec~ł dam. Mautońska 89 m. 
- 9l)radam. Bony kupię. 49 2588"1 g 

I 52-80-~ 25'l'lrl g "SYRENJii lOIL'! fabry-
cznie nowt irprzeda·m. 

I ZAGRANICZNY nawy ko- 605-90 2118n g 
żuch damski - sprzedam . 
".:les!el.sika u m. 2 g-odz. KAROSEllllj „Zapor~
t~ 2484S g ca" - sprzedam. Telefon 

:>.O:tUCH damski B!Jl'7'ł'
dam. At. Polltechnild !7 
rn. 24. 2.51162 g 

53-52-'l'I', po 19 26Qll'l g 

K.O:tUCH mały damski o- ' 
raz diu2y męski - sprze- STUDENT polltecbnlki po 
dam. 763-6'1 25314 g szu,kuje mleszka.nta. ()-

ferty „25736" Pr asa. Piotr 

ATRAKCYJNY, '.zal(l'ani- kowska 96 

czny kotuch damski sprze M-2 do wynajęcia. Tel. 
dam. Kom1ortowa 4 m. 52-95-66 26441 g 
40, godz. 16-19, telefon 

. 442-86 25336 g SAMOTNA pracująca po 
szukuje niekrępującego po 

FUTRO - łapki karakuło- koju. Ofa'ty „2553'1'' Pra
we sprzedam Inflancka 19 sa, Plotrk<Wlllka 96 
li\. • 25631 g 

Bł.AM - łapki karakuło
; we brązowe - sprzedam. 

Tel. 7'16-„ 25901 g 

' FUTRO n")We kaT&k'Jłowe 

POSZUKUJĘ 2-pOkojawe z 
k:ichni11. częściowo ume
blowane, najchętniej z te 
lefonem. Tel 'roZ-84 ® 
18-20 2:1689 g 

brązowe - sprzedam. IBoz GARA:tU w ok'olleach Ar-
rnlar średni) Słowiańska mi Czerw-onej - Zbior-
17-2'2 25775 g cza poszukujil. Tel. SIMl-O'j 

I ZAM0WJENJA na sadzon
ki goidzlków w pełnym 

, zestawie k1>lorów z elitar 
' riego mateczni'ka h~lender 

,kiego (atesty do wglądu) 
przyjmuje Zespół UpTaw 
Szklarni?wveh 05-350 Ota 
rów Maz. . Ołtarzew. 1 Ma 

, ja 1/3. . 24895 li! 

25428 g 

GARA2 do wynajęcia. 
GrunwaldZ'ka 12 25742 g 

POSZUKUJĘ garatlu na 
miesiąc. Tel. 662-50 

25ellll g 

H .... lllHl .... Hf~li'H~IHH~~~'lll9o!>H-Hljl~~OfJ<~ .,FIATA l25p 1500" 
sprzedam. 

MATEMATYKA, f.jzyka -
PG egzaminy Janusz Fl'ont

UWAGA, 
CZŁONKOWIE SPOŁDZIELCZOSCI' 

MIESZKANIOWEJ 
z terenu miasta Łodzi: 

ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY 
ROBOTNICZEJ SPót DZIELNI MIESZKANIOWEJ 

„L O K A T O R" 
Łódź, ul. Traktorowa 23a 

N F O R M U J E, 
że świadczy usługi w zakresie 

sprzedaży I montażu szaf 
wnękowych o ·następujących 

wymiarach: 
szerokość: 60, 90, 120 cm, 
głębokość: 60. cm, 

- wysokość: 250 cm, 
w okleinie folia ciemny orzech mat. 

1nformacji udziela i zamówiania przyjmuje wy
dział przygotowania produkcji, pok. 21 w godzi
nach od 7 do 15, w soboty do 13 lub telefonicz
nie, tel. 52-85-18 w. 3. SI98 k 

19.000 -
53-29-34 

Tel czak, Narutowicza l:ll m. 

I •• SKODJii 100 SL" stan do
l bry. Tel. 351-64,po 18 

260$1 g 
1 

„DACm" (119'14l &przedam. 
I Zitlerz, Nowotki S1 

25948 g 
! ---------
. „FIATA 12611" (19'16) - ku 

I p!ę. Oferty cen•. „25709" 
Pr.asa, Plot-rkowska 9S 

I .toJłENAULT 11 TL" w 

I. l'!łealnym stanie - sprze
dam. Tel. 51-11'1-88 

I s5543 s 

I „SYRENĘ lłll'', 1973. do
bne utrzymam1, pilnie 

I sprzedam. Tel, 495--02. po 
gool!:inle 17 25830 g 

I .,VW 1210" tMI', sprzedam. 
' Hipoteczna 2tl m. 129 

2580'2 g 

I .,TRABANTA Combi 1!111'' 
(1972) - i;pn:edam. Łódf., 
Odległa I. Głowacki 

I 25'180 li. 

I .,SYBE~ 103" - BPl'Zf'
dam. Okopowa 117. 

I 25711 s. 

I' „FIATA 115p 1100" (1974) 
tani-o sprzedam Łanowa I Gb m. 36 25'700 li. 

- stan dobry - sprze
da!Il.. Przybyszewskiego SI 

st. 1X1 19 2s149 g 

ARCHITEKTURA - le·kcje 
rysunku. Czeka11owskl, 
tel. 419-211 · 25'11 g 

ASYSTENCI udzlelaj11 ko 
repetyc:l1, ma·tematyka, an 
glelskl. Gałdz!.ński. Tel. 
865-74, godz. 18-20 

POTRZEBNY męt czy zn• 
d-0 pracy w o.grodnictwie 
z paleniem c.o. Kon~tanty 
nów, 22 Lipca 87 

2117GS g 

SNOWACZ(ka) - emeryt 
pot!l."z~bny. Tel. 'i'&7-35 

25801 g 

1N:tYN1EBOWIE mecha
nicy przyJ.llUI prace pro
jektowe, Tel. 3'10-U, po 18 

25087 g 

GALWANIZERA • pol&ow 
nika do warsztatu $Ju
sa;rskiego - przyjmę. Tel. 
734-98 25811 g 

PRZ~JMĘ chałupnictwQ, 
Oferty .• 25471" Prasa, Piotr 
koW!lka Ili! 

I 
.,ALFA-Romeo 1100 GT" 

~a~ m. 4-7 25896 ~ 

FRYZJERKA Teresa z 
Piotrkowsk1e.1 40. po pner 
wie pracuje u .,DANKI" 
ul. Pl·ot·r k owsk a 236. tel. 
659-06 264)13 g 

ł'iemt/tlJfl!IJJt/ i'ti 
DOM kuple. ~ '1116-33, po 
18 25593 I 

iPBZBDAM . dzlukc ...,. 
ary zagosP')duowa111ł, pal 
MA: ,,Ken·tia'', cesarka 
k/Sti;:vk~wa. Tel, 13-33-60 

2l!e01 !( 

DWIE m.odme Ili.tknie tlub 
ne - sprzedam. Tel. 38ł-43 

2ll191 g 

DZJAł.KĘ zadrzewlon• - ZEGAREK zhty „Pollot" 
sprzedam. Wiadom<i..~ć: Gie z bransoletą sprzedam. 0-
wont e3 (sobota, niedzie- terty „ 25793" Prasa. Piotr
!a) 25423 g kowsk a 96 25'193 l\ 

ODWIEDZIC SKLEPY 
JUBILERSKO

·ZEGARM·ISTRZOWSKIE, 

DOMEK pięU'owy podpiW 
niczonY. wygody, i:arat, 
ogród (siła) , ('blisko tram
waju) - Nowe Złotno -
apr%edam. Tel. '1116-łO 

KALKULATOR kies'll()nko 
wy Ja'Poński o d'llżym za
kresie działania ora% ko!
nierz wyd!l."a 11przedam. Tel. 
1148-82 25732 Il 

MAGIEL ·sprzedam Woj-
DZIAl.lt~ 1500 m on7 ska Po!BkJego 14 2572'7 11. 
stawach Stefańskiego 
sprzedam. Oferty .,MM3" BUTY narciarsk!e apr:r:e· 
Prasa, Piotrikowska 96 dam, Tel. 466-34 25721 !( . 

SPRZEDAM domek - „_ 
g!ądać 27. XI. god-z. 10-
1a. Łódź, Kwarcowa 64 
(od Strykowskiej) 

25757 g 

WZMACNIACZ HJ F1 Me
luzyna. kolum11y 20 W -
tanio sprzedam. Te! . 205-51 
Po 16 25906 l\ 

Ko:tUCH, płaszcz sk órza· 
ny damski sprzedam. Tel. 
52-'18-32 258'19 g 

KOŻUCH damskJ l fut!l."o 
łapki karals:ułowe sprze
dam. Tel '193-85 2:Kl47 g 

PIANINO - k'J1)1ę Tele- KOWCH damski nowy -
fon 53-6'2-32 25617 g sprzedam, Tel 53~-56 , P'l 

BRANSOLETKĘ złota 
16 2~850 "' 

51>rzedam. 479-65 25648 g FUTRA: łapki karakułowe 
--------- czarne, foki czarne, 2 nor 
MINIKALKULATOR 27- ki beżowe - sprzedam. 
działaniowy spnedam. Tel. ~~-84-97 niedzl<!la 10-16 
872-18 25573 I!. 26102 g 

!Jl 111111111111111111m1r1r"r111111 r r r r t t 'r 111111111111 llll 

~ MUZYKOW : 
i AMATOROW ---------: 
::l' -----

na 
SAKSOFON, TRĄBKĘ, 

PIANINO 

przyjmie 

do zespołu amatorskiego 
przedsiębiorstwo uspołecznione. 

-------
--
--

: Praca ..za.wodowa zapewniona. _ 
i Oferty nr 3167-k Prasa, Piotr- : 
; k<:wska 96, Łódź. 3167-k § 
fum1111111111111111111111111111111111111u111111111 umil 

które są wyjątkowo bogato zaopatrzone 
w wyroby ze złota, takie jak 

ł łańcuszki, pierścionki, bransoletki-kółka oraz 
pełny asortyment obrączek. 

POLECAMY SZCZEGóLNIE SKLEPY: 
przy ul. Narut~wicza 34, Piotrkowskiej 126, 

al. Kościuszki 80/82 i placu Wolności 5. 
ZAPRASZAMY 
I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW. 

!.JUłUHłtłll łłt łłłt l1irt H1 •1 p 1 1 t H 11.f tn1·J-t H tłłł łl 1 •1· 1 11 ł rH"U H li.1 lłl ll dlHU - \ ... 
§ CA 1600 SZTUK POJEMNIKOW E 
§ UŻYWANYCH PC-20 ~ 
= = : o wymiarach 600 x 4~0 x 30 mm : - -§ wykonan1ch z blachy aluminiowej o gruboki : - -- -- 2 mm, w cenie 51 zł za 1 sztukę : 

----
--------

odprzeda 
przedsiębiorstwom państwowym, 

I rzemieślniczym 
spółdzielczym 

„SPOŁEM" WSS 
Oddział Produkcji w Łodzi, 

ul. Jerzego 10-12. 

-----------= 
= ~ --2' 
= c 

Zamówienia prosimy składać w dziale zaopatrze- : 
nia „Społem" WSS, Oddział Produkcji, 1,11. Je- § 

§ rzego 10112, telefon 307-51.· Bl49-k ~ 
=i111JJ11JllUlllllJlllllJJlilUllUJll lllJllllJllllllWWl1UllllllllJJJJlllUJlll IUIJIJlfłl 

~.r.r.r.r.r.r.r..r.r.r.r.r.r/..r.r..r..r/'.r..r/'..r.r..r/'..r..r.r.r..r..r..rff.r.r..r..r..r.r..rf..r.r.r.r.r..r..r..r..r/J'J'/'/J'.///./1 

1· „MERJNO" I 
§ s 
~ SKLEP BRANŻOWY PRZEMYSŁU ~ 
§ WEŁNIARSKIEGO § 
~ administrowany Przez ZPW „Tomtex'', I 
§ został przeniesiony § s ~ § (na czas ramontu) ~ § § § z ul. PIOTRKOWSKIEJ 37 --§ 

~ na ul. PIO"tRKOWSKĄ nr 95 ~ 
§ · ~ 
§ (róg u~. A. Struga). § 
§ PT Kl ' d do § § ientow ser ecznie zapraszamy naszego ~ 

~ sklepu „MERINO". ~ 
~ OFERUJEMY: ~ 
§ ·~ 
§ szeroki asortyment wyrobów wełnianych § 
§ § 
§ i wełnopodobnych. ~ 
~ e Wysoka jakość! § 
§ e Ciekawe wzornictwol § 
~ e Modna kolorystyka I ~ 

-~ Produkcja zgodna ·z tendencjami światowej mody. I 
~ Prosimy zapamiętać adres: ~ 
~ SKLEP BRANŻOWY „MERIN€>" ~ 
~ lODZ, ul. PIOTRKOWSKA 95. ~ 
~ . 1185 ·k s 
v.r..r..r..r/'..r..r..r;..rI..r././././f./f..r.rJ.rJ..r..rJf..r./..rf..r/'././/./.r.F./..r.r..rJ/'..r..r;..r;..r..r..r..r..r./ff//.//~ 

CZARNY jamn.ik do ode
br ani a. Gr a.nitowa 13. Ma 
clwra. 211710 g 

PBZOD twojego „FIATA 
125p" nle będizie korodo
wał, gdy za&t<>BujeH opa
tent.owa ne zabezpiecz1mle 
metodą fińską. Przyjdi, 
kup. Piotrkowska 18, w 
podwórzu. 25931 I! 

UKŁADANIL 
Kel!:lmłerczak 
Tel, 945-49 

rl•1llll'Yo 
Makowski. 

258'11 I 

LOKAL, gotbwkę posia
dam. Oferty ,,257$" Pra• 
sa. Piotrkowska 98 

TAPETOWANIE - matowa 
nie. SzyperU11g Wrześnie~ 
ska 118 m, 5 "71'7 g 

POSIADAM „żuka" 
wolny czas. oczekuję pro
po,;ycji, Oferty „25708" Pr a 
sa, Piotl"kowak• 98 

LOKAL na wesela wynaj
mę. Lemiesz-owa 31 (Złot
no.) 2'903 g 

20 LISTOPADA 1971 :r;agi. 
nąl pudel czarny (aukal w 
obroży, DąbN>wskl•co 101 
m, 126, tel. ~3-62 

MONTA:t karniszy une-ze! 
nLanle okien (tadm11 im
port). 11-93-10. Bork<>-w&kl 

23619 g 

DYSPONUJĘ wolnym miej 
•cem w samochodue do 
RFN. Wyjazd luty - ma
rzec 1978. Oferty „25874" 
Prasa, Plotrkowska 98 

INSTALOWANIB 
telewizyjnych 
Tel. 4'4-'l'I' 

anten 
Wolniak. 

2409' I 

l'zMt.~Mf'C ·n·· n t r n SA"'Cl1CC ... n n a 'O· mot, n n n· n· n n n· n n a· a· "'N\J\? t r to "*N 

I 

ŻUŻEL MARTENOWSKI 

przydatny do robót drogowych 

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

w odległości powyżej 100 km. 

CENA ZA TONĘ - 50 Zl LOCO HUTA. 
Zamówienia złołone w "1iesiqcu listopadzie 

br. sq realizowane NATYCHMIAST. 

Bliższych informacji udziela się tełefonicznle 
pod numerem 38-133 i 38-633. 

Zam6wienia prosimy kierować pod adresem: 
Huta im. 8. Bieruta - Dział Zbytu, 
42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 6. 

3081-lr 

' 

' 
' 

' 

' 

' 
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- -= : - -
~ PRACOWNICY POSZUKIWANI i 

„::::::_~= lODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ·li 
BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO NR 1 

lODt, ul. PIOTRKOWSKA 55 

§ zatrudni·.· -1 
~ I 
: • BETONIARZY-ZBROJARZY ;: 
: • MURARZY-TYNKARZY : -
: • CIESLl-STOLARZV ~ a • POSADZKARZV-LASTRYKARZV 

E • ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych. ----... -----
-------

Praca wyłącznie no terenie miasta lodzi na no

wych budowach. 

Zgłoszenia przyjmuje dział spraw pracowniczych, 

Łódź,. ul. Piotrkowska 55, lip., pokój 219. 
= llł!·t 
i11111111111111n111111111m11111u1111111111nnm 1111111111111111111111111111111111111111 

DZIBNNIK POPVLABNI' • 181 (1811) I 



• JAKI REZULTAT PADNIE W KRAKOWIE? 
ł.KS - GKS Tychy 4: 1 

W kolejnym mecsu ekstraklas, • ŁKS SIJ:l 
lokeJa na wdzia ŁKS IJ(lkonał GKS ------------------------------------

CHCE ZREHABILITOWAĆ 
Tychy c11 (3:o, e:o, hl). Bramki dla 
LKS atnielllil Rybski, Dzięgielewski, 
th:ba:6skl ł Bartosiak, dla GKS 
8u.Jka. 
Był w meca Dit alabym 1poziomie. 

e z 
Niezbyt pomyślna dla łódzkich plerwuollgowców ,JM& piłkarska „wio~ 

•na" późną jesienią. Czyżby pomieszanie pór roku, przynajmniej w ka• 
lendarzu rozgrywek ekstraklasy, miało na to decydujący wpływ'l Chyba 
nie. Faktem natomiast jest, iż wiele drużyn pierwszej ligi chętnie zakoń
czyłoby ju:t rozgrywki z powodu przemęczenia, wziąwszy J,>Od uwagę wv

•Jątkowo obfity w wydarzenia tegoroczny sezon. Ale przecież grać trzeba 
dalej •.• 

leW\l.ca l Mus.lał ta dośv.>iadczeni sa
wodnicy. Niewesoły to prognoatyk 
dla Widzewa, zważywszy, 11 linie 
ofensywne łodzian od wielu me-
czów należą do najsłabszych 
ogniw zespołu. Ostatni mec:r. 

Obie drutyny przdcigaly sli: w 
nieudanych sagran1ach. i.odzianie 
przez cały czas rywalizacji mieli 
ldecydowaną przewa-J.'(ę której, nle
ltety, nie Po>trafilli ,ud<>kufuentować 
Zdobytymi bramkami. Wdne, 1t 
ŁKS w tym meczu zdobył dwa 
punkty, ale styl. w Jakim odniósł 
to zwycięstw<>. po:zostawia wiele do 
tyczenia. Na dobrą sprawę tylko W n!edzielti o godz. 1a LKS z~e- dynku a Górni.Idem Z.abn:e, po
Adam Kopczyński zaprezentował ., rzy sit: na własnym stadionie z Gar- nieważ kolejna przegrana ze• 
umiejętnoAci godne pterwsz<>llg<>w'ca. ~klem Zabrze .. Sympatyków tej dru- pchnęłaby drużynę w dolne rejo-

(s) zyny zapewne mteresuje jedna rzecz: ny tabeli. A skoro przed sezonem 
czy podopieczni Leszka Jezierskiego „marzyło się" o odegraniu cZ<>lowej 
przełamią wreszcie zlą passę? We roll w lidze, wobec tego nie przy. 
wtorek Odbyło się posiedzenie za• st<>.! potykać Ilię w meczach, w kt6-
rządu ŁKS l sekcji piłki nołne.I do- rych wygrana była dosłownie w za

ze Sląsklem Wrocław udowod
nił także, ił: wiele podstawowych 
błędów popelnlaJ'l równie1 obrońcy. 1 
Handicapem 1trakowlan będzie be:& 
\Vątpienia fakt, iż przystąpię oni 
do rywalizacji po tygodniowej 
przerv.rie, gdy natomiast Widzew ni•· 
mal „z marszu". Miał on zatem bar
.dzo mało czasu na regenerację 1.U. 

·SOBOTA. 
PIŁKA aIATKOWA KOBIET! l U.

ra: Start Łódz - l)tal Bielsko, ul. 
Teresy 56/58, godz. l.7. ll liga: ŁKS 
- Warmia Olsztyn, ul Zakątna 82, 
lodz. 17.30 (niedziela - godz. Ul. 
ChKS Komunalni - AZS Katowice 
ul. Kooynierów_.. Gdyńskich 18. godz'. 
17.30 (niedziela - godz. 10). 

Pil.KA SIATKOWA MĘŻCZYZN: 
U liga: Resursa G.órnik Kazi. 
mierz, al. Włókniarzy 183, godz. 18 
(niedziela - 11). 

KOSZYKOWKA. KOBIET: I liga: 
Włókniarz Pabianice - Stal Brzeg, w 
Pa.blanicach, ul. Marchlewskiego l, 
godz. 18, ŁKS - W!Bła Kraków, al. 
Unii ~. godz. 17, n liga: Widzew -
AZS Kraków, ul. Armil Czerwonej 
80, godz. 18 (J1fedz!ela - godz. Ul. 

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN: U li· 
sa: Start Łódt - AZS Lublin, Ul. 
Teresy 58/58, godz. 20 (niedziela -
118.30). ' 

HOKEJ . NA LODZIE: I liga: LKS 
..- GKS Tychy, Hala Sportowa, ul. 
Worcella :U, godz-. is, Il liga: Włók
niarz Zgierz - I.egia warszawa, w 
Zgierzu, ul. Wschodnia z, ,godz. 18 
(niedziela - godz. 11), 

ZAPASY STYL WOLNY: IV fina
łowy turniej indywidualny seniorów. 
ul. Krzyżowa S, godz. 10 (w niedzie
lę od godz. lU). 

PODNOSZENIE CIĘZAROW; tur
niej seniorów i młodz,ietowców do 
lat 23 Okręgowego Związku Podno
szenia Ciężarów, ul. Zakątna 82, 
godz. 12 ew niedzielę od 14). 

ROK.EJ NA TRAWIE: eliminacje 
halow,ego Pucharu Polski z udzia
łem tespołów: Górnika Slemlanowl· 
ce, Pocztowca Poznań, Polonii Sro
da Wielkopolska. Sparty Gniezno 1 
Budowlanych Łódt, ul. Armil· Czer
wonej 80, godz. 9 (w niedzielę od 
14.30). 
PIŁKA WODNA: ogólnopolskie za· 

wody halowe seniorów I młodzików 
Anilana - Legia Warszawa, ul. Te
resy 56/58, godz. 19 ew niedziele -
8). 

NIEDZIELA 
PIŁKA SIATKOWA KOBfET: I Ił

••: start Łód:f - Wisła Kraków, ul. 
Teresy 56/58, godz. 12. 

KOSZYKOWKA KOBIET 1 I Uga: 
Włókniarz Pabianice - Wisła Kra. 
ków, w Pabianicach, godz. 11.30, LKS 
- Stal Brzeg, al. Unii 2, godz 11. 
PIŁKA NOŻNA: I ligu ŁKS -

Górnik Zabrze, al. Unii 2, godz. 11 
RUGBY: 1/4 pucharu Polski: Budo

wlani Lódt - Posnania, ul. Górni· 
cza 5, godz. 14. 

BOKS: Łód! - Warszawa o pu
char GKKFiT I PZB, ul. Zjednocze
nia 1. godz. Jl. 

KOLARSTWO: wyśc:l.gl. przełajowe 
seniorów 1 juniorów, ul. Letnia 20. 
zbiórka ekip o godz. o. 

tyczące dotychczasowych wyników llęgu ręki ... 
dru:tyny. Usiłowano aanallzowat! Nie do pozazdroszczenia je.t nato
przyczyny &akiego stanu rzeczy. ·czy miast sytuacja Widzewa. Jut dzl• 
nie~podziewane „wpadki" nie będą rozegra on mecz w Krakowie a Wl
młały miejsca, przekonamy się po 1!11. „Młodzież" ap<>d Wawelu supeł
wynl.ku niedzielnego pojedynku. LK<; nie nieźle radzi sobie w lidze l 
wystf\pl prawdopodobnie w takim sa- jak do tej pory nie przegrała anl 
mym składzie, w jakim grał w Po- jednego 11P<>tkanla. Choć trzeba przy. 
znaniu. Wznowili Już treningi Fili- znać, 1:1: ostatnie rezultaty tego Zetl• 
piak I Galant, którzy nabawili sli: polu nie s11 budujące. „Wiślacy" clu
kontuzJI w meczu z Lechem. zaczął łają punkt po punkcie, osiągając re· 
również uczestniczyć w zajęciach po zultaty remisowe (1 :1 ze Stalą I o:o 
przebytej operacji Andrzej Milczar- z Górnikiem Zabrze na własnym bo
ski. Tr„ner Leszek Jezierski bardzo !sku). Czyżby oznaczało to kryzy• 
liczy na udzlal tego zawodnika . w zespołu! 
przyszłorocznych rozgrywkach, upa. , z drugiej strony trzeba przyznal!, 
trując w nim oczywl4te wzmocnie- !ż Wisła posiada chyba najlepszą w 
n!e Unit ofensywnych. Spodziewamy tej chwl.11 lln!ę defensywną w Pol

· slę zwycięstwa ŁKS w poje- sce. A. Szymanowsk4, Budka, Macu-

ldobywcóW 
· .. (OD NĄS~EGO SPECJAL~'"EGO WYSŁANNIKA) 

Dule · zalnte.resowanle w Zury-1 rozegrane dwa mecze piłki ręcz
chu wywołał tewanżowy mecz Pu• nej - pierwszy o mistrzostwo 
charu Zdobywców Pucharów po- ekstraklasy szwajcarskiej pomię
między Anilaną i Amicitią Zurych. dzy Grasshopers · Zurych (mistrz 
Ja,_k 11amiętamy pierwszy pojedy- kraju) i RTV Bassel oraz mecz re-
nek zakończył się zwycięstwem zerw przeciWników Anilany z dru-
Anllany 27:19. goligowym zes11ołem Frauenfeld. 

Polacy według opinii zurychskiej Największym zainteresowaniem cie
prasy są zdecydowanymi fawory- szy się oczywiście Ryszard Przy-
tami. Gazeta „Sport" (naj- bysz, brązowy medalista z Mon-
większy nakład w Szwajcarii trealu. W ogóle piłkarze ręczni 
wśród dzienników aportowych) za- Anilany robią znakomitą propa
tytułowała swój komentarz - „A· gandę dla polskiej piłki ręcznej i 
micitia liczy na cud". W tym sa- polskiego sportu, ponieważ są 
mym tonie utrzymane są artyku- pierwszym zespołem ll:lubowym g<:i
ły pozostałych dzienników szwa!- szczącym w tym mieście ... 

Jednak zeap6ł ten snany jest a 
ambie.Jl l • tego, Ui w aytuacjach, 
kiedy atał na straconej pozycji, po
trafił „ wykrzesali" s siebie resstkl 
sił L.. sprawić swym 1ympatykom 
mil11 niespodziankę. Czy tak będzie 
równle:t w Krakowie? 

Widzew przystąpi do tego meczu 
osłabiony brakiem k<>ntuzjowanego 
Kowenickiego I być może, U: w tej 
sytuacji trener B. Waligóra skorzy
sta z usług młodego obrońcy Sko. 
nlecznego. Po meczu z Wisłą wice
mistrzów Polski czeka wyjazdowy 
mecz w Zabrzu z Górnikiem I n„ 
tym spotkaniu zakończy się wstępna 
faza wiosennej rundy rozgrywek. Zaś 
w przyszłym roku dwa pierwsze 
mecze z wojskowymi. drużynami: Le
g111 i Zawiszą (na wyjetdz.!e). Zatem 
pełna mob!llzacja Jut Jesienllł ... 

Z oozostalych spotkań tej kolejlrl 
ekstraklasy na plan pierwszy wysu
wa Ilię bez wątpienia pojedynek 
mieleckiej stall z Legią. Ma on du
te znaczenie dla układu czołówki. 
W pozostałych meczach zmierzą się: 
sobota : Odra Opole - Stąsk, nie
dziela: Pogofl - Lech, Arka - za-
wlaza, Szombierki Zagłębie, Ruch 
- Polonia. fa. azym.) 

Siatkarki Startu graJ3 z Wisfł 
OZGRYWKI o mistrzostwo 
Polski. w gr.ach zespołowych 
nabi&~ją „rozpędu". Jednym 
słowem ztmowy sezon halowy 

w J)efui. W naJblitszą robotę i nie
dzielę siatka~ki mistrz11 PoJskl Star
tu Łódź po lnaug-uracyjnych wystę
pach w Kat..,wi•·ach i Sa.snowcu za
prezentują się własnej publiczności, 
Początek rou;t ywek nie był zbyt 

pe>myślny dla łodzianek. Przegrały 
pierwszy pojedyne'k z Kolejarzem 
Katowice 2:3 (ostatniego seta nawet 
do zera!). by w rewan:!m bardzo 
latwo uponć się :r. grotnym zest><>
łem Pl..,mienla Sosnowiec 3:0 i to 
w ciąp;u zaledwie no m.tnut. Dziwna 
zatem metamorfoza.„ carskich. „Tages Anzeiger" stwier-

dza, że co prawda bardzo liczy na WIESł.A W WBOBEL Dziś o gOdzinie 17 Start rozegra 
swó.I mecz ze Stai. Bielsko. Benia
minek ekstraklasy ma tyle samo 
punktów co mistrzynie Polski (prze 
grana z Czarnymi Słupsk 1 :3 i rwy
cięstwo ze Spójnią 3:21 i z-apewne 
nie będ:zle zbyt ~otnym przeciwni
kiem. Niesw:rkle lnteresuląco nato
miast zap0wiada się niPdzlelny po
jedynek • Wisła Krakó"' (godz. 11). 
Te mecze zawsze należały d'> bar
dzo interesujących. stały na wys<>
klm poziomie t przynos!ły rótne roz 
stnygnii:cia. Krakowianki maJ11 na 
swym koncie równlet jedno zwycię 

stwo 1 P<>ra1lkte (2 :3 z Curnyml 
Słupsk i .3:1 ze SpóJnlą). Mistrzy
nie Polski przystępują do tej sobot
nio-niedzielnej rywalizacji w naj· 
silnie.Iszym składzie. Pod znakiem 
osapytania stoi Jedynie występ Bel-

swoją drużynę. ale nie za bardzo. 
wierzy w końcowy jej sukces. 
Wedtui; opinii tej gazety zdecydo
wanym faworytem jest oczywiście 
wicemistrz Polski. 

W Zurychu zima. W momenclP. 12 
kiedy nadaję tę korespondencję na 
ulicach pada śnieg. Z okien mego 
pokoju widzę spowite w śniegu 

Piłkarze Iranu 
f.łnali stą 

Dwunastym finalistą mistrzostw 
świata w Argentynie zostali e>ilka
rze Iranu, którzy 'P"J'konali Austra
lię 1:0. Alpy. Pojedynek Anilany z Ami

citią wywołał tu bardzo duże za
interesowanie. Wystarczy powie-
dzieć. iż mecz łódzkiego zespołu 
jest głównym punktem sporto
wych imprez „zurychskiego we
e.kendu". Przed rewanżowym me-

czem Anilany z Amicitą zostaną 

* 
W przed<>Statnim meczu ellmina· 

cyjnym strefy afrykańskiej Egipt 
pokonał T'.mezję 3:2 W tej e;rupie 
pozostał do rozegrania jeszcze je
den mecz Tunezja - Egipt. dziilskleJ. (u:1.) 
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- Sam nie Wliem. Myślę, że powiillllJ!śmy siedzieć tutaj co naj
mniej dzień albo dwa. - Rozejrzał się po skąpo umeblowanym 
pokoju. - To może być trochę nudne. 

Wendy zalrzala mu w oczy I uśmiechnęła się. 
- Niekoniecznie nudne... - pocałowała go lekko, potem mo.. 

cn.iej, a następnie przysunęła mu do ust swoją małą pierś. 
W pół godziny później wciąż jeszcze nie powzięli żad1I1ej de-

cyzj~ , , 
- Nie możemy tego robić przez oały czaa - powiedzj.ał wre

szcie Malcolm. 
Wendy z.robiła figlamą mtnę. 
- Dlaczego nie? - westchnęła. Ale po chwili pawiedzdała s 

rezygnacją: 
- Juź wiem, co będz:iemy robić! 
Wychyliła się z łóżka i zaczęła nukać czegoś na podłodze. 

Malcolm złapał ją za rękę, ratując w ten sposób przed upai
)tiem. 

- Co robisz, do diabła? 
- Szukam mojej torby. Włożyłam tam killka kS!ążek. Mo-

żemy je głośno czytać. Mówiłeś. że lubisz Yeatsa - przesunę
ła ręką pod łóżkiem. - Malcolm, słuchaj, nie mogę ich zna
leźć. Zniknęły. Wszystko Jest w mojej torbie, tylko brakuje 
książek. Chyba je„. Aj! 

Wendy szarpnęła się, próbując uwolnić się od zaciśniętej 
na jej ramieniu dłoni Malcolma. 

- Malcolm, co robisz? To boli! 
- &liążki! Znikły książki! - Malcolm wyprostował się i pa~ 

trzył intensywnie na dziewczynę. - To jest bardzo znaczące, że 
znikły te książki! futa.j jest klucz do całej tej historii! 

- Przecież to tylko poezje! Możesz Je dostać wszędzie. Praw
dopodobnie po prostu zapomniałam je zapakować. 

- Nie chodzi o twoje książki, ale o książki Towarzystwa, te, 
których brak wykrył Heidegger! 

-'Tfi-

Opowiedział jej całą hłsto11.ilt· 
Malcolm był coraż bardziej podniecony. 
- Gdybym mógł powiedmeć im o brakujących książkach, 

mieliby od czego zacząć. Te ksiąźkl musiały być przyczyną 
napadu na moją sekcję. Ktoś dowiedziill się. że Heidegger szpe
ra w starych aktach. Wykończyli wsz.ystkich, żeby mieć zu
pełną pewność, że źaden świadek nie pozostał przy życiu. Je
żeli przekażę te informację Agencji, to może będą mogli roz
wiązać tę łam i.główkę. Nareszcie mam im do powiedzenia . coś 
ponad to, że gdziekolwiek się pokażę, to ktoś zostaje zastrze· 
lany. Mają tego chyba dość. , 

- Ale Jak dasz znać Agencji? Przeaież wiea co Ilię !ltało, kie
dy ostat:n~m razem do nich telefonowałeś? 

Malcolm zmarszczył brwi. 
- Tak, wiem o co ci chodzi. AI.e ostatnim razem oni zor

ganizowald spotkanie. Nawet jeżeli przeci'Wn.icy mają wtyczkę 
w CIA i przechwytują treść rozmów na lin.li alarmowej, to 
myślę, że jesteśmy OK. Po tym. co się zdarzyło. podejrzenia 
obejmują dziesiątki ludzi. Część z nich jest w porządku. Ci 
przekażą to, co im Powiem, dalej. Może kt.oś gdzieś zacznie 
orientować się w sytuacji. 
Namyślał się przez chwilę. 
- Wstawaj, mW1imy wracać do Waszyngtonu. 
- Hej, poczekaj chwileczkę! - Wyciągnięta ręka Wendy nie 

dosięgnęła już ramienia Malcolma, który wyskoczył z łóżka i 
pobiegł do łazienkt - Po co mielibyśmy tam wracać? 

Prysznic zaczął działać. 
- Musimy dzwonić z miasta. Rozmowa międzymiastowa po

zwoli wykryć miejsce, z którego się dzwoni, w ciągu kilku 
sekund. Przy połączeniach lokalnych trwa to znacznie dłużei. 

Szum prySZil:ica wzmógł się. 
- Ale tam mogę , nas zabi~! 
- Co mówm? 
W endy krzyczała, ale starała Idę zachowa! apok6j. 
- Mówię, k mogę nas zabić! 
- Tutaj też mogę nu zabi~ Umyj mi plecy, a !a umyję 

twoje. 

- Maronick, jestem panem bardzo rozezarowaay. 
Te ostre słowa padły w czasie napiętej rozmowy dwóch lu

dzi. Kiedy wytwornie wyglądający człowiek dostrzegł błysk 
w oczach swego rozmówcy. zrozumiał, że popełnił błąd. 

- Nazywam .się Levin. Proszę sobie to zapamiętać. Mam ru1-
dtlieję, że pan się już więcej nie pomyli. 

Ostre słowa cdOW!ieka o uderzającym spojrzeniu zachwiały 
pewnością siebie drugiego mężczyzny, ale spróbował ukryć swo
je zmieszanie. 

- Moje poślimięcie się jest niczym w pOl'6winainlu do in
nych błędów, klt6re zostały popełndone. 

-'ni-

lłOBOTA. • LISTOPADA 

l'ROGR.A.11 I 

t.ao TTR - hodowla llWierqt MJD. a. t.OO MechanlzaeJa rolnle
&wa sam. I (l.), •uo „Obraz cuda czym•• - film fab. prod. bułg. 
li.OO Dla all:61: nauka o człoWieku kl. 8 - układ krwionośny. 10.0I 
Zoolo&J.a dla 11:1. T - Paj11czakł.. 11.SG TTB - uprawa rołlln -
iem. 1. lUi Hodowla zwlerz11t - 1em. 1. 13.0$ Redasc,Ja IZll:olna 
aapowiada. 13.20 Dla dzieci: - O misiach, miśkach l ntedtwiad• 
kach. 13.50 Radzimy rolnikom. tł.OO STUDIO li U.IG Spiewa S. Nle
pomniaazczaja. 14.21 ,,MaluchaDl.l dookoła łwiata", 1'.łO „Kierunek 
- Antarktyda" - 1tart drugiej polskiej wyprawy polarnej. tł.li 
Najciekawsze programy Interwizji. 15.05 „Pasja" - rep. (Ł), tl.11 
„Ojclee, synowie l 10-karty" - rep. 111.30 .,Kolekcjoner••. 15.35 „Ha
lo, na łączach" - cz. 1. 15.55 Dziennik. 16.00 „Byłem dublerem". 
Ul.20 „Szklane niebo'• - rep. 16.30 „Sra.kujące karty hlstorU" -
odkrycie archiwum fotograficznego w Krakowie. 16.łS „Tajemnica 
Leśnej POlany". 11 .OO Studio Sport. 11.45 Studio 8 Gdańsk, li.OO 
„zawód - moltelka" - rep. (Ł). 18.10 War5'lawa - model.kl. mo
da l... 18.25 „Gęsi I ludzie" - rep. 19.00 Dobranoc, 19.30 Wieczór 
1 dziennikiem. 20.30 „Warto czy nie?". 20.łO „15.10 do Yumy" -
film prod USA. 22.40 Dz.!ennik. 22.55 Z kamerą na ziemi. w powie
trzu I wodzie - rep. 23.30 „Manix" - odc. pt. „Kto to jest Syl
wia?". 0.35 „Tak .lak księ:2yc lud:r.ie znaj11 mnle tylko a jednej 
jesiennej strony" - rep, o J. Harasymowiczu (Ł). 

PROGRAM n 
!UO Fakly, opinie, hipotezy. 18.20 )'..,oża. l'r.00 Popołudnie pOdrótJ' 

i przygody. 17.łO Uśmiechy starego kina. 18.10 Telekino sprzed lat -
„Wojna domowa" odc. 13 pt.: „Młode talenty", 19.00 Dobranoc. 19.30 
Wieczór z dziennikiem. J0.30 Zmiana wachty - progr. rozr. TV 
NRD. tl.45 24 godi:iny. :łl.55 „Telefon 110" - „ Wypadek na pływal
ni" - film fab. prod. TV NRD. 

NIBDZIBLA, ł'7 LISTOPADA 
PROGRAM I 

T.00 Tl"R - uprawa roślin - aem. 1. UO Hodowla swt~t. 
a.oo RTvSS - nasze spotkania. 8.20 Nowoczesność w domu t sa1ro
dzle 8.35 Studio Sport. 9.00 Teleranek. 10.20 Antena. 10.45 „Niewol· 
nicy I lordowie" (odc. ostatni) pt . „ Wyzwolenie nadehodzl" -
tilm dokument. fabularyzowany prod. TV ang. 11.40 Dzlennłlr 
11.5~ Opowieści reporterów. 12.30 Rolnicze rozmowy. 13.00 Tylko w 
niedziele: 13.10 A ogród zostanie... - rep. 13.25 Gwiazda I gwiazd-
11:1 - dz.leci śpiewają. 13.50 Za i przed progiem - progr. publ. lł.05 
„Pinokio" - V odc. serialu dla dzieci. 15.05 Tajemnice cyrkowej 
kuchni. 15.20 Losowanie Totolotka. 15.30 Wzywamy kosmos ' - fe
lieton filmowy. 15.5a Nie tylko Igrzyska . 16.15 Prawdy 1 legendy. 
16.50 Adolf Ciborowski: Swiat, który widziałem . 17.05 Zame.11: 
śmierci - f!lm z cyklu: „Rewolwer i melonik" 11.55 Ze wspom
nień G. Holoubka. 18.05 Tu radio Katowice - film do.k. 18.45 Legen• 
dy aktorskie: Wł. Hańcza. 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór z d7ien• 

niklem. 20.35 „PolSkle drogi" - T odc. filmu TP. 22.05 Sam na sam 
z X. Zaniewską. 23.05 Studio Sport. 23.25 Zaproszenie do Teatru, 
Ateneum: „Panna Tutli-Putli". 23.50 Uśmiech słońca program 
rozr. 0.15 Debiutant - rep. 

PROGRAM 11 
SPOTlltAJMY SIĘ RA·Z JESZCZE 

8.55 CZASEM W NIEDZIEL~ - BLOK PUBLICYSTYCZNO·ROZ· 
RYWKOWY (Ł): koncert z dedykacją dla załogi ZPB Im. Harna
ma. reportat na temat: „Budujemy domek letniskowy". odpowie
dzi na pytania widzów tel. 610·43 I 621--06. sylwetka pr<>f. Rosseta, 
orkiestra PRiTV p.d. H. Debicha od kuchni. rel.c-ja z Festiw. Teatrów 
Lalkowych, wizyta u lwa „Murata", sprawozdanie z meczu koszy
kówki żeńskiej LKS - Wisła Kraków. fragmenty operetki .,Szty
gar". 10.00 Mistrz Sempoliński I Jego uczniowie. 10.20 W kręgu 
anegdoty, 11.30 Godzina Haliny Auderskiej. 12.00 Studio Sport. 
13.35 Planowanie - teleturniej wojskowy. u.20 Dla młodych wł• 
dz6w - turniej o Srebrną ł..6dkę (Ł). 15.20 Nie taki diabeł strasz
ny od.i:. 15 (Ł). 16.35 Militaria, obronność, nowoczesność. 17 Oli 
Studio Sport. 17.30 Praw~a czasu - prawda ekranu -
„Troje ze skrzydlatego pułku• - film tab. prod ZSRR. 19.00 Wie.:. 
czorynka. 19.30 Wieczór z dziennikiem 20 .30 Telektroskop - wirio
wisko fantastyczno-naukowe. :11.15 Teledysk poetycki. 21.30 Tran• 
smisja koncertu f t•ał<>wego z VII Konkursu tm. Henryka Wieniaw
skiego w Poznaniu. 

PONIEDZIAŁEK, 28 LISTOPADA 
PROGRAM I 

12.45 RTSS - język polski - sem. 3. 13.25 RTSS - fizyka, sem. 3. 
15.25 NURT. 1&.00 Obiektyw. t6.20 Dziennik 16.30 Miasta. które 1no
gły zaginąć - Jarosław. 17.00 Zwierzyniec. 17.55 ,.Stawka większa 
niż życie" odc. 1! pt.: •• Bez instrukcji" - film fab prod TP. 
18.50 Wystąpienie ambasadora pełnomocnego l nadzwycża)n,;go 
SFRJ w Polsce w przeddzień śwl.i:ta narodowego. 19.ęO Dobranoc. 
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Teatr Telewizji na $wiecie -
KJeld Abell - Anna, Zotia Hedvig. 22.20 Camerata. U.SO Dzlen- . 
nik. 

PROGRAM Il 
15.50 Język niemiecll:t - kurs podstawowy 16.20 Sylwetki X Mu

r.y - Janina Traczykówna. 16.45 Kat - f!lm dok. 17.40 Mniejszość 
progr. pub!. kult. 18.40 Studio Pl (Ł). 19.00 Dobranoc . 19.30 Wie
czór z dziennikiem. 20.30 Wieczór Jugosłowiailski w TP, 20.35 Dtan. 
grizało - fllm. 21.30 Nasze spojrzeąia. 21.so Piosenki z Mariboru. 
22.00 Jesień - film dok. 22.15 Wzdłuż Adriatyku - rep. film. z,i.30 
Show - maszyna - progr. rnzr. 23.00 NURT. 

WTOREK., Z9 LISTOPADA 
PROGRAM I 

8.30 RTSS - Język polski, sem. 3. 7.00 - fizyka - sem. I. 8 .30 
„Polskie drogi" - odc. 7 pt, Lekcja poloneza - film prod. TP. 
10.00 Czerwone, żółte, zielone. 12.00 Dla szkół: historia kl. 8 -
nauka I kultura Rzeczypospolitej. 12.45 RTSS - Język -polski, sem I. 
13.25 - chemia, sem. 1. 16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik . t6.30 stu
dio telewizji młodych. 17.10 Kółko I krzyżyk !7.25 Magazyn moto• 
ryzacyjny. 17.45 lnterstudio - magazyn krajów socjalistycznych. 
18.15 W starym kinie. 18.50 Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc, Ul.30 
Wieczór z dziennikiem. 20.30 .,Droga tirzez mękę" - odc. 5 - „Prze
łom" - film fab. prod. TV ZSRR. 21.40 Swiadkowie - program 
pub!. 22.00 XYZ - cz. 1. 22.30 Dziennik. 22.45 XYZ - cz. Z. 

PROGRAM Il 
· ll!.rnl Język angielslrl kurs podst. 15.40 Teatr Telewizji na 

Swiecle - Kjeld Abel! - A. Z. Hedvig (powt.) . 17.25 .. Gdzieś na 
końcu świata" - odc. I film fab. prod. włoskiej. 18.25 Kto pyta 
nie błądzi. 18.40 „Vera•• - codzienne sprawy (Ł). 19.ll() Dobranoc. 
19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Wtorek melomana. 21.ao 24 co
dziny. 21.40 Inicjatywy - pr, pub!. 22.00 Latarnia czarnoksięska -
.,Boudu z wód wyratowany" - tilin fab. prod. franc. 23.35 Język 
niemieck!I - kurs podst. 

SRODA, SO LISTOPADA 
PROGRAM I 

1.30 RTSS - język polski sem. 1. 1.00 - chemia, sem. 1. 9.00 Dla 
sz.kół: chemia kl. 7 - mieszanina a związek chemiczny. 10.00 -
fizyka kl. 7 - Nasza podróż w kosmos. 10 30 „Droga przez mękę'' -
odc. n pt. „Przełom" - fUm fab. prod. TV ZSRR.I 12.00 Chemia 
kl, 8 - białka. 12.45 RTSS - matematyka - sem. 3 13.25 RTSS -
biologia - sem. 3. 14.40 NURT. 16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik . t6.3D 
Telewizyjny Klub Seniora. 11.00 Entliczek-słowniczek. 17.30 Losowa· 
nie Małego Lotka. 17.40 Studio Sport - teleturniej. t8.35 Swiat. 
który nie może zaginąć - Władca haremu - ser. film dok. proo. 
ang. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Bohatero
wie z piekła rodem - iilm fab . prod. USA. 22.00 Dziennik. :U.15 
Studlo Sport. 

PROGRAM U 
1MO Język francuski - kurs podstawowy. 16.15 z braitnlch ato

Uc. 16.45 Na końcu języka. 17.10 Dla młodych widzów. 17.40 Lucian 
Kydryński przedstawia - Charles Aznavour. 18.40 Studio Pl (Ł). 
19.00 Dobranoc, 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.30 Studio Sport. 
21.30 M godziny. 31.40 Licytacja - teleturniej. 22.25 Afryka be:r. 
maski.. 22.~5 Język angielski - kurs podstaw. 23.25 NURT. 

CZW ARTEK, 1 GRUDNIA 
PROGRAM I 

9.30 BTSS - matematyka - sem. 3. 7.00 - biologia - sem. I. 
8.30 „Sygnet z syreną" - film fab. prod. węg. 10.00 Dla szkól: n\. 
storia kl. 8 - początki nowożytnej nauki. 11.05 - ii:zyk polski Id. 
7-8 - Radio. 12.25 Decyzje pli:tnastolatków. 12.55 - język polski 
dla klas: 1-4 licealnych - poemat. 13.30 RTSS - matematyka -
sem 1. 14.10 RTSS - biologia - sem. 1. 16.00 Obiektyw: program 
m. in. woj. skierniewick'.iego. 16.20 Dziennik. 16.30 Muzyka Jest dobra 
na wszystko. 17.00 Ekran z Bratkiem. 18.00 Poligon. 18.20 Sonda. 
18.50 Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór -z dzienni
kiem 20.30 ,.Kojak" - „Podpalacze" - film fab . orod. USA. tl 25 
Pegaz. 22.10 Peter Katln (Wielka Brytania) gra 4 koncert Luwi.ga 
van Beethovena. 22.45 Dziennik, 23.00 Klub fantastyki - galaktylrt 
:tycia. 

PROGRAM II 

15.05 Język rosyjski - kurs podstaw. 15.20 „Barwy miloścl" 
film fab. prod. CSRS. 17.20 Ocalić od zapomnienia. 18.00 Kin.o t!l
mów animowanych. 18.łO Przemiany (l.). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wie
czór z dziennikiem. 20.30 Klub jazzowy Studia Gama. 21.10 24 go
dziny. :11.25 Dialogi z przeszłością. 31.55 Inicjatywy. 22.15 Na zdro
wie. 21.10 Język francuski - kuiw podst. 
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