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W piątek przed południem zostaotwarte nieczynne od 5 miesię
cy lotnisko w Bejrucie. zamk•rlęto
je 27 czerwca br. po ostrzeluniu
przez artylerię pasa startowego. Zo
stał wówczas zniszczony samolot typu „Boeing" - pilot zginął na miej
scu, wśród pasaterów ocz11k11jących
na odprawę byli liczni ranni.
Jako pierwszy w piątek o godz.
'r 20 czasu GMT wylądował „Boeing707"
Libańskich
Linii Lotniczych,
lecący z Rzymu. W 15 minut póź
niej wylądował „Boelng-747" lecący
z D.ziddy w Arabii Saudyjskiej. W
godzinach późniejszych oczekuje się
przybycia aamolotów :a Paryża l
Aten.
ło

alcząc

- darem

Wiceprezydent

ładunku w ciągu

Rocke-

Nelso11.

d'Zie miała katastrofalne skutki
dla gospoda!I'ki światowe!.

żyje

Dania

Zadłużenie

doby

wzros t

na kredyt

zadań

wobec zagranicy pobije w tym roku wszelkie re·
kordy.
Jak
informuJe
dziennik
,,Berllngske Tldende'',
tegorocz•1y
deficyt
bilansu płatniczego kra.1u
pnek.roczy po raz pierwszy 10 mld
k9roo (prawie Z mld l!olarów). DaTransport wkroczył w n.aJtirud. robów, ale również zlikwidować
nia jest Już winna zagranicy łac:a· niejszy okres swej pracy: w Je- lub znacznie zmniejszyć istniej a·
nie 37 mld koron.
sienno-zimowy szczyt
przewozo- ce z poprzednich miesięcy zale •
.Jal( dotąd, nie widać mo:tllwoAcl wy. W najbli7.szvch
tygodniach f:łości. Od tego, jak transpon
wyjścia z tego zadłużenla mimo roz
trzeba
nie
tylko
do!'tarc•zvć
od. sprosta tym zadaniom, zależeć bę
paczłiwycb wysiłków rządu usiłują
cego pohamować siłę nabywcza lud biorcom niezbędne ilości s'.trow- dą w poważnej mierze postępv
no~ci.
Dania zadłuża się nadal w ców, materiałów i gotowych wy- w zaopatrzeniu r.vnku, tegoroczne
tempie miliona koron w ciągu ltO·
cizln'" Nie widać równiet szans na
zahamowanie tych negatywnych ten
dencjl przed rokiem 1981. Za(lłute
nle Danii wynosić bedzle wówczas
10 mld dolarów.
Danlł

koleiowego

transportu
•

ecyz •a

YI

•IO

roz

wspólnoty frakcyjnej z CDU wBundestagu

I

i~

tynuować

CDU

pra~nfe

rezultaty naszej gospodarki I jej
prz.ygotowanie do rozPQC.ięcia realizacji planu 1977 r.
Szczególnie duże obowiązki przy
padają kolei. W P<ilsce wykonuJe ona przecież praW1e trzy czwar
te całe.i oracv ka nsportowej, pod.
czas gdy n.p. we Francji czy RFN
tylko ok. 40 proc. W ciągu jednej doby PKP przewoza średnio
blisko 1,4 mln ton towarów. Już
to świadczy o skali zadań i stouniu odpowiedzialności.
A trzeba wziąć ood uwagę, +.e
przyrost zdolności przewozowych
kolei był dotvchczas
o
wiele
mniejszy ruz wzrost
orodukcji
przemysłowej, a
tym samym niż wzrost zapotrzebowaruia
na
usługi transportowe. Wynikało to
głównie z niedoinwestowania ko·
lei w latach sześćdziesiątych. Ok.
60 miliardów zl, jakie przyznano
transportowi kolejowemu w okre •
ale 1961-70, nie wystarczyło nawet n.a utrzymanie 1ego majątku
trwałego, nie mówiąc Jut o rozbudowie i unowOC%eśnieniu sieci
oraz: zaplecza technic2mego, dostawach taboru itp.
Obecnie odrabiamy te opóżnie.
nia. W minionym 5-leciu inwesty.
(Dalszy ciąg na 11tr. 2)
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Dyz urny
pnewiduje następująca pogode:
zachmurzenie du~ z większy_
mi przejaśnieniami, 9kresami
opady des?.czu lub deszczu ze
śniegiem. Temperatura od O do
plus 3 st. C. Wiatry umiarkowane z płn.
Ci'nienie o godz. 19 - 748,8
mm.

roczni

Zm. Stefan Zerom-

1925
ski.

Początek

1945 -

procesu w
Norymberd:r.e przeciw hitlerow
skim zbrodniarzom wojennym.

Tn
Męstwo

·w

zakładach chemicznych
nastąpił przeciek gazu, 1v
zatruciu. Zakłady

YALE we włoskiej miejscowości Aprllia
wyniku którego 200 robotników uległo
zostały czas9wo zamknięte.
CAF - UPI - telefoto

wodza czyni wojsko

mężnym.

Radioak tywna chmura
zbliża się do USA

Us mi

Amerykańskie
agencje
prasowe
UPI 1 Associated Press podają, posię
na agencję rządową
ETA, że do Stanów Zjt?dnoczonych
zbliża się
wielka chmura radioaktywnego pyłu powstała po środo·
wej próbie nuklearnej przeprowadzonej w Chinach. Przypuszcza się,
że fa la ta dotrze w sobptę do wybrzeża
USA położonego nad Pacyfildem. Agencja d/s Ochrony Srodowiska (ETA) podaje, że w chw!JI obecnej nie jest możliwe ustalenie
przyszłego
poziomu radioaktywnego
skażenia gruntu.
Zachodzi obawa,
t.e w przypadku opadów deszc1.0wycti może ono osiągnąć znarzny
stopień
jakkolwiek nie bęclzle to
grożne dla ludzi.
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Ty Ju:t chodzisz do szkoły?
A ile ty masz lat, synec7l(u?

Mgła

A;:encja Associated Press stwierdza, że siła wybuchu nuklearnego
w Chinach wynosiła 4 megatony I
była to największa próba w historii
tego kraju. Chińska eksplozja dokonana we wrześniu br. również
spowodowała wyraźny wzrost radio
aktywności
w Stanach Zjednoczonych,
zwłaszcza
na
terytoriach
wschodnich. Ocenia si~, że był to
jednak wybuch 20-krotnie mniejszy od próby dokonanej w środę,
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Władze

tragicz ny karam. bol
na autostradzi e Mediolan - Turyn
Na kilka godzin ten odcinek autostrady został zamknięty.
Również
na
Innych ważnych
szlakacb w północnych Włoszech,
wicloczno~ć była ograniczona ,do kil
ku metrów. Oba międzynarodowe
porty lotnicze Melilolanu Linate i
Malpensa, nieczynne· od środy wie·
czór zostały otwarte w czwartek
po południu tylko na kilka godzin.

Prokurator genere.lny PRL
doc. dr hab. Lucjan Ozubiń.
ski przebywał wczoraj w woj.
piot.rkowskim, Zapoznał on sie
z głównymi kierunkami rozwoju woiewód.ztwa piotrkowskiego w najbliż.~zych latach
ze szczególnym uwzglednieniem
odpowiedniego
przygotowania
kadr prawniczo.administracy jnych dla potrzeb tego regionu.
Prokurator generalny przyjety został
przez I sekretarza
KW PZPR
Stanisława Składowsklego oraz woJewode piotr
kówskiego Leszka Wyslockie·
go. W spotkaniu uczestniczyli
także prorektor UŁ prof. dr
hab. Janusz Tylman I prodzie.
kan Wydziału Prawa i Adminisbracji UL prof. d!' hab. Jan
Waszczyflskl.
W
godzinach
popołudni~
wych -prokurator reneralny zal)OZnał się z budowa Zagłeb!a
G6rniczo-Energetycznec o ..Beł
chatów".

portu w Durbanie w Moogloslly ostrzeżenie w
z awarią steru supertankowca „Northumbrla", który z pełnym ładunkiem 126.543 tony ropy
naftowej płynie z Arabl! Saudyjskiej do w Brytanii. Tankowiec
kierowany sterem ręcznym zmierza
w kierunku portu w Durbanle, jednakże jest
zbyt wielki, by mógł
tam zawinąć. Ekipy techników zo·
staną pr7erzucone na pokład stetku, który zarzuci kotwlrę w pobUiu portu. Ostrzega się wszystkie
jednostki, aby utrzymywały co naj
mniej 3-mllowy dystans od tankow-1
ca,
zambiku
zwlą:i.ku

I

W czasie spotkania Aldo Amati Włoskiej
Partii Komunistycznej
wrcczyl Edwardowi Gierkowi list Enrico Berlinguera.
.
od sekretarza generalnego
KC
List ten głosii
DROGI

TOW ARZl"SZU

Z prawdziwa

GIEREK!

radością 1awła.damlam

WH, te udl\ło sto nam
odnaleió sztandary bojowe batalionów polskich wchodzacł·ch
w skład hiszpańskich Brygad l\.fiędzyuarodowYch Imienia gt'n.
Jarosława Dąbrowskiego i Adama Mickiewicza. Sztandary te
były przechowywane przei naszych
towarzyszy z Federacji
Komunistycznej w Pesaro. którzy z duma I wzl'uszeniem 11rzckazują je Komitetowi Centralnemu PZPR w przekonaniu. ie
jPst to najbardziej odpowiednie miejsce dla kb przechowywania I pragnąc w ten SllOSÓb wnieś6 wkłąd do dokumentadi
bohater.~kicb tradycji polskiego ruchu
ewolucvjnego,
J„ bom S'l:Cl'" • Iw
ie- mam 11l~azj~
rTr;;:ł
W in Hf'df'("l;!'ł!
poidrowienia I i:vc-zenia Wło.;kie.i Pa. tli
'Komunistycznej 1
okazji obchodów 40 rounlcy utworunla Brygad Mlędzvnaro.
do wy eh.
ENRICO BERLINGUER
Wręczenia Edwardowi Gierkowi
sztandarów dokonali podczas spotkania członkowie delegacji WłPK
I sekretarz KC PZPR wyraził
głęboką
wdzięczność
sekretarzowi WlPK, komunistom włoskim
za przekazanie narodowi polskie.
mu cennych pamiątek z okresu
walk żołnierzy wlskich w obronie Republiki Hiszpańskiej. Przyj
mujemy te sztandary wwiedział Edward Gierek jako wy·
raz przyjaźni, współpracy i solidarności komunistów polskich
I

I

Decvzia władz Dallas

Republiki

Hiszpańskiej

19 bm., s okazll 40 roczndey
walk w obronie Reirubllki HiszpańSkiej, członek Biura Politycznego KC PZPR, prezes Rady Mi.
nistrów, prezes Rady Naczelnej
ZBoWiD Piotr Jaroszewicz spotkał
się w Pałacu Rady Ministrów z
byłym\ uczestnikami Brygad Mię·
dzynarodowych.

Cindy Breakspeare z .Jamajki

HMiss Swiata"

W ~zwartek późnym wieczorem
londyńskiej „Royal Albert Hall" od-

w nil" Carol Grant l „llflss Finlandii"

tegorocznego konkUrsu o tytuł „Miss świata 1976". Jury,
w którym zasiedli m. in. piosenkarze Sacha Dlstel l Oemis Russof,
znany kierowca wyścigowy James
Hunt l aktorka Barbara Bain powierzyło
tytuł
najpiękniejszej 22·
letniej reprezentantce Jamajki Cindy Breakspeare, która z zawodu jP.st
Instruktorką wychowania fizycznego
w stolicy tego kraju Kingston. Nowa „królowa" jest brunetką o śnla
dej skórze i zielonych oczach. Jej
wymiary w biuście, talll I biodrach
wynoszą odpowiednio 89, 61 I 91 cm.
Drugie i trzecie miejsce przypadło
„Miss Australii", 19-letniej Karen
Jo Pini, z zawodu krawcowej w
Perth oraz 17-letniej „Miss Guam"
Dianie Duenas, która jest studentką.
Uważane przed konkursem za
faworytki - „Miss Wielkiej Brytabył

się

finał

cym komisji gen. dyw. Franciszkowi Księtarczykowl I Piotrowi
Wasilukowi.

40 rocznica walk w obronie

Władze
Dallas w stanie Teksas
W spotkaniu uczestniczyli człon
te począwszy od kowie Biura Polityczne~o
KC
br. nie będą
odbywały ei~ tradyPZPR:
minister oorony narodocyjne uroczystoścl ku czet byłego
wej,
gen.
armii
Wojciech
Jaru.
prezydenta Stanów Zjednoczonych
Johna Kennedy'ego, który został zelskl, sekretarz KC PZPR StaKania,
zabity w tym mieście podczas za- nisław
przewodniczący
machu w dniu 22 llstopada 1963 r. CRZZ W'ładysław Kruczek,
za·

nową

Szyrowł wi:ewodn!.
czącemu
Krajowej
Korr.isii
„Dąbrowszczaków"
przy
ZG
ZBoWiD oraz wiceprzewodniczą

nluaowt

Dziękując w
serdecznych sło
wach E. Szyr powiedz.lał, iż żv.
czeniem „Dąbrowszczaków"
jest,
a by sztandary
te
powiększyły
zbiory Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, słuZąc tym samym
włoskich.
patriotycznemu wychowaniu mło
I sekretarz KC przekazał na- dego pokolenia w duchu szczytstępnie sztandary obecnej na sponych ideałów wolności I JJ()Stętkaniu delegacji 365 tyjących w pu.
kraju „Dąbrowszczaków": Euge·
CAF. - Rosiak - telefoto

poinformowały,

Awaria steru

supertankowca
spowodowała „ Norfhumbrio „

W wyniku gęstej mgły w czwartek doszło do olbrzymiego karambolu na autostratlzle Mediolan Turyn, W st•mle w łańcuchowej kolizji wzięło udział kltkadzjesiąt sa·
mochodów oraz klika wielkich cię
żarówek.
Co najmniej 7 osób poniosło śmierć, w tym dwie spłonę
ły w
5wolm pojeździe, który po
zderzeniu s innym stanął w ogniu.

ś

w woj. piotrkowskim

w dniu dzisiejszym dla ł.oazl

ni J I

komun· stów

,

r

~ller
oświadczył, że planawa.na
~ kraje OPEC US.procentowa
'POdwYżka cen ropy naftowej bę

1vłoskich

an11

19 bm. I 1ekreta.rz KC PZPR EDWARD GIEREK przyjął w gma.•
chu Komitetu Centralnego w Wa.rszawle delegacje Włoskiej ParL!I
Komunistycznej, która przybyła do Polski na uroczystości 40 roczni·
cy walk w obronie Republiki Hiszpańskiej.
W skład delegacji' wchodzili członek Sekretariatu Federacji Wło.
sklej Partii Komunistycznej w Pesaro. członek Komitcht Regionalnego w regionie 1\farchc ALDO Al\fATI i aklvwista orga.
nizacji śródmiejskiej WłPU: w Pesaro - LUCIANO TREBBIT.

mrn

N. Rockefellera 1,4 mln fon

z

c

tł

Merja Tammi zajęły dopiero czwar
te l piąte mleisce a inna faworytka
„Miss USA" Klmbertee Foley nie
weszła nawet do finałowej
15-tkl.
W konkursie ostatecznie wzięło udział 80 zawodniczek
z 69 zgłoszo
nych. 9 dziewcząt wycnfało slą :i:
udziału w imprezie protestując prze
clwko raslstowsklej polityce RPA,
której władze stosując nawet w tym
wypadku zasadę aparlheidu wysłały
do Londynu dwie zawodniczki białą I czarną. Oble uplasowały się
zres7tą
na dalekich miejscach w
konkursie.
Zwyciężczyni
Cindy Breakspeare
razem z tytułem otrzymała czek na
;; tys. funtów oraz wiele llcznych
propozyrj1 korzystnych kontraktów
pracy jako modelka, które mogą jej
p1zynieść 50 tys, funtów w ciągu
roku,

stępca

go,

członka

sekretarz

ł.ukaszewicz,

Zdzisław

Biwra PoL!tycz.neKC PZPR lerzy
sekretarz KC PZPR

Zandarowskł.

Obecni byli: wicepremier Kazi.
mierz Olszewski \ min. d.s. kombatantów Mie-02ysław Gruilzień.
Przybyła delegacja
Włoskiej
Partii!
Komunistyczne.!,
której
przewodniczy członek Sekretariatu Federacji WłPK w
Pesaro,
członek Komitetu Regionalnego w
regionie Marche - Aldo Amati.
Zwracając
się
do gości Piotr
Jaroszewicz stwierdZli.ł m. in„ że
żołnierski trud i gotowość do ofiar
Dąbrowszozaków w imię obrony
ludzkiej godności, demokracji i
postępu, JJ<>Zostanie na zawsze w
pa.mięci polskiego narodu. Daiac
wyraz wierności
patriotycznemu
zawołaniu „Polska jest wszę
dzie, gdzie bronią wolności"
„Dąbrowszczacy'' stanęli w szere.
gach obrońców ludu hiszpańskiego.
(Dalszy clą.g na stT. 2)
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Liz Taylor

handluje

biżuterią

Znana amerykańska aktor!{& fl.I·
mowa Liz Taylor postanowiła spró
bowi.ć szczęścia w biznesie i zało
żyłP towarzystwo pod nazwą
„Elizabeth Taylor Diamond CorJ"'. F irma będzie się zajmowa~ sprzedażą
na rynku amer.rkańsk!m biżuterii i
diamPntów, począwszy od <;wiąt Boże~o
Narodzenia. Agencie prasowe
nie potwierdziły rzy chodzi tu o„.
wyrrzedaż dlamentów od Richarda
Burtona. ,

IenarDe posiedzenie Poselskie spotkanie 40 rocznica walk w obronie
•

Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej Z wyborcami

W dniu 19 bm. odbyło sio: plenarne posiedzenie Centralnej Komisji
Kontroli Partyjnej PZPR :r. udziałem przewodniczących WKKP. Obrady, w których uczestniczył członek
Bl\;ra Politycznego, sekretarz KC
PZPR, Edward Babiuch, poświ"cone
były wytyczeniu zadań kOmisji' kon
tl"o11, wynikających z postanowień
IV Plenum IJZPR.
Obradom przewodniezył
Stdan Mislaszek, przewodniczący CKKP.
Zarówno w referacie wygłoszonym
przez WiceprzeWOdniczącego ('KKP,
Uenryka Mariana, jak i w dyskUSji
koncentrowano uwagę. na potrzebie
pogłębiania kontrolnej i wychowawczej funkcji Komisji KontroU Partyjnej,
jalco jednego Z istotnych
czynników dalszego umacniania partii, jej zwartości politycznej i wię. r.1 ze społeczeństwem.
Wtoku obrad wymIeniono do-

świadczenia,

zwłaszcza

dotyczące

form i m .. tod udzielania pumocy
podstawowym Qrganizacjorn' partyjnym 1 komitetom gminnym w ich
pracy nad prawidłowym ruzwojem
szeregów partyjnych, pracy z kandydatami, przestrzeganiem zasad sta
tutoWYch I kształtowaniem zaanga~owanych postaw członków partlL
Członek
Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR Edward Babiuch
w swym wystąpieniu omówił, na
tl~ aktualnych zadań społeczno-go
spodarCZYCh problemy, jakle w 0bet:nym okresie powinny znajdować
się W centrum
uwagi. CKKP I terenowych Komisji Kontroli PartyJnej.
Plenum przedyskutowało l przyjęło ramowe wytyczne
dla dzlałal
no'cl centralnej i terenowych komlsjl na najbli:tszy okres,

Delegacja Czerwonego Krzyża RFN
prze bywała w Polsce
Po tygodniowym pObycie w POI-I RFN opuściła warszawę, udając lię
Czerwonego Krzyża w drogę p~wrotn" do Bonn.
8ce delegacja
- - - - - - - - - - - - - - - - ' - - , Prezesa Czerwonego Krzyła RFN,
Waltera BargatzkY'ego w towolrzystwie członk6w delegacji przyjął 19
lł
bm. przewodniczący Rady Państwa
paL, Henryk Jabło:6skl. W spotkaniu wziął udział prezes PCK, wice
minister zdrowia i opieki
U
nej Ryszard Brzozowski.

Ko·nfer,enCJ",3
[1'1ms'kopatu P,nlskl"ego

W d~iach 17-18 bm. obra'dowala w Warszawie 155 konferencja
. plenarna
Episkopatu
Polskiego
Obradom przewodrriczyl -kardynał
Stefa-n Wyszyński.
Kardynał Wyszyńs'kl poin!OI1Illował biskupów o rozmowaeh, ja_
kle odbył z papieżem Pawłem VI.
podczas udzielonej mu w pażdzieor~
niku br. dWUkrotnej audiencji, a
także o rozmowach w kongregacjach wa.ty-kańskich.
W komunikacie % konferencji
podkreśla się, że "Paweł VI powierzył

kardynałoWi

S.

Wyszyń_

skiemu pełnienie nadal obowiąz
k6w w archidiecezjach gnieźnień
skiej t warszawskiej, 11 tym samym przewodniczenie Kościoł~i
Polsce".

'v

społecz.

W czasie
pobytu .,., WarszaWie,
kierowniczy działaclle
Czerwonego
RFN spotkali się :I kierownictwem PCK, jak r6wnle! zapoznali
się li pracą PCK WŚTód młodzleźy
w Liceum Im. T, CzackIego I w
Punkcie Opieki nad Chorym w Domu.
Krzyża

D"legaeJa swledzlła CentrUM Zdrowia Dziecka, przekazujlIc dar na
ręce przeWOdniczącego Komitetu Bu
dowy Centrum min. Janusza Wieczorka.
DelegacJa odwiedzIla Gda:6sk ł zło
tyla kwiaty na terenie b. hitlerowskiego obozu koncentracyjnel:o Stutt
hof.
Obecna whlyta była kolejnIl praktyczu" realizacją rozwoju współpra
ey między stowarzyszeniami Czerwon~go K!zyta w
Europie

Sensacyjna decyzja CSU
(Dokończenie

ze str. 1)
mlejsr.owości Wilbad Kreutch, była
absolutnie nieoczekiwana i przyjęta
zostala jako sp-nsacja przez ,",szystkic partie polityczne w RFN. PodI·zas.'., lrło.owania na temat WSllólnej
z'. cn(r, czy też osobnej frakCji w
Bundestagu, 30 uczestnik6w poufneAO
posiedzenia wypowiedziało się
za rozdziałem, 18 - przeciwko roz<i.jałowi, jeden uczestnik powstrzymał się od glosu,
jeden gJos był
ni."ażnv.
Decyz.la CSU zmienb syttllację w
IJllnde.tagu: CDU/ CS\}, jako llilJslIniejso:a frakcJa, miałaby prawo obsadzenia stanowiska
przewodniczą-

cego' Bundestagu. Dwie frakcje cha
deckie będą miały jedynie prawo
obsallzenia stanowisk wiceprzewodniczących, zaś przewodniczącym Bun
Ilestagu zostanie kandydat naJsllniejszej obecnie frakCji - SPD.
Decyzja CSU zaskoczyła wszystkich włącznie " partią CDU. Według
Informacji agencyjn}'ch, II elmut KOb.l, który w piątek przebywał w MogunCji, określił posunlęcle bawarskiej CSU jako "krok W
falszYWylu kierunku".
Det:yzJa kierowanej przez Fran.... a·
.1<.. efa Straussa CSU
oznacza roz\ ~zi<l:ł wsp61noty frakcyjnej, kt6ra
IstnIała 21 lat.

dzielnicv Górna Republiki

R~lizaeja zadań spoleezno-gospodarcugo ;rozwoju naS!Zego wojeWództwa w roku bieżącym w świetle programu dzitiania wytyczonego na IV Plenum KC PZPR była tematem wczorajszego ' SIlotkania" poselSkiego, które odbyło się w świetlicy Łódzkich Zakładów
Ct:we~ Prz~dzalniczych "Cetuh". Z wyborcami reprezentującymi
dZlelmcę Gorna spotkali się posłowie KAZIMIERA GRZ'EGORCZYK
I ROMAN MALINOWSKI. 'Władze łÓdzkiego wojeWÓdztwa miejskiego reprezentował I Wiceprezydent JAN MORA WIEC. Obecni byli
l»'Zedstawlolele thielrucowyeh władz partyjnYCh I adminlstn.cyj_
nych II I sekrełaftł!'m KD partU, przewodniczącym DRN Łódź-Gór
na. ANDRZEJEM WA WRZONKOWSKIM.

Hiszpańskiej

(Dokończenie

ze str. 1)
I jej nowy kształ-t al)Ołcczny. Pc
bojowe pozycje na pierwszej WYZWOleniu jako pierwsi, sta_
barykadZlie walki z faszyzmem.
nęli do pokojowej słUŻby i praw
ŻołnieTską krwią serdeczną zna- cy dla Polski Ludowej. Cieszy
czyli polscy ochotnicy sw6j udział ,n as, że pomimo upływu
lat.
w walce z nawałą fa.szystowska: kombatanci walk swoją
obecna
była to pierWsza wielka danina postawą I działalnością społecznĄ.
POIs'kiei krwi, świadectwo . naszej dają przykłady wzorowej sŁUŻby
działalności 1 udziału w walce na- ojczyźnie.
I!"odów przeciwko
lUdobójczemu
Premier przekazał ..Dąbrowszcza
hj.tleryzmorwi.
kom" życz.enJ\a zdrowia 1 poomy_
"Dąbr<lWSZCZ8cy" byli potem w
śLnośc!
w życiu osobistym.
d.zLn tycia, kióre w najsoorszym latach II wojny św!aiklwej - pod_
tego słowa pojęciu służą spałe kreślił P. J"a<roszewicz naj bar
cz.eńst:wu. W wystąJpieniach pod_ dziej żarliwymi rzecznikami pOW-I
Z okazJi 40 Iroozn:icy
walk w
kreślano, te w chwili
obecnej stania LUdowego Wojska Polsikie- Hiszpanii wczoraj w Teatrze Pol.
~aj-wyżs:zY'lTI ·nakazem patriotycz- go oddanego spraWie 50cjali- &kim w WaiI'szawUt odbył się uronym jest rzetelna pomea. obywa- zmu, walce o wyzwolenie Polski czysty koncert.
telska Odpowiedzialność ł społe_
C:Z'TIa dyscyplina.
Tam, gdzie odbyWa się gospodarski dialog rue mcie zabraknąć
i spraw drażliwych,
problemów
zajęli

Spotnl:a'Jl!a wyborców z 'POS'lami
zawsze okazją do pod:sumowaIl!ii& dorobku oraz nakreślenia dal_
szych planów rozwoju wszelkich
dziedzin życia gos.podarczego, s-połeczneogo t politycznego, Zabieorajac
glos na wczorajszym ,spotkaniu
wyb0rcy - przedstawiciele zakła
d6w PlI'aey dzielniey CMrna. działacze komitetów osiedlowych
I
blokowych
pod!kreślaU
ogrom
zmian. jakie dokonały się w dziel na co dzień n~kająeych mieszkań
nicy w ostatnich latach. Zwraea_ ców dzielnicy. Wskaz.ywano i pięt
no głównie uwagę ,na dalszą, sta- nowano wystę,pujące je.szcze
tu
łą
poprawę warunków socJal!nod ówdzie przejawy -oiegospodarnobytowych l. pracy.
d}'1namiczny ści, podk'l"cślano konieczność dalrozwój budownictwa mieszkanio_ szego usprawnienia
komuni1k aei1
wego ora'z tych wszystkich dzie- miejskieJ. post'1.llowano
wresz.cie
zlikwidowa.nie szczeg6lnle dotkli_
wego w tej dzielnicy braku sloo!
Wodociągowej. R6wnocześnie podkJreśla'll.o duże zaangażowanie mie
szkańców tej dzielnicy w likwidowaniu nękających ich bolączek. co
przejawia się stałym wzrostem
podejmowanych czynów s.połecz 
nych.
W czasie dySkusji głos Il.3.brał
Podan.o tu do wiadomości.
te
defieył
francuskiego handlu za- poseł Roman Malinowski. Omó gran'icznego wyniósł w pa~eT'lli wił on aktualną sytuację gospo_
,;:u 4,7 - mld !ralIlków. Główną da'I'Cza kraju. Wiele miejsca w
tego przyczyną są zdanlieom rządu swoim wystąpieniu poseł poświę
ceny ropy naftowej i letnia Slusza. cił m. in.. już POdiętym oraz plaDeficyt ten sia'nawi poważny cios nowanym działaniom partii i rzą
dla rządu Ba:nre'a, który we W1"Zie_ du, zmierzającym cio odbudowy
produkcji rolnej. Jej rozszenz.en11a
śniu ogłosił pakiet posunięć zmie
oraz co za tym idzie programo'
rzających do ożywienia gospodarki. Ogłoszenie danych o bilansie wi powawy sytuaeii rynkowej.
Do pytań wyborc6w, dotyczą
ha.ndlowym 2-8 paździerIllłk przymiasta i dzielnicy
czyniło
się
do dalszego spadku cych spraw
:ustoosunkował
się
Wliceprezydent
kursu tronka wobec dolalfa. W tej
Wnikliwie i wy_
chwili płaci się już 5 fra'nk6w rLa J. Morawiec.
czerpująco przedstawił (fi działa
dolara.
nia i zamierzenia władz wojew~wa., zmierzających do stałej
poprawy życia jego mieszkańców
są

• • •

SZCZ t

(Dokończenie ze str. 1)
cje w tym dziale były dwukrotnie
wyi:sze niż w całym poprzednim
lO-leciu. Kolej otrzymała 65 tys.

Deficyt francuskiego
handlu zagranicznego

Benjamin Britfen
nieuleczalnie chory

(ros)

przewozów

Biletv towarowe
na cukier wgrudniu
Od 23 bm. Narodowy
Ba.nk
Polski będzie wydawał zakładom
l innym uprawnionym Jednostkom
bilety towarowe na cukIer . na
grudzień br. w takim samym trybie ja.k w ubiegłych miesiącach
Pl'"ZY pobieraniu biletów obowią
zuje rozliczenie z biletów pobranycb poprzednio.
Oba odcinki grudnil/wych bile_
tów towarowych n" cukier mogą
być realizowane jednorazowo lub
w pieil'wszej
drugiej połowie
miesiąca.

Listopadowe bUety towaorowe n",
cukier sa. ważne do 6 grudnia br.
włącznie.

nowych
wagonów towat'owych
z.budowano 1.200 km nowych linit
a wiele dalszych modernizuje się
Przystąpiono do budowy Central
nej Magistrali Kolejowej łąezące
Śląsk z WYbrzeżem (niektóre je<
odoinki wstały juź przekazane do
ekS'Ploatacji), % odgałęzieniem w
kierunku WalfSzawy.
WszystkIe te sze.roko zaklrojone
prace i~westycyjne przyniosą wy
rażne efekty w niedalekieJ llil"ZY

szłości,

Trzeba także wskazać na takt,
dyscyplina ładunkowa panne
rów kolei, a zatem tysięcy PTzed
siębiorstw
w całym kraju, pozostawia dużo do życzenia. Nazbyt
długie przetrzymywanie
taboru
oddawanie wagonów
brudnyeh.
bądź uszkOdzonych t-Q istotne
hamulce w 'lJ.spraw,nia'llliu przewmów.
Do ładunków o zdecyoowanym
priorYtecie w transporcie kolejowym należy węgiel, szczególnie
.zaś jego dostawy dla ludności.
Jak się okazuje wbrew OPII_
blikowa'n ei niedawno informacii
kolejarzom udało się. mimo istniejąCYCh trudności,
wywieźć z
kopalń
w ciągu minionych
3
że

'Antvrasistowskie oświadczenie ł~~::tir;!~?~f~ :~f
~~żz::r' !~~~~~;bi={~:~~~ri:~~ Komunistvcznel- Partii W. Brvtanil ~1:~:~n~~~:~że~~;;:~:~'tZ
Lord Benjamin Britten, autor wie-

_

pozy tora
brytyjskiego,:za największe/(o twórcę
w dziejach muzyki
angielSkiej od Henry Purcella (wiek
XVII), jest nieuleczalnie chory. stan
jego :zdrowia
jest
beznadzle.lny.
Przed 3 laty pOddał się on chirurg1cznej
operacji serca i od tego
czasu zdrowie 62-letniego kom pozytora stale pogarszało się. Obecnie
lekarze są bezradni. Wiadomość tę
pod:t ł bI1ski przYjaciel B. Brlttena,
Śplf'wak Peter Pears, który przer~
tournee artystyczne po I{anadzie i
przybył do Aldenburgha w hrabstwie SUffolk, by opiekować się
śmiertelnie chorym muzykif'm.

Komitet Polityczny KOmUl1Jist Y _/ ry jest niezbędna w walce o zmdacznej Partii
Wielkiej
Brytanii nę aktualnej rządowej
-polityki
ogłosił oświadezenie
aKcentująC<.' ekonomicznej.
konieczność zdecydowanej
walki
pr~~niw'ko rasizmowi. Rasiścń
Oświadczenie wzywa do maso~~
podkreśla dokument sta,raią się wego poparcia
zapowiedzianej w
obarczyć
kolorowych Imigrantów Londyn'ie na 21 bm. demoDStracii
odpowiedZialnością za obecne bru- 8ntyrasistowskiei, która oa:ganizodności "- ekonomiezne kraiu, u.siłu- Wl\na .iest z inicjatywy brytyjsltie_
jąc w ten spos6b rozbić klasę 1.'0- go Kongresu Zwlazków Za\\'ooobot-oiczą. Tymczasem Jedność ludzi wych i Krajowego Komit.etu Wypracy bez wgz1~'''u na kolor sk6_ ko'nawczego Partii Pracy.
"'"'

'-~~;;;'~;;~~~II~IJII~~II~lEmllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlI~1I11111111111!1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1l1111;aallieft&IC"IIIIII=if'II~IIIm~elllll~Z3"'1;1'~"5EWI!·;5są;g1l~i#fI!M!DllIlIlIsleE+I5H*IIIFiIl*~iiNI"
iifi!iiii",&
, JlJi.l!L&ł,1ił*"3F
..
F n
-

na

składowis'kach

węgla wspólnym trudem ko_
leja.rzy i górników zała<lowano do
wagonów i od brallSP.ortowano w niedziele, święta 'i wolnf!
od pracy soboty. Dowoozi to niewątpliwie ofiarności załóg kapal_
. .
h' b
d kl'
ki h w
Ilianyc
I
ryga
o e.lars c ,
pełni doceniajacych znaczenie zaopatrzenia mieszkańców w opał,
ą gospodarki w paliwo.
W
jeSiennych i zimowych t ygodniach
koleiarzom
-POtrzebna
jest wszechstronna pomoc, zwłaszc;;.a użytkownik6w PKP. Tak

jak

służby

transPQrtovve

ne,

Polak w półfinale turnieju Grand Prix w Londynie

Powrócić

stawką

na

łódzkiego

pozycję

spotkania

w.

lidera

-

tKS

Legia

W

FIBAK POKONAt I. NASTASE
piątek

wieczorem

rozegrano Wynik

ćwierćfinałowe spotkania orlbywają
cego ~ię w Loudynie tenisowego turnie
Ju "Grand Prix". Niewątpliwie naj bar
dziej
interesująco
zapowiadał
się

7:6,

6:1,

spotkania Fibak 6:4, a więc dwa

Nastase

plerw~ze

r6~ni~z

ich obOWiązuje wysoka dyscypll.
na, sprawna organizacja prac załadunkOWYCh
oj
dbałość o tabor

lrudny mecz Widzewa w Krakowie

kopalnianych

racjonalne

1

wyładun.1;:owych.

i jego maksymalwykorzystywanie.

KronikD wypadków
•

Godz,

7.10

w

Andresp01u

na

przejeŹdzie
kolejowym
pociąg poŚpieszny Łódź Warszawa potrącił kierowaną przez Aleksandro: G.
"Warszawę"
F:ll: 5550.
Ofiar w ludziach nie było. Straty
ok 20 tys. zł. Przyczyną było praw
strzeżonym

sety rozstrzygnięte zostały dopiero dopodobnle opuszczenie zapór w
przejazdu samochodu przez
po tle-breacku. Dzięki awansowi do czasie
pólfinału,
Wojciech Fibak 7dObYl~ tory.
kolejne
50
punktów
do
klas)'fikacj
pojedynek WOjciecha Fibaka .z Rul. Godz. 8.20,
skrZyżowanie ulle
o remisie przed tygodniem W dobnie wystawi do dzisiejszego spot SOBOTA: Odra - Górnik (godz. 16), munem Ilie Nastase.
Wy~ej oce- .,Grand Prix".
l Maja i Zeligowskiego. Nie ustąpił
Szczecinie i zwycięstwie Slą kania: TomaszeWSkiego, Lubolńskie- RUCh - SląSk (16.30);
NIEDZIELA: niano szanse Rumuna. Poiak spraW drugim ćwierćfinałowym meczu pierwszeństwa przejazdu kierujący
ska nad ROW
jedenastka go, BUlzackiego,
Dziubę, Galanta, Arka. GKS Tychy (godz. 11), Lech wił je!'lnak sporą niespodziankę I Jimmy Connors (USA) pokonał Sta- .,Syreną" 5880 IW i spowodował zde
ŁKS
utraciła
przodownictwo Sadka, Polaka,
Mlło~",ewicza
oraz - ROW Rybndk (godz. 11), Zagłębie wygrał ten pojedynek, choć po nie- na Smitha (USA) 6:3, 7:5.
rzenie
z
samOChOdem "Renault· ' •
pierwszoligowych rozgrywek
wła
Nowaka, Milczarskie!:,o ł Terleckie- - Pogoó. (god~. 11), Szomłlaerki
zwykle zaciętej, trzysetowej walce.
Ofiar w ludziach nie było. Straty
śnie
na rzecz wrocławskiej druży go.
Stal (godz. 13).
ol<. 20 tys. zł.
Niełatwe
zadanIe sto!' przed pił
ny. Stąd też
dzisiejszy mecz ze
W PIOTRKOWlB
l. Godz. 9.40,
skrzytowanie ul1c
stolcczn~ Legią piłkarze z al. Unii karzami Widzewa,
którzy równie:t
CONCORDIA - URSUS
Wólczańskiej I Struga. Nie uszanotraktują jako "zansę powrócenia na dziś "'"ystąpią w Krakowie (poco:ątek
wał pierwszeństwa przejaZdU kieruR6wnież interesująco zapowiada 810:
Wiśle.
pierwsze miejsce w tabeli. Oczywi- meczu o godz. 16) przec1w
, Jący ,.Fiatem" 8196 IW i spowodoście bedzie
to możliwe
tyLko w Po zwycięstwie nad Odrą (spotkanie meca o milłtrzostwo II ligi w któ\vał zderzenie z innym
.,Fiatem" t
przypadku ZdObycia obu punktów, a to uznano za naj ciekawszy mecz po- rym w niedzielo: (początek o godz.
który następnie potrącll "Nysę".
więc
odniesienia
zwycięslwa
nad przedniej kOlejk<i) Wid'zew awanso- U) Concordla zmierzy aię z Ursu_
Straty
ok.
8
tys.
zł.
sem,
Ple>trkowianie
otrzymali
wiele
warszawską jedenastką. T~'m
bar- wał na ~ miejsce w tabeli, Warto by
l. Godz. 15.20,
skrzytowanie !II.
dziej. że wrocławski Sląsk
stanie tę lokatę utrzymać, mając tym sa- pOChwał za pomysłowo rozgrywane
PoliteC'hniki
i ul. Wróblewskiego.
też przed
trudnym pOjedynkiem w mym dogodną pozycję do zakończe_ akcje w czasie meczu z O'lmplą w
"Trabant"
IT
6471
potrącił na przejPoznaniu.
Tyle,
że
spotkanie
wygra_
Dziś i Jutro rozegrany będzie og6lnopolski rajd samochodowy "Prząś
Chonowie, gdZIe zmierzy się z Ru- nia jesiennej rundy rozgrywek midla pieszych
Kazimierza S.
w jutrzejszym
niczka" organizowany przez Automobilklub ŁódZki wspólnie z
nasza ściu
chem. Spotkanie ŁKS - Legia roz- strzowskich. Tylko, ~e o tym samym li gospodarze 2:1.
Doznał
on
otwartego
zlamania lemeczu liczymy też na dobrą grę
redakcją. Patronat nad imprezą, stanowiącą jednocześnie ostatnią tegopocznie
się dziś przy aJ. Unii o marzą zape\'v"tle wiŚlacy, dla których
wej
no,\1
i
przebywa
w
Szpitalu im.
piłkarzy
Concordli.
Pod
warunkiem
roczną eliminację rajdowych MP strefy północno-zachodniej i przedostatnią
god.z. 16.
pojedynek z Widzewem stanowi 0Son"nbel·ga.
eliminaCję mistrzostw okTęgu łódzk iego, objął wiceprezydent m. Łodzi
Z PO-,li Odu kontuzjl, ra('zej nie są statni niemal dzwonek w rywaliza- jwnak uzyskania zwycl~stwa I
l.
GOdz,
15.25
w
Zgierzu
na skrzybrani pod uwagę przy montowaniu cji o miejsce ' w gronie cwłowych
- J. Morawicc.
łowaniu ulic 17 Stycznia i Waryń
składu
na
mecz z legionistami zespołów ekstraklasy.
Droztlowski i OstalCzyk. W tej syPo defiladzie (godz. 15) uczestnicy \ tów" na trasie ujrzymy takie sa_ skiego. Autobus "Ikarus" potrącił
W pozostałych meczach o mistrzotuacji trener L. Jezierski prawdopo- stwo l ligi piłkarskiej zmierzą si<::
rajdu udadzą
się na Radogoszcz,
mach ody jak: "BMW 2002 Tli", "Se- na przejŚCiu dla pieszych Helenę G.,
l<tóra doznała stłuczenia klatki piergdzie nastąpi
uroczyste
złożenie
at-850" i "Simea Rally-2".
siowej.
wieńc6w przed Mauzoleum, a o godz.
CW)
l. Godz. 16.50 Szynklelew, gm. Pa18 rozpocznie Mę próba
zr~cznoścl
basen SP - 173, gOd". 11 (w niebiamce. Będący w stanie nietrze~
przed Pałacem Sportowym, po któdzielę godz. 10).
W tegorocznych rozgryWkach o ml- rej
wyro
Kazimierz B. stał na poboczu.
kierowcy · przejadą na Lubli_
SZERI\IIERKA: WOjew6dzka Spar- st.rzostwo
II ligi tcnisiścd stołowi
zatoczył Sll: i wpadł na bok
Fianek
rozgrywając
próbę
sprawnoścl
takiada Młodziety,
hala przy al. łÓdZkiej Elty
przewodzą jak dota"
noznał on złamania no~l'1 0Unii Oli goclz. 16.30 (w nIedzielę od tychczas stawce rywali i to zarów_ (godz. 20).
br
aże"
Przewieziony
został
d
o
szpiPP TotaI1zator Sportowy zawiaW niedzielę w Łagiewnikach
(ul
godz. 9).
tala w Pabianicach.
IlO w kOnkurencjj mężczyzn jak i Okólna)
SOBOTA
nastąpi start do
drugiej damia, ze w zakładach Male<\o LotJ... Godz. 17.15 na ul. PabianickIej
HOKEJ N.Ą, LODZIE: II liga Bo- kobiet. Mamy prawo liczYĆ, że dru- części
rajdU
(godz.
7) . Trasa poprowa- ka z dnia 17.11. 1976 r. stwicrdz"l1o: przy: Prad:zyńskiego
samochód poElty również zwycięsko za- dzi przez
PIŁKA NOŻNA: I liga ŁKS L.- ruta - Stal Torud, w Zgierzu, go- żyny
Ujazd,
Spalę,
Konewkę
trąCił kobIetę z dzieckiem.
Swiadkończą
kolejną
rundę mistrzowgla W-wa,
stadion przy al. Unii, dzina 18 (w niedzielę, !:,odz. 11).
LOSOWANIE I
się tllił;aj odoinki sl?ecjalnel
kowie wypadku oraz Iderowca progodz. 16.
skich spotkano Panowie podejmują i(Odbędą
dalej przez Tuszyn, Pabianice. Cho'zeni
są
o
zgloszenie
się
w
WKRD
NIEDZIELA
19 bm. (godz. 17) w sali ZSZ przy
!\ tJTOl\llOBłL1?M:
,Ogóluopolski
rozw.
z
5
trafieniami
8
wygrarzeszów, t,a.giewniki, gdzie odbę
MO ul. Włady Bytomskiej 60, tel.
ulicy
Wareckiej
AZS
Białystok
rajd "Prząśniczka" start przed Paspecjalny. ne po 117.817 zl
716-62. Im)
TENIS STOŁOWY:
1I_ Esa Start (piąte miejsce w tabeI1), a panie dzie się ostatni odcinek
łacem SportowYll1, godz, 18 (w nie821 rozw. z 4 trafieniami
wygraMeta
przed
Pałacem
Sportowym
Pab. - Pogoń
Siedlce, godz. lO, 21 bm. wrocławską Burzę (przedodzielę w Łagiewnikach od godz. 7).
ne
po
1.291
zł
ZWAR W-wa, ul. statnia lokata w tabeli). Początelt (ok. godz. 13.10) Uroczyste zakończe
PIŁKA KOSZYKOWA: H
lil;a ł,o Energetyk ł,. 26.859 rozw. z 3 trafieniami - wybiet W161{ll-iarz Pab. - Stal St. Wo- l\'Iied~iana 113 godz. lO, EIta - Bu-' meczu również przy Wareckiej o go_ nie imprezy połączone z rozdaniem grane po 65 zł.
nagr6d (nasza redakCja ufundowała
la, godz. 17 (W Iliedzielę 10.30), Wi- rza '''roeław, ul •. Wareclta, godz. lO, dzinie 11.
Z głębOkim żalem zawiadamiadla najlepszego łódzkiego
Lewart Lubartów, ul. Nodzew AZS 'V-wa, god%. 18 (w AZS Natomiast
w rozgryvvkach męż- puchar
LOSOWANIE II
my, że dnia 18 listopada 1976 r
niedzielę
godz. 11),
II liga męż wotki, godz. 10, 11 liga kobiet Wł6- czyzn pabia·n lcki Start (II miejsce) kierowcy) w Pałacu Sportowym okozmarł nasz korhany Maż. Ojciec:
lo
godz.
19
czyzn Start - Piotrcovia, godz. 19 kniarz Pab. - Stal Stocznia Sz., go- gości Poge>ń Siedlce, Energetyk !ódz
4 rozw. z 8 trafieniami - wygraTeść i Dziadek,
przeżywszy 83
Na liście startowej figuruje
41 ne po 181.484 zł
dzina 10.
(W ni~dzielę godz. 17).
ki ZWAR W-wa, a AZS ł,ódź-Le uczestników
lata
wśród których znajdUje
PIŁKA SIATliOWA: I liga kobiet
400 rozw z 4 trafieniami - wyPlł.KA NOZNA: WOjeWÓdzka kla- wart Lubartów. Pingpongistki pabiasię
wielu
ZJlakomitych
kierowców
z
grane po 2:722 zł
ChKS Czarni S., godz. 18 (nie- sa "A" EIta Metalowi"c, Orzeł nickiego Włókniarza (6 miejsce W całego kraju.
S.
P.
dziela, godz. 10), Start Zawisza 15.797 rozw,
z 3 tra tleniamI
Tęcza,
Bzura O. - RKS, MltS tabeli) grają u siebie ze Stalą Stocz
FaWOrytów w końcowej klasyfika- wygrane po 114 zł.
S., gOdz. 16 (w niedzilllę 10). II li· PTC Pab. - Wł6kniarz Ł., Widzew nia Szczecin, a Budowlani Lask :t
cjd
vi
poszczególnych
klasach
oraz
ga kobiet: ŁKS - Polonia S. godz. - Start (wszystkie mecze o godz. poznaliskim Sanem.
punktacj'i generalnej należy upatry18,30 ; 12, Start II - MZKS Jasło, 11), Energetyk - ŁKS,
Orkanwać m. in. w: R. Kopczyku z Poz•
godz. 13.30 i 12.30. Anilana - Siar. Wł6knia~z Pab., ChKS - Stał Gl.
lNZ. WLOKIENNIK
Z pOWodu uczestnictwa braci Frą- nania jadącym na .. Fiacie 125p-1500"
ka T. gOdz. 17 I 11, II liga tU ęż (wszyst1ue
mecze o godz. 11.15). czyków w mio:dzynarodowych
W zakładach Express Lotka z
mi- z nr startowym 83, a także w łódz
Pogrzeb
odbędzie sIę dnia 22
<zyzn Anilana - AZS Cz. godz. 18 KI,ASA "A"
dnia
17.11.
1976
r.
stwierdzono:
(GRUPA SKIERNIE- strzostwach Jugosławli mecz o mi- kich zawodnikach: J. WOjtynle (nr
i 11.
. WICKA):
1I,topalla 1976 r. o godz. U. na
Bzura Ch. - Start B., strzostwo ekstraklasv Włókniarz _ 84),
1 rozw. z 5 trafieniami - wygrawicemistrzu
Polski
w
kI.
9-13
Cmentarzu
Komunai,;ym Zarzew
pf;!lWANIE:
EliminacJe stl'1lfowe Mazowsze Teresin - Pelikan
na 614.060 zł
ł.., AZS Gli\Vice został - przełotony
na
dziewcząt grupa A i B z udziałem: Pelikan Ł.,
PTZ} ul. Przybyszewskiego 325
Mazovia - Unia Sk., grudzień. Tenisistki stołowe Włók Z. Za.pędowskim (nr 6) oraz A. Szos~33 rozw. z 4 trafieniami w-landzie
(nr
29).
K.
Kolince
(nr
42)
Czarni R., KSZO OstTowiec, To:cza Orkan S. grane po 2.766 zł
Zyrardowianka II niarza zmierzą się we Włocławk1\ z
I T. Barańskin1 (nr 44) dOSiadających
K" AZS L6d~, Start L., Anilana, (Wszystl'.ie mecze o r:odz. 12).
12.674 rozw. z S trafieniami - wyRODZINA
tamtejszym Startem.
(w)
polSkiCh "maluchów". OOOk .. F1a- gr ane po 121 zL
% DZIENNIK PGPULABNY lI!r 1165 (8553)
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Puchar "DP" dla najlepszego
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współczesnej młodzieży mówi się wiele t rozmaicie. Z pewnością nie

O

zawsze są to opinie rawdziwe. Łatwo jest przec1ez uogólniać na
podstawie jednego,
'wiadczenia w pracy
na wieloletnich tradyorganizacji ZSMP, doświ
ją najlepiej o ogromnym
cjach potskiego ruchu mło
potencjale tw6rczego działa
'
Zaprosiliśmy do rozmowy
ardziej zainteresowanych·
owych w kilku łódzkich zatematem. Przedstawicieli org
kładach przemysłowych. ·Chcie
co sami myślą i mówią o soci, jakimi posługują się w cobie, o swoich dążeniach, kryt
nać się, czy dostrzegają wady,
dziennym życiu i pracy. Chcieli
jakie nierzadko im przypisujemy,
ony w swej pracy. Przede wszystkim zaś, w czym widzą ich przyczy
Spotkaliśmy się w świetlicy Przę
Bawełny im. Waltera: Wiesława
Lasota - wiceprzewodnicząca ZD
MP Górna, Barbara Guziak
przewodnicząca ZZ w ZPB im. Arm1 Ludowej. Elżbieta Suwała - wiceprzewodnicząca ZZ w PB im. Waltera, Łucja Szczur - wiceprzewodniczą
ca ZZ w FOS - „POL.MO'', Wiesła·w Gronicki - członek komisji kulturalno-oświatowej w PCz. „Polani!", Ryszard Gruszczyński - wiceprzewodniczący ZZ w PCz. „Arelan" I Szczepan Malicki. - przewodniczący ZZ
w ŁZR „Fonica-Unitra"
W, Granlckh dy człowiek ma
Chciałby

zostać

Właściwie

ba przykład n.a jeszcze jeden element, którego nam w tej rozmowie zabrakło - odoowiedzialność.
Tego także trzeba się uc.zyci.
"

Tak, de są luSzczepan, którzy
))()trafią pogodzić wiele spraw Jednocześnie i
z dobrym rezultatem.
B. Guziaki dzie, chociażby

k'at..

jakieś ambicje
kimś
w życiu

Przez to „kimś'' rozumiem pozy
cle w sPołe<:Zeństwle, autorytet,
szacunek innych ludzi. Zaczyna

E. Suwała: - Oczywl.ścle. ale to
Szczepan. A inni?
W. Lasota: - Innym trzeba pomóc w doborze kryteriów i spa·
sobów postępawania. I
to
jest
chyba między innymi także nasze
zadanie.
Ł.
Szczur. Tak, ale
nam
samym też tego właśnie brakuje.
Najlepsi .,wysiadają", bo albo za
dużo na siebie wzięli. albo ?Ja dużo na nich nałożono. Właśnie dlatego, że uważano ich za zdolnych
Za takich. oo to sobie ze wszystkim poradzą. Znamy to przecież
;: praktyki. I potem rzecza normalm~ jest zniechecenie. No, bo
człowiek naprawdę chciał. a nie
uda.ie się. Raz, potem drugi, 11
trzeci już nie spr6buje. Starsi
mówia J>Otem o słomianym zapale i nieodpowiedzialności„.

W. Graniekl: - Wydaje mi się,
jest w tym sporo naszej wła·
_ _ _ , sne.i winy. Może wynika to z niecierpliwości,
ale po prostu ni~
wyciągamy ·wniosków z własnycb
czy wiec
niepowodzeń.
Raz sie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,,., błędów
nie
drugi
że

Wiesława

,Barbara Guziak

udało,

oróbować

Lasota

dzialaczantl 9J)-Ołecznyml, ale w
ramach godzin pracy. Kiedy chce·
my zorganizować cokolwiek poza
tymi ramami czasow.vml, sprawa
się
uzwyczaj urywa. Najwyżei
zasadzimy te krzewy, które zo-

wyjść poza. ramy zakładów. Wtedy, gdy człowiek sam chce zbyt
wiele od siebie, nie poradzi. Jeśli
znajdzie sie w dobrym
zespole.
współdziałającym i
rozumiejącym
się nawzajem, będzie można góry

Ryszard

I

'

j

A co do amb!cJ{

tak

samo kcmsumpcyjna jak i star-

•

µrzenoS'ić._

W. Lasota: Spróbujmy za.
tern UJ>Qrządkować te naszą dyskusję.
Na
pierwszym miejscu
umieściłabym ambicje.
Tę
chęć
:z.;robienia czegoś w życiu i
dk
siebie i dla innych. Człowiek bez
ambicji, w pełni zadowolony z
siebie i tego co ma, oo osiągnął,
społecznie przestaje sie liczyć.
B. Guziak: -

dzieżowa
jest
umożliwiającą

OrgaUizacia mło

właśnie olatformą
realizację społecz

nikowskich ambicji. Stwarza nic
tylko możliwości działania, przede
wszystkim w kolektywie, ale wła·
śnie przez niego działa także wychowawczo, twórczo,
kształtuje
'poprzez
wzorce
i
przykłady,
aktywne postawy. Pozostaje
je·
szcze kwestia metod pra.cy w ra·
mach organizacji. I tu z1tadzamy
sie. że wymagają one pewnej mo.
dyfikacji. Ale z drugiej strony,
Wiesław
musimy zdać sobie sprawe. że w
ba·r dzo paważnym stopniu zależy
to od nas samych. Od tego, co my
robimy w naszych zakładach, w si. Brak zaś życiowego doświad'I
bowiązaliśmy się "POsadzi6 w czyczenia rekompensuje agresywnoś•
nie społecznym i każdy ucieka jak naszych zespołach. Co i jak ro- cią w działaniu, ogromną chęcią
najprędzej ..
bimy, Wyciągając wnioski z wła działania, sprawdzenia sie w 11im.
snych błędów i niepowodzeń.
L. Szczur: - To jest chyba jeB. Guziak: - I właśnie rolą or•
den z tych mankamentów, z któmądre
sterowanie
W. Granickl. Najpoważniej t;aniza.cii jest
rymi spotykamy się w naszej pratym
niezrn.ierronym zasobf\m ener•
cy organizaC"Yjnej. Po prostu, nasz szym wrogiem w naszym działa g1i I społecznej aktywności.
program działania oparty jest na niu będzie chyba samousprawie·
metodach, które sprawdziły sie w dliwienie. Powinniśmy wykreślić
Wyda.ie nam się, te nie zmarpa-przednich Latach, ale nie uwzgl() ze słownika tzw. _czynruki obiek- nowaliśmy czasu. Wyszło w toku
dnia zmian. jakie nastąpiły. Jest
tej wymiany poglądów wiele spraw,
to nadal program dla iednostek.
Być może Czvtelnik odniOsl wraie
dla członków i działaczy, A nikt
z nas nie jest sam.
nie, że ograniczono się w rozn::io•
W. Granicki: A kto komu
wie do postulatów. Nie chodziło
zab.rania .irzyjść na imprezę
nam jednak o to, by chwalić się
dziewczyną czy chłopakiem?
tym czy owym. Rozmawialiśmy o
Si. Malicki: Teoretycznie
modelu, a więc o swego rodzaJu
nikt, ale jeśli świetlka jest na
abstrakcie. Ale każdy chyba z uterenie zakład u, to po prostu por·
tiernia nie przepuści. A dyrektor
czestników te.i dyskus.ll przykła
będzie sie wił
jak piskorz. przed
dał swo,ie słowa do konkretnych
podjęciem decyzji o wpuszczeniu
spraw, działań, jakie dokonyw.me
obcych na teren.
są w jego własne.i organizae.ii. WiW. Lasota: - Jakich
obcych?
dzi zatem wyraźnie mitnkamcnty,
To przecież nasze rodziny!
o których mówi.
Sz. Malicki: - Dla admin!stra.
Dobrze, że każdy z na sz:vt'h roz.
cji, to sa obcy. Kiedy raz sie
mówcó1v
zdaje sobie sprawę z
administracja sparzy. będiie dmuchać na zimne. Opinia zqstaje. Coś
faktu, jak wiele zależy ocl niego
raz nam sie nie uda, a patem
sameito. od ,Jego kolegów, że to
trzeba bardzo długo wyłazić
ze
o czym mówili, powinni tlblekać
~Y • .7.eby udowodnić, że jednak
potrafimy.
w knt~lt realny~h • przedsięwzięć
na. swoim· własnym podwórku, Ale
R. Gruszczyński: - Właśnie <.>
wypada. nam także uo~6lnić protym chciałbym kilka słów. Wield
nieporozumień
pawstaje na tym
Elżbieta Suwała
blem. Sprawa metod działania ortle. Utarł się pewien punkt wi·
ga.niza11ji młodzieżowe;! dziś i w
dzenia na poczynania młodzieżo
we. Jak coś sie nie uda, przepa- tywne. W -przeciwnym wypadku (lrzyszłości nie da zamknąć się w
dło na lata. A jeśli coś sie udaje
dojdzie do paradoksów, Taki de. stwierdzeniu - skoro wszyscy wie
zrobić, musi być tego bardzo wi~.
le. żeby zauważono. Ja wiem, że likwent będzie w zakładzie tłu· dzą, co powinno się robić, to dla.nasi koledzy częstokroć zniecheca- maozył się, że on to czy owo, bo czego nie robią? Doświackzenie I
i& sie i to właśnie z przyczyny studiuje. Na uczelni znów bedzie odpowieqzialność w działaniu. Te
niewłaściwych
ocen. Nie tylk:>
dwa elementy warunkqją w · zasawystawianych im, ale i ·tych, któ~ się tłumaczył, że w zakładzie m-.1
re oni sami wystawiają. Jeśli coś to, czy tamt.-0 prze~kadza w nau- dzie wszystko. Szkoła życia i prasie nie udaje, trzeba znaleźć przy- ce. A obie strony wykorzysta. cy musi być_ szkolą odpowiedzialczynę i następnym razem zrobić
ności. Co zaś do doświadcze1i, kotak. jak trzeba. Z cała odpowie- jako usprawiedliwienie W· domu. rzystajmy szerzej z tych, które już
bo albo ma zebranie, albo czy'l
dzialnością i do końca. Nie wo~
no mówić, że nie zrobimy tego społeczn:y. albo musi sie uczyć.
czy owego, bo i tak się u nas
nie uda.
Ł. Szczur: Sztuika naJwieksza
wielu
Ł. Szczur: 1\-Iówi się, że mło· jest umiejętność godzenia
dzież
jest taka czy inna. Ona spraw jednocześnie. Ja wiem, że
jest i taka i inna. Tak samo. jak tego nam nie dostaje, ale nie woli starsi. Oni też są tacy i inni. no n.am usprawiedliwiać sie przed
Jak ludzie. Nie można do wszy.
stkich przykładać tej samej miar- sobą. Życie jest po prostu wiel·
ki. Każdy z nas ma inne predy- ka szkołą odpowiedzialnoś~i Wcspozycje, inne możliwości wyka- bec siebie; w<ibec innych. Cokolzania się. Każdy musi sam wy- wiek przedsiębierzemy,
musimv
pracować
sobie swoje cele tak
samo, iak każdy sam musi w.v- robić odpowiedzialnie. W momenbrać najlepsze metody do osiąg
cie gdy możemy udowodnić, Ż<"
nięcia swych zamierzeń.
potrafimy, że wiemy oo chcemv.
argumenty na „nie" z
W. Granicki: - Ale mówiliśmy znikają
już, że mądrośc i życiowej nie naudrugiej strony.
czysz sie z książek. Można popeł
W, Granicki: To jest także
niać błędy przy wyborze.
przyczynek do wielu spraw. NaB. Guziak: - Nasza zatem rzezwałbym to swego rodzaju handczą jest tak prowadzić uracę spolem wymiennym. Kiedy w KZ py
łeczną, by zredukować ten kotają
„w czym wam mamy ponieczny margines błedów. Po to móc?" uważam to za niewłaściwe
stawiamy wzorce, wyzwalamy du- stawi.anie spra-wy. My przecież pocha rywalizacji. To na pewno nid
tratimy zrobić wiele sami. I kle·
wystarczy. Potrz.e bna iest pomoc
dy to udowodnimy, gdy będllie
I właśnie w tym względzie najtrzeba czegoś ze strony administra- są, wyciągajmy z nich wnioski, nie
bardziej liczymy w naszej pracy
cji zakładu, nie tylko nie zgłosi! od święta, ale w codziennej prana pomoc organizacji partyjnych.
uwag, ale będzie oczekiwać, że cy. \\'nioski praktyczne. . Przysło
na doświadczenie ich ak•t vwu.
organl"Zacja Jej przyjdzie z pomo- wie mówi, że człowiek nczy się
Ł. Szczur: - Zapomnieliśmy w cą. Jesteśmy w końcu dorośli, to na błędach. Ale niechze uczy się
tym wszystkim o Jednym. niezwy- znaczy od""""'iedzial.n.i. A że nie I na cudzych. Cena własnych mo•
kle ważnym elemencie. Wspomi"""
nał Wiesław. że nie zna swych sa· zawsze potrafimy wybrać n.ajlep- że by~ bowiem nlepo 1 rzebnie wysiad~w„ Chodzi mi o ko~ektyw sze metody działania - u-:zymy sie soka.
Dyskusję prowadził:
o.rzyiac1ół. Tylko tam, gdz1~ ud;i życia.
I pomoc najwa.żnieJs:-r..a 0

~ja Szczur

=i

Granicki

B. Guziak: - O właśnie. Uczyć
sle trzeba stale. I to nie tylko z
uczonych ksiąg.
Uczyć sie ży~
.te od =zeń o r:ostan!u sław
Przecież nasza organizacja
daje
nym aktorem. konstruktoirem, wY
tutaj znakomitą możliwosć. Mó1nalazca. Potem przychodzi ży·
wię o wzorcu. Dobry
przykład
ciowa proZllł i marzenia nabierają
Sz. Malicki: - Takiemu trakto·
bardziej konkretnych wymiarów waniu spraw:v sprzyja też czę:rto jest najważniejszy. Mamy najlepszych
mistrzów
i
wychowawców
Można zostać „kimś'' w
swoim stanowisko administracji. Na przy.
zespole. w zakładzie. w środowi· kład - chcieli zrobić wieczorek. młodzieży. W praktyce funkcjosku. Trzeba jednak cqś sobą re. a skończyło sie tym, że ktoś tam · nowanie tego wzorca jest doskonałe. W naszym zakładzie zespół
prezentować.
kierowany przez takiego właśnie
miskza jest najlepszy ze wszystB. Guziak: -' Ale u wielu ludzi
kich.
życiowe amblcje mają charakter
bardziej płaski. Ich wymagania
Ł. Szczur: U nas w POLMO
jest tak.a sama sytuacja. Ważne
nie są tak ooważne, Urządzi go
jest także i to, że właśnie to wy·
dom i rodzina, . ustabilizowane
zwala zdrową rywalizację. Inni
warunki bytowe. Jest mu dobrze
muszą sie zastanowić
nad tym
dlaczego tamci mają być najlepsi
i będzie sie bronił PI"Zeclw wc!aa my nie. To wyzwala nie tylko
ganlti go na -przykład w robote
dobre współzawodnictwo, ale jeSPOłeczną.
dnocześnie poczucie wiezi w kolektywie, wspólnotę celów i dzia·
Sz. M~llcki: Nie oddzielał·
łań .
bym tych spraw tak bardzo. Jest
pewien zespół celów. do których
B. Guziak: - Przykład, choćby
człowiek
w życiu zdąża. Sa w
najlep.szy, sam wszystkiego
me
tym cele osobiste i sa ogólne
załatwi.
Ten wzorzec musi byĆ'
Jest w tym zarówno rodzina. dom,
odpowiednio wykorzystany w copoziom życia. iak i właściwa każ.
dziennei pracy orgauizacii. I tudemu cheć Poznawania rzeczy nntaj na pewno mamy jeszcze wie·
wych. uczenia sie. robienia czele do zrobienia. A najważnieisze
goś pażytecznego.
Cały
dowcip
jest, byśmy uzyskali w pracy to,
polega chyba na tym. że umiejet·
oo Jest jednym z haseł naszej ornie oogodzić to wszystko jest bar.
ganizacji - koło ZSMP kolektydzo trudno„,
..____ , wem przyjaciół Wtedy, gdy mamy do czynienia z grupa ludzi
R. Gruszczyński: - Nie można
związanych vrzyjacielskimi węzła
zaplanować sobie życia. W tym
mi, możemy być pewni, że zdziana pewno masz racje. Nie powiem
łają oni bardzo wiele.
sobie, że najpierw poznam dziew·
czynę, która zostanie mJja żona
R. Gruszczyński: _
Ale
w
potem będę zdobywać: razem z
Gruszczyński
praktyce właśnie to uzyskać jest
nla oozycje zawodowa l socjal.
szalenie trudno. Cała nasza dzia·
ną, w
tym także w.vkształceni.i,
a potem ewentualnie zajmiemy wybił t'l'zy szyby. Wiec drugiego łalność
zawodowa i społeczna
sie robotą społeczna . Te wszyst- wieczorku dyrekcja nie pozwoli kończy sle w zasadzie z chwila
kie sprawy dzieia sie przecież zrobić. I dziwisz się?
wyjścia za bramę zakładów. Krótrównocześnie. I pracujemy, i makie - cześć! - i każdy ucieka
my żony czy dziewczyny, i uczyW, Granicki: P<rawdą m6my sie. l robimy to czy owo w w1ac - nie. Tylko, że nie powin· do swoich własnych spraw,
do
organizacji. Pogodzić
wie,l.e
w no dojść do takiego
staWiania domu. do rodziny, do kina
z
krótkim czasie jest nieraz niemo. sprawy. Tam gdzie sa ludzie. możliwe.
że zdarzyć sie wiele. Ale my za dziewczyną, czy na ·wycieczkę :za
te impreze odpowiadaliśmy, więc miasto.
ł., Szczur: To Jest chybe to. oowinniśmy załatwić wszystko do
oo nam najczęściej przeszkadza końca . Oddać lokal takim. jakim
W. Granickl: - Ja mieszkam w
czego nam. brak.. Nie ty~e czasu; go wzieliśmy, dopilnować porza- zakładowym bloku, a ~łowo daje,
ile
doświadczenia I um1e.l~tno~c; dku w trakcie imprezy. Po pr-0· nie wiem kogo mam za sasiada.
mądrego wyboru. ~rzeba w1edz1e.c stu ktoś coś zrobił nie do końca.
się stworzyć naprawdę zw1ązanv
z czego mam ~zis. zri;zygnowac, a potem dziwi się. że inni maja
S?'· Malicki: . - No właśnie. Je- ze soba kolektyw, można bedzii; 1ak:l nam chod7:!, sprowadzać się
co jest teraz naiwazrueisze.
obiekcję. To Jest najlepszy cNY- stesmy aktywistami zawodowym\ mówić •
powodzeniu.
Musimy powinna wlaśnie cl<> tego.
nie warto. bo i tak sie nie uda.
A przecież tak właśnie nie wolno. Trzeba uczyć sie na błedach.
nie załamywać rąk.

ł.. Szczur: -

każdego, celów Jakie sobie stawia.
nie ~ówmy o konsumpcyjnym sto
sunku młodzieży. Jest ona akurat

j.

·

·

Szczepan Malicki

LESZEK RUD~ICKI
Fot.: Z. Gorzkiewi®
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Nowotki, Ka.rolkowa, Sienna, Młynarska, Miodowa, Tatarska•• , Znane wa.rszawsk!e ulice. Przet!•
wojenne i dzisiejsze, nowe I o nowych już nazwach Czy spacerując nimi przyszłoby nam rlo
do głowy pytać o sagę polskich muzułmanów? Sciślej - o losy warszawskiej społeczności mu·
zułmańsklej, z ulicami tymi i domami na zawHe związanej? A jednak to tutaj, przy Miodowej 7,
w której koncentrowało się
miała przed 1939 rokiem SW• siedzibę Szkoła Wschodoznawcza,
życie religijne i kulturalne polskich musllm6w skupionych w gminle warszawskiej. Podczas ss.
półśpiew. kiedy to recyt-0wano wersety Koranu. wykonując
rozlegał się charakterystyczny
latu
przy tym charakterystyczne, wschodnie skłony ciała, a także rąk i głowy. Gdy były to sura 3
o narodzi nach Je~usa, założyciela religii chneścija1isltid„.
przekaz
koraniczny
i 19, zawierały one

w

instytucte, który mieścił sie na drugim
piętrze, czynne były aż trzy wydziały. Mło

dzież muzułmańska preferowała wyrażr.ie
wydział drugi, bliskowschodni. Uczono tam
twre<:k,J ego i gru.ziński~o
kzyków: araOOkiego,
oraz w;prow.adz.ano adeptów w zawiłe dziieje pol·
ski ej „tatarszczyzny". Studia trwały 3 lafa. A gdy
-pora takich świąt muzułmańskich
nadchodziła

Mi!ad-un-Nabi,
jak Id-ul·Fitr, Id-u!-Adcha czy
modlO'IlO się rów.nie.ż w liturgicznym języku is1a·
mu, w języku airabsk1im.

rozslanych wzdłut fra.ncuskieJ Riwiery, FireJus Die nJ.
miast
Wśród kilkudziesięciu
muje Jakiejś szczególnej pozycji. Ot, po pro stu malowniczy kurorcik, któremu daleko Jednak do sławy Cannes ozy Saint Tropcz. Mimo to, tu właśnie ścią,gaJ• masowo zmotory·
zowant turyści. Magnesem jest Safari - jedy ny tego typu park w Europie.
„Safari - to rczerwat zwierząt egzotycznych, Safa.ri - to tycie na wolności w rytmie M·
tury, Safari - to bezpośredni kon~kt ze światem zwfen:ą,t s dżungli I 1tepów" - łrseba
pnyzna6, te brzmJ · ło zachęcająco.
rofę do rezerwatu pako.
w
nujemy samochodem
kilkam.aście minut. Z daleka już rzuca się w oczy
Olłbrzymia reklama witająca turystów i wSkaxująca dalszy kiieru·
111ek jawy. Droga lJ<llfe się t&az
'Przejeżdżamy
do góry, jeszcze
przez moot i wreszcie przed nami
nieduży budynek z wymaloWa'lly.
mi na ścianach sylwetkami zwienąt. Nieco dalej znajduje się kasa, sklepik gdzie można ku-pić
jedzenie dla zw:ie?"Z4t, małe bi·
st.ro. Wszystko to mieści się w
drewndanych chatkach izbudowa.
nych na wzór prymitywnych siedzib mieimcańców dawnej Afr;nkd.
W oczekiwaniu na swoją kolej,
jako, że samochody wi>u.srwzane
są na teren rezerwatu w spory~h
odstępach czasu, przeglądamy wrę
czony nam prosPekt.

D

Na początek rzecz jasna ostr.ze.tenia. Czegóż wiec nam nie ra·
lizą? Otóż nie należy np, głaskać
:po rogach byka Watuii, bo pie.
llZCZota ta może mu się nie spodobać ł według wszelkiego praw-

dopodobieństwa będzie szarżować
Z lamą, aai:kolwłek jest bardzo
uważać, bo może
należy
miła,
.opluć. Niedobrze jest również wy·

siadać z samochodu, a .nawet

przez okno, w tej
;pal1ku gdzie są lwy, bo ..•
'lądać

z

wY-

części

aekka

po.irytowani takimi
postanawiamy zdać się
l!la własne doświadczenie. W koń
ou i w łódzkim ZOO mkt z nas
nie głaskał byka po rogach, aoni
rue wchodził do klatki z wami .
radami

Przed samochodem rozsuwa się
wysoka, chyba trzymetrowa brama (teren rezerwatu naturallllie
jest dolkładnie ogrodzony). Dwa·
dzieścia metrów dalej znajduje si:,
następna, ale otwiera się dopie.
.ro w momencie, kiedy 'Pierwsza
.zostanie zamknięta.
samochodów
dla
Wyznaczona
dlroga prowadzi przez skalisty,
,pozbawiony jakiejkolwiek roślin
IIlOŚC! tere'll. Gdzienie.gdzie widać
tylko ndeduże bajorko.
mó.
tę częś6 parku możemy
przyjaciela szybciej. Tu tylko sprawdzam w 1>rospekc'ie - może·
i
my spotkać ptactwo wodne

-

Przez

wię do
prnejechać

małpy.

- Ladne moi tylko - słyszę w
odpowiedzi - a w ogóle to sam
spróbuj szybciej. Ja już i tak
o mało co nie rozjechałem jakde.e:oś zwierzaka.
Rzeczywiśc,ie o wypadek tu nde'brudno. Nic dziwnego, że zalecana szybkość to 5 km/godz.

Znów rozsuwa się l}l'Zed nami
brama. I od razu zmienia się
kraiobraz. Podło'.t.e oiaszczvste. d11

~ llO!len. Zarez o.a wcz~tku ota·
cza nas stado antylop. Zostawia-

my samochód i wchod.Zlimy mię
dzy zwierzęta. Nie okazują na~.
mniejszego za'Irlepakojenia.

- Co się dziwisz - słyszę codz.iell!nie przyjeżdża tu kilkaSE't
osób. Zdążyły się już oswoić.

rach. Nieduże sym,pa.tyczne lit~
rzenia łaszą się do każdego, wy.
ciągają ła-pkł, proszą o jedunie.
Osta.tmą część ·r ezerwatu prze·
jeżdżamy dosyć ost.rożn.le.
ga się tu królestwo lwów

sów.

Rozclą·

t tyg,ry
obolk drogi
111a przeleż.

Zwierzęta leżą tuż

niechętnie spoglądając
dżające samochody.

Ojczy7Jilą islamu była bowiem Arabia, Półwysep
Arabski, a założycielem tej religii - .Mahomet.
urodZ0111y ok. 570 roku n.e. (data urodzin pro·
rodta nie jest jednak pewna). Muzułmanie liczą
czas od daty .;wywędrowania". czyli „hedżry"',
tj. słY'nnej udecziki Mahometa z Mekki do Me.
dyny z 15 ca 16 lipca 622 roiku n.e. Tak · wiec
wedle przyjętej przez ndch rachuby czasu i kalendarza muzułmańskiego mamy obecnie d<l'J'.).iero rok... 1395. Można by powiedzieć: pełnda llre.
to obowiązkowa modlidniowiear.a! „Sala.~" twa, którą prawowierny muzułmanin powink-n
odmówić piięć raa;y dzien'lllie z twarzą zwróconą
w kleru:nku Mekkl. W teologil muzułmańskiej
,,salat" uchodzi za jeden z pięciu tzw. fila.rów
czyli ,,słupów Koranu" (poza wyznaniem wiacy,
oboWlą:tklem poszczenia, dobrowolnego opodatko·
wania się na Necz gminy w celu wspierania
uoogich oraz odbycia przynajmniej raz w życiu
wędrówki do Mekki). W islamie jako religH mo.
i
noteistycznej wyznanie wiaxy brzmi krótko
„La illa lila Allah we Mun.ammed
zwięźle:
ilaha
Resul Allah" albo w iinnym zapisie: „La
rasulu-1-lah„.
Muhammadun
wa
illa·l-lah
Słowa te zna<:Zą: ,,Nie ma Boga nad Allacha,
a Mahomet.proroki!em jego". Wypowiadając je z
przekonaniem, stajesz się... muzułmaninem.
Na ziemiach -polskich wyznawcy islamu, czyi!
pięciu
już od
ż:vją
(muś!imowtle).
muzułma'llie
stuleci. W służbie dawnej Rzeczypospolitej ci poPersów
i
'l;urków
Tatarów.
tomkowie dawnych
położyli wielkie, niezaprzecZlłlne zasługi. Dzisinj
jest to już niewielka społeczność, mn~e.i nawet
niż dwutysięczna, z czego w samej Warsza'W'ie
żyje mniei niż 300 osób. Przed wojną t>rzY ulicy
Siennej 20 miała swą siedzibe redakcja „Prze·
nieIslamskiego", redagowa.nego przez
glądu
strudzonego edytora i znawce „tatarszciyzny" w
Rodzina
Dżabagi.
Polsce - Wassona Gir<?ja
Dżabagich nale7'ła zreszta do naibardzie.i 71na.
nych rodzin muzułmańskich w Warszawie. podobnie jak rodziny Fazlejewów i Eksanowych.
Przy Karolkowej natomiast w budynku szkoły

K em h.irow uczył religii
pod.stawowej, Kebir
dzieci członków gminy. R eligi.i oraz... tańców
ta tairskich i kaukaskich.
Tak więc miała Warszawa swoich muzuhna·
Osmal!l
nów przed wojna, ma ich i dzisiaj.
Achmatowicz, Omar F'azlej e w, płk D. Kazum
to
Bek, Olgierd Najman Mirza Kryczyń ski starsza generacja, ta przedwojenna. Po wojn ie
zaś na czele gminy muzułmańskiej w Warsza ·
Tucham.
wie stali: Konstanty Mirza Murzicz,
M irza Baranowski. Jakub Romanowicz, Alek~n
War-ono·
Ali
der Ajdarew, Asfondija Fazlejew,
Eksano<v
Bekier
Eksanow,
Zairif
wi.cz,
oraz mgr Mahmud T. Żuk, obecny młody imam
z
tej gmi:ny. Ponieważ Warszawa jest jedną
nielic1mych stolic europejskich, w które.i nie ma
meczetu, -próbowano go w.znieść w stohcy, ale
na przeszkodzie stanał wybuch drugiej w-0jnv
bowiem w 1928 roku 'POWS'tał
Już
światowej.
komitet budowy me-"'Letu pod przewodnictwem
wsp0mnianego już Wassona Gireja Dżabagi, a.
w 1936 roku rozstrzygnieto konku1-s archi,tektonicr..ny, w wyniku którego I nagrodę otrzymali
S. Kolendo ~ T. Miązek. Miał ów meczet stanąć
na kolonii Lubeckiego, l>Offi.iędzy ulicami Reja,
Dantyszka i KI"Z.yclkiego.

W BOHONDB.CH I KRUSZYNIAN ACH
Jedynymi mecz~tami muzułmańskimi w Polsce
są dziś dwa zabytkowe obiekty, położone na Podlasiu, na Białostocczyźnie, a mianowicie świątynia
w Bohonikach i w Kruszynianach nad Swisłoczą.
Ten ostatni liczy już sobie około 300 lat. W czasie
dorocznych świąt „bajramów'', zapełniają je wiierni, przybyli z dalekich nieraz stron, aby posłuchać
kazania imama - przewodnika gminy. Imam v.<ygłasza swą pamiątkową modlitwę „chutbę" , z kazalnicy zwanej „minbar". Wewnątrz świątyni
która
znajduje się też nisza, zwana „mihrab",
wskazuje prawidłowo kierunek Mekki.
W 1916 roku w Studziance, na Lubelszczyźnie.
spłonął meczet, w którym znajdowała się chorą
giew pułku Jakuba Azulewicza z okresu Insurek_cji
Ustawiano tę chorągiew o!iok
Kościuszkowskiej.
minbaru podczas nabożeństw, odprawianych w czasie największych świąt: Ramazan-Bajramu i Kurhan-Bajramu, a także w każdą rocznicę wybuchu
Insurekcji, w której brali udział polscy · Tatarzy.
Osobną ·kartę w dzieiach polskich muz.11łrr.anów
st.an.owi kampania wrześnio,va 1939 roku. Odżvly
wówczas tradycje szw3dronów •. tatarskich", pulku
jazdy „ tatarskiej", uiormowanego w 1919 roku.

„W irazie awarii samochodu w
tej części 'PU'ku, należy włączyć
klak.san i czekać na przybycie
szybko odszukuje
strażników" w prospekcie. Nie-potrzebnie. Dodatkowych atraat.cji nie było.
Opuszczamy Safari leikko rozczarowani. Trochę to przesada z
z
„naturalnym życiem zgodnie
naturą". Trzeba jednak przyznać,
Wdajemy się w rozmowę :r. Je- że ta forma zwiedzania parków
dnym ze strażników rezerwatu. W jest chyba najlepsza
Zwieneta
kaipeluszu z szerokim rondem i mają chociaż pozory swobody, zaś
wygląda
pistoletem,
potężnym
zwiedzający chcąc nie chcąc mu.iakby żywcem przeniesiony z ame azą respektować zwyczaje zwie.
rykańsklego westernu. Tylko prze rząt, poznając je przez to o wiele
W>ie&ona -prze11: ramię malutka ra. lepiej niż w normalnym ogrodz·
diostacja psuje łQ wraieniie.
zoologicznym.
JULIUSZ CYPERLING
- Nie. wypadków tu nie mit>·
liśmy, naturalnie tych -poważniej
ANDRZEJ TOKARCZYK
fot.: autora
szych, Raz tylko Watuzi zdemolował samochód. A propos. Dla.
czego panowie zostawiiliśde dr?JWl r.LO'T/DYAWIAV.D7..D7~..HDH".D7.H7/~H.H.LO'THHHH.D7~/07~.H7.LO'T//~H.LOY.b2.
otwarte. Nie wolno tego rob'ć. ~
aby zdobyć heroinę dla swego męża, Jacka Pickworda. Gdy ~
.
.
Te małe koziołki - wSkazał na ~
~
się to nie udało, zażyła truciznę.
Jeden ;r październikowych numerów hamburskiego tybiegające obok wozu 7!Wierzeita Inna z gwiazd, sześciokrotna mężatka, Barbara La Marr, ~
godnika „Der Spiegel" przyniósł skandalizujący artykuł
~
tylko crekają na taką okazję.
·
zmarła_ w 26 roku życia zatruta narkotykami.
na ten:at Ho~lywood. Au~or . a;-tyku_lu o~slania niezbyt
~
Ulubiony narkotyk tamtych lat, kokaina, szczególnie popuobycza1ne. kulz8y amerykanskie3 stolicy filmu. Obiektem
~
Rzeczywiście! W ostaitniej chwi·
larny był w studiach Keestona, gdzie swoje :i:abawne filmy
demaskacJj staly się powszechnie podziwiane gwiazdy
li udaje się nam zagrodzie drogę ~
realizował Mack Sennet. K. Anger uważa wręcz, że komicy
i gwiazdki amerykańskiego filmu. Niżej publikujemy
~
amaitorom jazdy na gapę.
występujący w tych filmach, nie mogliby grać w ogóle bez
fragmenty artykułu „Spiegla".
::S:
Tym bardziej usprawiedliwione to
dużych dawek kokainy.
Wzmożona uwaga potrzebna jest
twierdzenie że w 1916 roku po wizycie w Hollywood, angiel·
tu cały czas. To przecież jedna·k
ski ekspert do spraw narkotyków, Crowley, scharakteryzował
nie zwykłe ZOO. Często są inte.,.- "''
ówczesnych ludzi kina, jako „naładowanych kokainą seksualzwanemu
koniec" grozi dziś miejscu
ieszczęsny
wencje strażników. Nie każdego ~
nych kretynów",
Hollywood. Ta dzielnica, która kiedyś tak wiele słajednak moma ostrzec.
Obok narkomanii, królował zawsze w Hollywood seks. Pierwy przysporzyła filmowym gwiazdom i wielkiej gałę''
~
Wystarezy r:wałtowniejszy ruch ~ ...._.
wszą ofiarą tamtejszych orgiii padła gwiazdka Virginia Rape.
„Dobry,
zi przemysłu rozrywkowego, schodzi na psy.
ręką. żeby spokojnie zachowują "'' ,....,
W 1921 roku ważący 250 funtów komik, Fatty Arbuckle, podstary Hollywood umiera"- ale umiera bez porównania bocy się muflon nagle gwałtownie ::S:
czas pijaństwa w jednym z hoteli, rzucił się na .dziewczynę
leśniej i obrzydliwiej niż głoszą słowa nostalgicznego przetairgnął głową ...
z taką siłą, że uszkodził jej pęcherz i w kilka dni później ~
boju.
~
Virginia zmarła . Wybuchł wówczas skandal, który zniszczył ~
Sami za chwilę r6wnież wpa..
karierę Fatty'ego, aktora, który do tamtej pory był znacznie ~
Hollywood stal się gnojówką - mówi właściciel warsztatu
damy w tarapaty. Robiąc zdje:cie
~
bardziej popularny aniżeli Charlie Chaplin.
L~e Brown i wypowiada w ten sposób odczucia większości
hipopotamowi, który wysunął z
"-'
W istocie dziesiątki prostytutek
mieszkańców tej · dzielnicy.
bajora swą ogromną głowę na· ::S:
Wielki komik był również bohaterem wielu skandali ero- ::S:
(przede wszystkim Meksykanek) już w południe kręcą się przed
obok ::S:
pływającemu
się
.rażamy
dziewcząt,
młodych
tycznych. Znany ze swych skłonności do
Hollywood High School, do której dawniej chodziły najpięG<:ly załabędziowi.
zwykłemu
Chaplin w latach dwudziestych musiał poślubić 16-letnią Li· ~
kniejsze dziewczęta. Tłumy męskich prostytutek przechadzają się
chodzimy hipO'J)Otama z drugiej
litę McMurray której matka groziła mu procesem o uwiesłynnym „trotuarem gwiazd", na którym odciśnięte są ślady
strony n,ies-podzłewanie zbiera się "-'
Kenneth Anger twierdzi, że Li!ita była
dzenie nieletniej
najsłynniejszych aktonazwiska
uwiecznione
oraz
stóp
i
rąk
...._.
'-'
za
stojącemu
z kolei na zabawę
·
ucieleśnieniem.. wszystkim n1mfetek i znana Lolita Nabokova
rów i aktorek. Dżungla pornograficznych kin, „salonów masanami irogatemu stworzeniu. Ja'k "'' ,....,
wzięła od niej swój początek. Po urodzeniu Chaplinowi dwóch ~
żu" i moteli, w których wynajmuje się pokoje na godziny zdążyliśmy się zorientować za ba - ::S:
synów, Lilita wystąpiła o rozwód, oskar7ając Chaplina o roz- ~
wszystkich tych przybytków jest tu bez porównania więcej
wa ta polega na wrzucaniu a "''
liczne zboczenia, co stało się pożywką dla prasy bulwarowej. ~
niż gdzie indziej. Na trzykilometrowej ulicy policja naliczyła
właściwie wpychaniu turY'Stów do
1.1'1
~ ponad 130 najróżniejszych paybytków Erosa.
wody. Znów łnierweniuje straż.
Przedmiotem westchnień wielu kinomanów tamtych lat by~
nik ...
~
ówczesod
sięgały
możliwości
Jej
Bow.
Ciara
rudowłosa
la
W Los Angeles jest 17 okręgów policyjnych, ale połowa
z dalszego spaceru ~ ...._.
Rezygnując
nego odtwórcy ról cowboyów, Gary Coopera, do odtwórcy ro- ~
seksualnych dokonywana jest w samym tylko
przestępstw
wracamy do samochodu. :laWSl.e ~ , . - , okręgu Hollywood. Przestępczość zwiększyła się tu od 1971 roli Draculi _ Beli Lugosi. 'Io były jednak drobiazgi. P i ękna ~
tylko
tam bezpieczniej. Jeszcze
Clara bawiła się jednocześnie z całą drużyną rugby i służyła ~
Policjanci, którzy dawniej utrzymywali po·
czterokrotnie.
ku
~
~
drobna utairczka z lamami. które
wdziękami pełnej jedenastce graczy. Gdy· jej pokojówka opi- ~
histerycznych nastolatków, gdy na ulicy pokawśród
rządelt
i
wozu
do
wejście
Zollltarasowały
sala całą sprawę w gazetach, skończyła się filmowa kariera "'°'
zywał się Clark Gable, czy Jayne Mansfield, teraz patrolują
~
można jechać dalei. Przedtem je·
gwiazdy i wkrótce rudowłosa piękność wylądowała w domu "-'
dzielnice, gdzie nierzadko dochodzi do zbrodni wśród chuligaokienka ~
dnak trzeba zamknąć
wariatów.
nów i prostytutek. Tam, gdzie ongiś lśniły filmowe reklamy,
jako że natrętne lamy koniecznie ~
teraz policyjne helikoptery rozjaśniają 1 góry mrok, szukając
chcą zajrzeć do środka.
Młodzież ostrzegano również w tamtych czasach przed inną ~
złoczyńców.
postój przy ka·n.Cu- ~
Następny
gwiazdą - Mae West, która zdaniem w ielu krytyków „śpie- ~
Kto mógł dawno jut wyprowadził się w bezpieczne okolice.
wała seksownie nawet kołysankę dla małego dziecka" .
,~§~ °' ~ do Boverly Hills, Burbank, czy do Santa Monica.
One może tak. Gorzej & nami.
Nie bard2o Wiemy jak się zachować. żeby nie rozdrażlllić zwiella.
było jednak rząt. Trzeba
suwa się natychmiast uwaga przestudiować wszyst·
dokładn1e
kie 7.alecenia i ostrzeżenia. Czort
jeden teraz wie czego np. szczególnie nie lubi taka antylOJ)a.„
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W dalszym ciągu a'l'tykulu jego a.ufor wyauwa te.zę, .te
to, co dziś rozgrywa aię w Hollywood w sposób niemal
jawny, dawniej, z nie mniejszym natężeniem. działo
się w zaciszu ekskluzywnych willi znanych gwiazd filmowych i producentów, w trakcie przyjęć i cocktaili.
Dziś po prostu. wszelkie hamulce puściły, występek
„sproletaryzował" się. Seks, narkotyki. przestępstwo, wyszły na ulicę. Dzisiejszy zmierzch dzielnicy jest prymitywną parodią ery gwiazd.
Dalej „Spiegel" p'l'zypomina glo§ne skandale, których
wątpliwymi bohaterami było wielu aktorów i aktorek,
znanych dziś z encyklopedii filmowych, retrospektywnych przeglądów starych filmów. Bogaty materiał na temat narkotyków, seksu. i mordu w Hollywood przynosi
książka Kennetha Angera pt. „Hollywoodzki Babilon",
zdaniem hamburskiego tygodnika, amutne epitafium na
grób Hollywood.

N

§
~

wood,

arkotyki?

Jut

pierwsza

„idealna

para"

Hollywood

skończyła swoje istnienie tym, iż jej piękniejsza poIowa, Olive Thomas, została znaleziona w roku 1920
martwa w paryskim hotelu. Przyjechała tam z Hollynawiązała

kontakty z

przestępczym

podziemiem, po to,

:S:

Wspomniany Kenneth Anger opisuje również w swojej
książce tuszowane skrzętnie przestępstwa większego kalibru,
jak choćby zabójstwo, którego dokonano w 1924 roku na jachcie li."i
po- ~
potentata prasowego. Wiliama Randolpha Hea rsta . Na
kładzie jachtu, który kiedyś należał do niemieckiego cesarza
już '-'
przybyłych
sław.
Wilhelma, znalazło się wiele aktorskich
po pijackiej libacji w San Diego. Wśród gości znalazła się ko· ~
6!Hetni ~
chanka Hearsta. Marion Davies i Charlie Chaplin.
zazdrosny milioner złapał in flagranti swoją przyjaciółkę ""'
i wielkiego komika . Rzucił się na nich z bronią, ale kula
przeznaczona dla Chaplina, trafiła producenta Thomasa Ince,
~
człowieka, którego nazywano „ojcem westernu".

:S:

§

Zwłoki Ince'a zostały potajemnie przewiezione na ląd, a opla- ·

DZIENNIK POPULA.a.N,~ 9' -

:g
:S

ceni sowicie fałszywi świadkowie zeznali, że producent z marł
w pociągu na skutek zaburzeń układu trawiennego. W prasie "-'\
panowało milczenie. ··
. kontrolowanej przez Hearsta i innej -

§

T

ak kończy się kolejna próba odbrązowienia mitu światowej stolicy filmu i jego błyszczących przez lata na
ekranach gwiazd. Mitu, który odarty z kostiumu
i szminki, prezentuje chore oblicze.
„Ta słodka gnojówka" - jak nazwał Hollywood scenarzysta
George Sanders, teraz przestała już być słodka, została tylko
gnojówką •••

~
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<;lziś

Polska
•

jutro

I

Pod takim hasłem odbywa
og6lnopolskl iurnlej
wiedzy o
kraju.
Łódzka
Rada
Zwia2'lk6w Zawodowych. jest or
ganizatorem eliminacji dla 10
województw: sieradzki.ego, Piotr
kowskie~o. radomskiego, lubel·
skiego,
chełlnskieg-0,
bialsko.
podlaskiego, siedleckiego, warszawskiego-S"tołeeznego.
s'kier·
niewickiego i oczywiście łódz.
kiego. Dziś, o godz. 10 w Klubie· Związku
Nauczycielstwa
Polskiego laureaci
rozgrywek
wojewódzkich przystąpią do e•
liminacjj pisemnych, a o · godz.
16, do ustnych (w Klubie Łącz
nośCi „Telex").
Uczestnicy turnieju organiw
wanego w raniach
przeglądu
aktyw.n.ości
kulturalnej lud?;i
pracy - 1976 „Człowiek - · P.ra
ca Twórczość", w przerwie
między eliminacjami
zwiedizą
ZPG „Stomil".
trg)
się
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WAŻNE TELEFONY
Centrala Informacyjna PKO
Informacja telefoniczna
Straż Po:larna
08, 661-11,
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Komenda Miejska MO
centrala
677-2Z,
Informacja Kolejowa 655-55,
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie gazowe
Pngotowle energetycsne1
Rejonu Północ
Rejonu Południe
dla odbiorców przemysłowycb

oświetlenia

Pogotowie
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%65-96
741-2&

835-46

395-85
SU-Sl
134-ZI

!SS-11

TKA.TRY
WlELltl - goda, 19 „'Krakowi•cy I górale", 21.11. godz. 11
„Madame Butterfly", 19 „aajane"
POWSZECHNY - godz. 19.Ui „TU
roń", Jl.11~ godz. 19.15 „Słoń"
NOWY
godz, 19.18 „Patna",
21.11. godz. 18, 19 .15 „Egzamin"
MAŁA SALA
godz. 20 „J'an
Maciej Karol Wścieklica", 21.11.
godz. 20 „Siódmy <łnioł"
JARACZA - nieczynny
7.15 godz. 18.30, 19.15 „Trędo·wata n
MUZYCZNY - godz. 19 „MachlaveUi". 21.11. jak wyżej (przedSt.
zamkn.)
ARLEKIN godz. 17.30 „Nowe
s7aty króla" (Piotrkowska 282),
21.11. godz. 12 jak wyżej
PINOKIO _ godz, l'f. 30 ,,Kot w
wal1zce" • 21.11.
godz. 12 jak
wytej
ZIEMI ł.ODZKIEJ
godz, 19
„Indyk", 21,11. nieczynny
MUZEA
BISTORU
RUCHU
REWOLU·
CYJNEGO (ul. Gdańska 13) nieczynne, 21.11, godz. 10-18
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgierska 147) godz. 10-16, 2l.11. jak
Wyżej
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNO·
GRAFICZNE (pl. Wolności 14)
!!:Odz. 11-17, 21.11. godz, l0-t5
CENTRALNE
MUZEUM
WŁOKIBNNICTWA !Piotrkowska 282)
godz. 10-15, 21.11. jak wyże.1
BIOLOGII
EWOLUCYJNEJ Uł.
(park Sienkiewicza) godz. 10-18
21 11. godz. 10-14
HISTORII MTASTA ŁODZI (ul.
OITT"odowa 15) godz. 12--19, 21.11.
~odz. 15-19
SZTUKI (ul. Więckowskiego 38)
"odz 10-17. 21.11. >(odz. 10-16

p~~S~l~io:'1~s(~~fg~!sk~~i;;
K

KUi TUl'tY 1
•
WYJ'OC~~°!:Jic(~~Y Zdrowiu\n
OGR D
d. ·
czy n~· w go z. 9-19
PAR

•
:
:
:

E.

:
:
:

=
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PALMIARNIA - czynna codzien
nie (oprócz ponl„działków) w
godz. 10-17
K I N A
P
d
stary"
1 -,
BAŁTY
d- !a"t ow o gzoednz.a
,
10 12
15
franc. o
14, 16, 18, 20 21.11. jak wyżej
IWANOWO
„Klatka" franc.
od lat 15 godz. 10, 12.15, 15,
17.15, 19.30, 21.11. - bajka „Nie
spodzlanka" godz. 10, 11, „Klat
ka godz. 12.15. 15, 17.15, 19.30
LUTNIA
„Sekcja specjalna"
franc. od lat 15 godz. 10, 12.15,
14.30, 17, 19.30, 21.11. jak wyżej
POLONIA „Zapac'l kobiety"
wł. od lat 18 godz . t 10, 12.d30,
„Olśnienie" pol. od .1a
12 go z.
15. 17.30, 20, 21.11. Jak wyżej
PRZEDWIOSNIE
Dni Filmu
Radzieckiego „Oni wal~zyll
K
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wym smoku" godz. 10, 11, „W
pustyni i puszczy" godz. 12,
„Wakacje we czworo"
godz.
15.30, 17.30, 19.30
DKM - „Chinatown" USA od.
lat 18 godz. 16, 19, 21.11. jak
wyżej

KOLEJARZ „Auto, skrzypce
I pies Kleks" godz. 16, 18, 21.11.
Jak wyżej
MŁODA GWARDIA „Ba.ęń o
Jasnym Sokole" radz. b /o godz.
9.45, „Ryzyko" radz. od lat 12
godz. 11.45, „Pierwsza spokoj•
na noc" wł. od- lat 18 godz.
16.30,

19.30.

21.11.

„Baśń

o Jasnym Sokole"
godz. 10,
„Gdy nadchodzi wrzesień" radz •
b/o godz. 12, godz. u - bajka
„Cebulek", „Con amore" pol.
od lat 12 (A) godz. 15, 17.11,
19.30
MUZA - „Z podniesionym uoIem" USA od lat 11 godz. 20,
Dni Filmu Radzieckiego: „Gdy

~:.d;~~d~.ll~r~es~a~·~a b'.~Ka1~i
Baśka

w dyskotece" godz. 1e,
„Z podniesionym czołem" USA
od lat 15 godz. 20. Dni Filmu
Radzieckiego - „Dersu Uzała"
b/o go<l.z. 17
ROMA - „Dzieje grzechu" pol.
od lat 15 godz. 10, 1'1, 19,30,
„Niewolnica miłości" radz. od
lat 15 godz. 12.30, 14.30, 21.lL bajka „Oczekiwanie" godz. 10,
11, 12, „Dzieje grzechu" godz.

i:afaac~;dz"."e1o~~~r~;ao'."1i9.~d

·21.11.

bajka „O gałganko-

dzieckiej walnie

się
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DYŻURY

Stała

t;iiV

•

•

„

Sobota, JO listopada.

=„

•

:

4yłul'y

ap~~1ii~tantynów

nocne

pełni•

- uL Sadowa 10
Aleksandrów - ul. Kościuszki e
Głowno ul. Łowicka 49
Informacji o 4yturacb aptek

udzielają:

w Pabianicach
apteka ul.
Armil Czerwonej T
w Zgierzu - apteka ul. Dąbrowskiego 12
w Ozorkowie
apteka uL
Dzierżynskiego I
DYŻURY SZPITALI

·=-·

Nowopolłlka

:

15• t 7 .1 5

„Biały

baszłyk"

od lilt 12 godz. 12, 14, 16, „Bru
net wieczorową porą" pol. od
lat 12 godz. 10, 18, 20, 21.11. -

o::: ~ż.:~muga

cienia" pol. od
lat 12 godz. 12.30, „Czterej muszkieterowie" panam. godz. 10,
15, 17, 19, 21.11. „Czterej muszkleterowle" gądz. 12, 14, 16,
18, 20
POLESIE
„Koniec wakacji"
poi, godz, 17, „Z podniesionym
czołem" USA od lat 15 godz.
19, 21.11. _ bajki godz. 14, „Z
podniesionym czołem" godz. 15,
17, 19
POPULARNE - sean11e zamknięte
1 MAJA „Władca gór" radz.
b /o (A) godz. 16, „Królowe Dzi
kiego Zachodu" USA od lat 15
godz. 17.30, 19,30, 21.11. godz.
(12 seans zamku.), „Władca
gór" godz. h13d.45:, „Krod'lowe ~~i
kiego
zac o u
go z.
·" ,
J 7.30, 19.30
HALKA
„Auto, skrzypce 1
pies Kleks"
radz. b/o godz.

15

Górna
- Szpital im. Jonschera (Millonowa
14), Polesie Szpital
Im. Pirogowa (Wól(?zańska 195).
Sródmleście Szpital lm. BarUr.kiego (Kopcińskiego 22).
Wi-

1:~:i1n; 3~~pital

im, Sonenberga
Chirurgia urazowa
Szpital
Im Skłodowskiej-Curie
(Zgierz,
Parzęczewska 35)
Neurochirurgia Szpital im.
Skłodowskiej-Curie
(Zgierz, Parzę~zewska 35)
.
Laryngolof!;ia
Szpital Im.
Pirogowa (Wólczańslta 195)
Okulistyka - Szpital im. Skło·dowsk.iej-Curie
(Zgierz, Parz<:czewska 35)
Chirurgia i laryngologi.a dzlecl<:ca - Instytut Pediatrii (Sporna 3~150)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
_ Szpital Im. Skłodowskiej curie
(Zgierz, Parzęczewska 35)
Me-

dyTccy~yyki~~~; (Tere~~sti)tut
21. ll.
Chirurgia

ogólna _

:
:
:
:
:

_

~~:~~r~:~ :~~~~ó;r 17~~~zi 9 .i::

pod tel. 53-49-11
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j ·ikich V>'iele" wł. od lat 18,
godz. 17.15, 19.30, 21.11. godz. 12
ba j ka „Poranek misia",
.,Na
tropie sokoła"
godz. 13, 15,
„Romans jakich wiele" godz.
17.15, 19.30

~JT1at 15"~:~~~ 1~~4~~a~.i~sa~:~
nerała"

(A) radz.
b /o godz.
14.~o. 19.30,
21.11. „Pojedynek
potwoTów" jap. b /o godz. 14,
1R, 18, „Lecą żurawie" radz. od
lat 15 godz. 20, bajka - „Przy
g oda na dwóch kółkach" godz.
13
TATRY
Nieśmiertelni" rum.
od lat- 15" godz. 12.15, .14.30,
„ Przygody Gerarda''
ang. od
lat 15 godz. 10. 17, 19.30, 21.11.
bajka
„Pan Maluśkle\vic~"

~~~~: ~:i. 1 i5.A~· ;;i;1;;;~;d~te~~:
1

rarda"

godz. 17.30, 19.30
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dzleSzpital im. Korczaka
(Armii Cze rwonej 15) .
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital im. Barltcklego (Kopclńskieg o 22)
Toksykologia
Instyt;.1t Medycyny Pracy (Teresy 8)
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NOCNA

POMOC

LEKARSKA
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Nocna pomoc lekarska Stac.11
Pogotowia Ratunkowego przy ul.
Sienkiewicza 137, tel. 866-66.
Ogólnołódzki Telefoniczny Punkt
Informacyjny
dotyczący
pracy
placówek słu~by zdrowia, telefon
R15-l9 czynny jest w ~odz. 7-15
oprócz niedziel i świąt.

TELEFON ZAUFANIA -

331-37
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Nowy Sam pralniczy przy ul.
Przyborowskiego 4 już w pierwszym dniu obsłutył 100 klientów.
Ponlewa:t ruch tu jest ogromny
pralnia rozpoczęła pracę na dwie
zmiany. Już przyjmuje się zamówienia na terminy grudniowe.
Przy okazji prostujemy
błąd
jaki zakradł się w numerze telefonu pralni podanym w naszym
sprawozdaniu
z jej otwarcia.
Okazuje się,
te numer 51-49-11
jest
numerem
telefonicznym
jednego z mieszkań prywatnych.
a właściwy numer
pralni to:
53·49-11, pod który prosimy telefonowat w sprawach związanych
• zamówlenlam.t na usługi SAM,
(kas)

Fot.: Z. Gorzkiewicz

Sobotnio-niedzielne wycieczki
Na ;najbllł.sz• sobotę I niedziele
PTT-K proJ>Onuje ciekawe wycieczki mr6wno plesze. jak i !to

lar.skie.
W IObołę, 20 listopada, O &odz..
lll, na Rynku Starego Miasta, spotyikają się tu.'Ulltnicy wye'leczkł lro
la~sk.lej z cyklu „Zdobywamy od.&naike: Z.OT''. W programie: .r.wie·
cl.zenie osiedla Teofiiów.
niedzielę,
listopada, motna
się wybrać na wyprawę piesza
na trasie: Rzgów Guzew
Prawda - Tuszyn (lll km). Zbiór.
ka n.a Dworcu MPK, pl. Niepodległości, o godz, 9. Również dla pi~
c-hur6w PTT-K pr01>CJo1tuie
marsa!
na trasie Zgierz Teofilów (10
km). Sl)O'tk:anie na Dworcu . MPK.

w

n

Wystawo w „ Elcie"

ul. Północna, o godz. 10.
Nie
mniej ciekawie zapowiada sie wycieC2ka piesza na trasie: Modlica
- Górki Małe - Tuszyn. Zbiórka
118 pl. · NiePodległości, pr.zy przy.
stan:ku lTamwajów podmiejskich,
o godz, 9,
W niedzielę odbędii sią takż.e wy
cie1:z.ki kola["Skie do Malinki
s-potkanie na F.ynku Starego Mia•
sta o godz. 9 . oraz na trasie: Łódź
Smardzew Bedoń Łódź.
Zbiórka na pl, 9 Maja o godz. 9
kr.)

' u.

Rajski Statek - antologia opowiadań tureckich. Wyboru dokonał wstę
pem notami i przypisai:ni opatrzył Tadeusz Majda. PIW. 1976, str. 490, zł
70

W sali
widowiskowej Zakładów
„Elta" (ul. Aleksandrowska 67) czynLew Tołstoj - Listy. Tom I 1845na jest wystawa pit, „Premiery sztuk
radzieckich
w teatrach łódzkich 1886, tom II 1887-1910. Przekład Ma.
ria Leśniewska . Przedmowa Ryszard
1941>-1976".
Wystawa składa się
z plakatów. Łużny. WL 1976, tom I/Il str. UO. zł
fotosów I unikalnych już progra- 150
mów teatralnych, a zorganizowano
StanJsław Wałach
- Swladectw"
ją z okazji 59 rocznicy
W ielkiej tamtym dniom ..• WL 1978, str, 519.
Socjalistycznej
Rewolucji Paździer· rl 60
nlkowej.
Józef
Załuski
Wspomn!enll!l,
Wystawa będzie czynna do 26 bm. Wstęp i opracowanie Anna Palar(m.)
czykqwa. WL 1!Y16, str. 431, zł 95.
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Brudzińskiego
...
· Gdyńskich 61), Polesie - Szpital :
...
Im. Kopernika
(Pabianicka ~2). :
Sr6dmle~cie Szpital Im. Pa- :
steura (Wigury 19). Widzew =:„
Szpital
im. Sonenberga (Pleniny 30).
...
Chirurgia urazowa
Szpital :
Im. Radlinsklego (Drewnowska 75) :
Neurochirurgia Szpital lm. :
Kopernika (Pabianicka 62)
:
Laryngologia
Szpital im. :„"'
Barlickiego (Kopcińskiego 2%)
Okulistyka - Szpital im. Jon- :

sc~~:ur~~;u~n°1:'~n~~lo gia

~4),

Dzwonić

=:_

1 Etnograficznego
(pl.
14).
Zostaną wyświetlone
filmy: „Litwa dzisiaj'',
„Szkolne
akwarele", .„Łotwa''. Wstęp wolny,
• „zacznijmy zwrot o4 nowa" nowy program Estrady Łódzkiej o godz. 17 w DOK-Bałuty (ul. żu
bardzka 3).
WolnośCil

S

m

Bałuty

log~cznego

dzleci

• Kolejna projekcja aeaławu tllm6w oświatowyeh z Domu Kultury
Radzieckiej w Warszawie - o godz.
111 w aall 112/aU Muzeum Archeo-

:
:
:
:

:
•
:

1
~~d1~;:~~j.;~:~~.
~:;r:~~~~ia~!t
~t~~~~a
";is>.Ble~i~~ie~
~~P1~!i
30
A t
kr
I
Im.
(Kosynierów
3

zaprasza

Niedziela, 11:1. listopada.

=:

DzU i J'utromlł.
adio
I

SOBOTA,

ZO

LISTOPADA

BB.

I

merallsta doskonaly, 15.00 Ekspresem
przez świat. 15.10 Na estradzie zesPROGRAl\11
pól Ten Years After. 15.30 •.Zgryz"
10 OQ Wiad. 10.os st·r~ i
15.so
mag_azyn M. Zembatego.
.
~ nowa mu. Orawskie nuty, 16.45
rok 7e
zyka. 10.30 „Lalka" - fragm. 10.40 17.00 Ekspresem przez Nasz
śWlat
17
Spiewa Flora Purim. 11.00 Chwila Muzyczna poczta UKF.
~ • Blbllomuzyki, 11~05 Nie trlko dla klerow- fil ze wsi Radkowice _17 40
rep. w .oo
ców. 11.12 z lubelskiej fonoteki. 11.30 Muzykobranie. 18 ,30 Polltyka
. dla
Koncert. chopinowski. 12.0i z kraju wszystkich. 18. 45 Clark Terry
na
l. ze ~wiata. 12.25 Przedstawiamy wę Festiwalu w Wichita 1974 r.
19 . 15
gierskie zespoły, 12.45 Rolnlcz~ ~wa Książka tygodnia. 19, 30 Eksoresem
dr1;lns. 13 oo zespół Bogdana C1esiel- przez śWiat. 19,35 Opera tygodnia _
skiego. 13.15 Koncert życzeń. 13.30 w. A. Mozart „Wesele Figara".
K.atalog wydawn!czy. 13.35 Na polud- 19.50 „Widmo" _ odc. 20.00 Zapra.
me. od c;-;antorti. 14.QO z
nagrań szamy do. Trójki, 22.00 Fakty dnia.
„Wild Bil
Davisona. 14.20
Spoi:i 22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów,
to zdrowie. 14.25 Ze świata nauki. 22.15 Co wieczór powieść w wyda1~.30 P_rzelcrój ml!zyczny tygodnia. niu dźwiękowym. 22.45 „Rycerze w
to.oo Wiad. 15.05 I.1st z Polski, 15.13 bialej poswiacie" -" ira i śpiewa
Muzyka ~ poezja. 16.90 Wiad.
16.0S zespól Giotgo,
.
InformacJe dla kierowców 18.06 u
przyjaciół. 16.11 Kronika muzyczna.
PROGRAM IV
16.30 Przedstawiamy, komentujemy
16.45 Fonoteka folkloru. 17.00 Radio12 .45 Gielda plyt. 13. 00 Z radi-0wej
kurier. IS.OO Muzyka t aktualności. fonoteki (stereo).
13 .50 „Debiutowa18.25 Nie tylko dla kierowców. 18.30 li po wojnie" _ montaż
lit 14 . 20 0 _
Parada piosenki. 19.00 Dziennik. 19.15 mówienie programu. 14•
25 Teatr PR:
W kręgu melodii, 20.03 Willd.
20.05 Komedie wszystkie Aleksandra FrePodwieczorek przy mikrotonie. 21.85 dry - „Damy 1 huzary". 15.45 Na
Przy muzyce o sporcie. 22.uo Z kra- trąbce gra Chet Atkins. 16.00 Wiad.
ju I . ze świata. 22.20 Gra P. Des- 16.05 Muzyka polska. 16.30 „Rozmo·
m-0nd.
22.30
Sobotnia
dyskoteka. wy i refleksje pedagogiczne". 16.40
2~.oo Wiad.
Aktualności dnia {L), 16.45 „z życia
partii"
komentarz U. Mikołaj
PROGRAM O
czyka (L), 17.00 Komunikaty
(Ll.
17.02 Ton i test (L). 17.05 Stereo8.30 Wiad. 8.3n Sprawy rodzinne. rewia (L). 18.00 z cyklu: „Sport i
8.55 Informacje o programach. 9.00 turystylrn" - rep. dźw, Z. Wojcie„ Kwartet Wilanowski„ 10.00 „Dziw- chowskiego pt ; „Pusta walizka" (L).
ne zdar:tenie" słuch.
10.45
18.25 Transmisja Iy polowy
G
meczu
Doni zetti - sceny z opery. 11.00 piłkarskiego o mistrzostwo I llgi
„ S zukajcie mn ie w roślinach". 11.25 Legia Warszawa - LKS (L).
19.15
Gra Kapela Wł. Zarycki!!go z Ko- Lekcja języka franc. 19.30 Redal,cja
ścieliska. 11.30 Wiad. 11.35 Od Tatr
Muzyki Powa:!:nej PR. 20.30 M. de
do Baltyku. 11.45 Bezpieczeństwo ·na Falla piewca Hiszpanii (stere">).
Jezdni zależy od nrui samych. 12.05 22.15 Radiowe portret~· Polaków. 22.35
Terminarz muzyczny. 12.25 „Wyc!a
Geografia jazzu
Japonia
r zenla, pogladY, refleksje" - magRzyn, 12.45 Pieśni Fr. Schuberta. 13.00
NlEDZIELA.,
LISTOPADA
„Kraina tysiąca jezior' '. 13.20 J. F
Haen,del:
Concerto
.ęrosso.
13 . 3~
PROGRAM
I
Wlad. 13.35 Magazyn wędkarskl 13.50
Koncert Chóru PR I TV, 14.10 Wię·
10.00
Wfad.
10
.05
Po
jednym
horucej, lepiej , nowocześniej . 14.25 Dzie
la M. de Fall!. 15.00 zawsze o 15.00. sle, 10.25 Lista przebojów. 11.00 Ra·
diowy
Teatr
dla
Dzieci
Młodszych
15.40 Popularne sonaty fortepianowe .
16.10 Rytm, rynek, reklama. 16.25 „Emil, co z ciebie wyrośnie?~
Melodie z operetek. 16.40 Aktualno- słuch. 11.20 Cliwila muzyki. 11.25 Radiowa Muslcorama. 12.05 „W samo
ś ci dnia (L) . 16.4:i „ z :l:ycla partii''
- komentarz (L). 17.00 Igor StraWiń południe". 12.35 Koncert. 13.00 Mag a.
ski dyryguje 17.20 Powi eś~ miesią zyn literacki „ To l owo". 14,00 Re.
ca. 17.40 „Czata" magazyn woj- cital z pauzą. 14.10 Przegląd pra sy.
skowy, 17.55 Redakcja Muzyki Po- 14.20 Recital z pauzą . 14.30 „ w Jeważnej
15.00 Koncert tyczeń ,
PR przedstawia „Kwartei zioranach".
Wilanowski". 17.25 Chwila muzyki 16.00 Wiad. 16 05 Informacje dla kie18.40 „Czas i ludzie". 19.00 „Matysia. rowców 16.06 Wiad. sport. 16.10 „Sykowle". 19.30 H. Berlioz - Symfo- gnały w ciemności" - słuch. 16.50
nia fantastyczna. 20.30 Metr książek NagranJa J. C. Adderleya. 17.15 Nie·
w każdym domu. 20.45 Red.
Mu- dzielne spotkania
Studia Młodych.
zyki Poważnej PR. 21.30 Dziennik 18.00 Komunikat Totali7.atora Sport~
21.45 Wlad. s·p ort. 21.50 Barok
dla wego, 18.10 Magazyn muzyki rozrywwszyst kich. 22 30 J'ak zostać turna- kowej, ltl.00 Dziennik. 19.15 Przy mu.
listą radiowym. 23.30 Wiad.
zyce o sporcie.
20.00 Wiad.
20 .05
Dyskusja na tematy międzynarodo
we. 20 .20 Nowości jazzu. 20 „40 Sztuka
PROGRAMm
n.le tylko zawodowa. 21.00 Wlad.
9.45 Inte„rad1o - magazyn aktual- 21.05 Parac;la piosenki. 21.30 Radlofono ś ci. lD.30 Ekspresem przez
świat. rum '14. 22.00 Wieczór z operetką. 22.30
10.35 Przeboje bez słów. 11.olJ życie Rewi.a piosenek. 23.00 Wlad.
rodzinne. 11.30 Orkiestra T. Dorse• a. 12.05 z kraju I ze świata. 12.25
PROGRAM Jl
Za kierownicą, 13.00 Powtórka z' roz
rywld. 13.50 „Spotkanie z Romą" 8 . ~o Wiad. 8.35 Radioproblemy. 8.41
odo. 14.00 Jerzy Marchwiński - ka- Muzyk.a ludowa. 9.00 „ Romalldl ·.ty-

i'r,rz~~~t~:r~~~·: w~~~:. 'i~~~ Sz~~t~frgi~. ogi~ł~d~s:~~}!urle E
,,Piętaszek i Robinson"
godz.
(Zgierz. Parzęczewska a5).

ZACHĘTA

Bałuty

„Przeboje dyskotek łwlała"
impreza z cyklu „Non-Stop"
o
godz. 1'1 w SDK „Lokator„
tul.

:

gminy: Andrespol, Nowo·
Bró1ce,
Parz~e~ew oraz
dl Kz dz] e!Fnicy 1Pkoiejsie1 4orr
n e
• u·
orna s - e
ae m~~~~nlce - Szpital fm. Bariil
ckiego
miasto Pabianice
gmina Ksaweróv.'~
Szpital Miejski
miasto
gmina Głowno i Stryków.

DDK
godz. 17

o
na ul. Zubardzką 3,
do dz.lecięcego kina „Przygoda" na
spotkanie
z b.ajkaIIld radzieckimi
„Baśnie
z malachitowej szkatułki",
W programie: konkursy, zabaWy
I
gry .

====.

S_

nów,

17, 19.30, „Niewolnica miłości"
godz. 13, 15
STOKI
„Wybl>r celu" radz.
od lat 12 godz. 19.30, HPiętaszek 1 Robinson" ang, od lat
12 godz 15 1'115 :n 11 - bajka

„

:

wtodZ1" •1 wo1m110'dztw1e•
m1e1sk'1m ło'dzk'rn
I
s°ln:·
Łd
•

Z lodzi w kilku zdaniach

~

APTEK

Piotrkowska 127, Rzgowska 111,
R. Luksemburg a (boks), Niciarnlana 15 (boks), Pabianicka 218,
t.anowa 129/131 (boka), Obr. Sta·
llngradu 15,

Tak si.li ostatniej niedzieli se.
„Zielone świadectwa urodzenia", mieszkańcy osiedla im.
650-lecia w Zgierzu. W najbliż
szą niedzielę (21 bm.) o f;\'odz.
11, w Spółdzielczym Domu Kul
tury w Zgierzu, wszystkim dzie
oiom, którym posadzone zostały drzewka, wręczymy dyplomy
„ZIELONEGO
SWIADECTWA
URODZElli'IA".
dz.ić

3

11. U.

dyskusji, zabierający

W czasie

oo-ganizacii zakładowych
TPP-R
przedstawiali doświadczenia wynikające ·.z. dotychczasowej
pracy I
nakreślili plany dalszego vnl>ogacania form umacnia1nia wzyjaż.nt
wlsko-radzieckiej.
Qd)

przyczynia do

Przybyszewsk1ego 86, Sporna 83,
Gdanska
90,
Narutowicza
6
(boks),
Wielkopolska 5~ a, Obr.
Stalingradu 11

5-tysięczna rzesza
Obrońców

głos prredstaWiciele ooszczególnych

stałego wzrostu szeregów aktywnych członków TPP-R.
Nas• tępnie p:rzewodniczący Zan11du Zakładowego TPP·R przy ZPB
fm. Obrońców Pokoju - Tadeusz
Zając SJ1Czegółowo omówił osią.g-

ENERGETYK - „Komandosi" wł.
od lat 15 godz. 17, 19,ló, :n.n.
„Komandosi" godz. 15, 17, 19.15
SOJUSZ - „Król, dama, walet"
RFN od lat 18 godz. 1'1. Seans
nocny „Dzień szarańczy" USn
od lat 15 godz. 19.15, 21.11.
,,.Król, dama, walet'' godz. l'l

przeszło

pracowników ZPB im.
Pokoju.

jaźni polsko-radzieckie.i.
Mówca
podkreślH, że wzbogaca<11!.e
form
umacniania
przyjaźni
polsko-q-a-

Szpital Im, B. Jordana - dzielnica Widzew oraz z dzielnicy
l i
dni
c
l s b
Po es e
pora
a I • u • re rzynska '15.
Szpital im, dr .H. Wolf - dzielnica Bałut) oraz z dzielnicy PolP.sie poradrue K, ul. Kasprzaka
1'1 i ul. Gdai!Ska 29.
Szpital Im. Kopernika - dz.leinica Górna poradnie K, ul. ul.
Odrzanska,
Cieszkowskiego, Lok&torska,
Rzgowska I Przybyszewskiego oraz gmina Rzgów.
U lns~ut P~l,dG~, A~ró~i~~~f;
nga 3 e ca
·
- poradnie K, ul. Kopcińskiego
32 I ul. Próchnika 11.
Zgierz - szpital Im. Marcł1lew
l
.,,..,__.
akicgo - miasto - gmina ~„,,,„z.
Szpital Im. SkłOd~w~kiej-Curie
m.lasto 1 gmina Aleksandrów
1 Ozorków, miasto Konstanty-

R~~RDb/o- ~~d; t~~;ie „~~~~!~~

w zwyt' USA llod j i:t w1:ż fodz.
16, 1 • 20 • 21. . a·
e
GDYNIA
„w pustyni i w
puszczy"
pol. b /o
godz. 14,

na celu umacnianie

POŁOŻNICTWO

21.11. „Powodzenia stary" godz.
9.30,
11.30,
13.30, 15.30, 17.30,
lll.30. seans nocny
„Przenraszam, czy tu biją" godz. 21.30
ŁTlK _ ,,Dzień szarańczy" USA
od lat :C5 godzi l3.30, 16 ·39• 19 ·36
21.11. ja wyże.

gorlz. 18. 20. 21.11.
bajka
„Opiekun ptaków" godz. 15.30,
„żół.todzlób"
godz. 16.30, „Ta
jedyna" radz. od lat 12 godz.
18, 20
STYLOWY
„ Od
siedmiu

jących

I I I I I I I I li I I I I I I llll I lłll Ili llll li I Ił I I Ili I I I I I li I I I I I li I Ili li I I Il I I IHlllll I I 11 ~

glo z. Kll3.k ',, "goudzo, ls4-30zypceOJ
p es
e s
.
. , „ ciec chrzestny"
godz.
18.30,
19.30
POKÓJ - bajki: „Bolek I Lolek"
godz. 16. „Nieprzyjaciel u progu" radz. godz. 17, 19.30, 21.11.
- bajki: Bolek I Lolek" godz.
16, „Ballada o żołnierzu" radz.
b/o godz. 17, 19.30
PIONIER „Rywalka" franc.
od lat 15, godz. 15.30, 17.45. ,,Zapach kobiety" wł. bod lat 18,
godz. 20.15. 21. 11. ajka „Po-

E
S~Yi,D%) god~:ż~~~g~zló~:~n~!dzi
„
komandor" radz. od lat 12 (A)
===·

omówił

12. „On walc9zy za o1czyz11ę
godz. 13, 16,
WŁOKNIARZ „Klatka'' franc.
od lat 15 godz. 10, 12.15, 15,
17.15, 19.30. seans nocny godz.
21.ZO „Ponad strachem" franc.
c.id lat 15, 21.11. jak wyżej
WISŁA „Pójdę z wami" radz.
od lat 12 godz 10, · 12.15, 15,
17.15, 19.30, 21.11. jak wyżej
WOLNOSC - „Powodzenia stary" fr. od lat 15,
godz. 9.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, „Gracz"
radz. b/o (A) godz . 11.30. Seans
51

E ~fi~.Y poi'.~~epf:i }~god;_z3;1.i~

•
:
:
:
:
:

organizacji w tych ~ła.
dach. Szczególnie ważnym wydarzeniem dla zakładowego aktywu
TPP-R było spotkanie z delegaci~
KC KPZR na VII Zjazd
naszej
l)artii. W spc,.tka·niu tym uczestniczyła

szczegółowo

J)r'zewodniczący
komisji r()botnicze.i ZL TPP.R, I sekret.ait'z
KO
PZPR-Bałuty Zbigniew Kuja·
wa. Poinformował o.n m. in„ że ko
misja zainicjowała i przeprow:adz.iła konkurs
na
najaktyw.niei
pracujące koło zakładowe TPP-R
W konkursie uczestniczyło 58 kół za
kładowych, które
zol'ganizowały
prl.eszło 1400 różnych imprez ma-

nieczynne

ŁODZKI

ten

Zgięrzu

nięcia

doświadczeń.

Temat

13.45,

S
5 0~;~!1 !!:~~~L~~~~~:as; dc~i;)
::
:
:
:
:
:
:
:
:
:::

Z inicjatyv1ry komisji robotniczej Zarządu Lódzkiego Towa·
rzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, odbyło się wczoraj w
sali ZPB im. Obrońców Pokoju, spotkanie z udziałem prze.
wodnlczących kół zakładowych TPP-R. Poświęcone ono było
omówieniu· dotychczasowych wyników pracy komisji i kół
zakładowych oraz wytyczeniu zadań oimrtych na wymianie

0'7
292-22
284·60

ZZt-89

clepłownłcse

„„1

03
795.55

t•5-'7!

6119-3!

ulic

'131.-82

•
Wzbog acanie form umacn1•an1a
W niedzielę w
.
, .
przy1a zn1 po Isk o-rad zie ck ie j
w łódzkich zakładach pracy

os

cia nieskłamany w niczem" S.30 Bach: Preludium 1 fuga

Przegląd prasy. 10.00

muzyczne. 10.30 Znaki czasu Mafl "
"
11 .00 R ozg ł o śnia Harcerska.
a •
11.40 Prog.ram IV zap~asza. 12.05 Tań
ce ludowe. 12.30 Wiad. 12.35
Czy
znasz tę książkę? 13,00 Poranek symfoniczny;, 14.0o „Ptak, który zgubił
skrzydła. aud. 14.30 „Kwartet Wi!an.owski". 15.00 Radiowy Teatr d la
Dzieci
1
Młodzieży
„Poruszenie
gnlazda". 15.45 Tu horoskop reklamowy,
16.00 Koncert chopinowski.
16.30 „Program z dywanikiem"
Nr
189 (Ł). 17.35 M. de Falla - „Trójgraniasty kapelusz". 18.30 Wiad. 18.35
Felieton aktualny.
18.45 Kabarecik
reklamowy 19 oo Białe domy w zie
leni" - sł~ch. 20'10 Transmisja
.
· · .
.
Studia f'.R. 21.00 .WoJSko, sti;ateg7a,
obronnośc. 21.15 P1osen~1 żołmersk.1e.
~ .30 Siedem. dni w kraJu .1 na. św1ecie. 21.50 Wiad. sport. 21.u5 Wi rtuozi
noY"ej muzyki, 22.30 Metamorfozy „Pigmalion". 23.00 Madrygały C. Monteverdiego. 23.30 Wiad.

ze

PROGRAM m
9.25 Program dnia. 9,30 Gdy slę
mówi A„. - aud. 9.50 „Suita z Martyn!k.i". 10.00 60 minut na godzinę.
11.00 Splewający kompozytor.
11 .15
Szkółka muzyczna. 12.00 „ Godzina d etektywów" - odc. słuch. 12,25 Muzyka. 13.15 Muzyczne premi ery, 13.45
„Nowoczesne przygody Platona, Diogenesa i Freuda"
14.0Q Ekspresem
przez świat. 14 .05 Peryskop.
H .30
Polki jazzowe. 14.45 Za kierov,rnlcą .
15.10 Przeboje z nowych płyt. 15.50
Jazz i smyczki 16.15 Wernisa:l:. 15.45
Rock na smyczki.
17.13 Antologia
piosenek[. 17.40 Coś w tym jest rozmowa o filmach . 17.55 Mini-max
18.30 „Manko" - słuch. 19.00 „rn~
dlańska dama" 19 .10 Piosenki z magnet owidu. 19.SO Ekspresem
przez
świat. 19.35 Opera ty~odn!.a w. A .
Me>zart „Wesele Figara".
19.~0
„Widmo" - odc . 20.00 Muzyka
w
Wersalu. 21 .00 „Smak wina" - aud .
21 .20 . , Wstań l tancz boogie" - pły
ta zespołu Silver Convention. 22.00
Fakt v dnia.
22.08 Gwiazda siedmiu
w ieczorbw Baden Powell.
22 .15
°Ro1mowy z m istrzem Franciszkiem .
22.35 P iosenki we dwoje.
PROGRIAM IV
12.35 Muzyka. 13.00 Teatr Klasyki
dla Młodzieży „ Balladyn a " - dramat. 13.45 PieśnJ Franclszka Schuberta. 14.0o Studio Stereo zapra sza ls1 ereo).
15.30 Tance ludowe (stereo) .
16.00 Wiad. 16.05 Wyniki losowania
„Kukułeczki" (Ł). 16.0'1 Orkl.~tra PR
i TV w 'U>dzl. 17 .oo Tu Studio 4.
17.30 Tygodnik Dźv..'i ękowy.
18.00
L . Prus z zespołem z. Namysłowskiego. 18.10 B lekcja łaciny.
18.30
„Generał
Komunardów"
słuc h
19.00 Rerlakcja M•1zyki Pow:W;ne j PR
przedstawia „Kwartet W ilanows k i " .
20.00 Purcella i Haendla hołd pat ronce muzyki.
22.00 Wiad. s port . (ł.\ .
22.10 Płyty. o k tórych się móWi „ Un Titled" .Tacka de J'ohnette'a
(stereo).

DZIENNIK POPULARNY er

,

mag
9 5Ó

RozniaitoŚct

281) (1$1):ł)

S

_ A mo:!:e go damy do I-b, panie dyrektorze, bo ten mlo!\y wycho·
wawca a I-a

jakoś

nie

może

&oble

-

Jakle pani ma

plękll.e

oczy!

Aby do matury,

Józek,

aby do

- Pan n1rnczyclPl powiedział, żebyl
na jutro napisal 500 razy: „Nie br,!\ę
mojemu synowi pisał wypracowań do·

plor~a~d~z=l&O;;ii•~m~oli~m~K~r=z>=·5:i~e;ruw.~„li:~!:::lllll!:llllll:ii:iiiiSEllElll~~lilillli:i!l!:k!.~:..:l...:%l~lll!i!lll!llllli!iilDllmllll'lat1umr~y~.MIB„ll!i:JllEilllllBllłiiilill~.lillll~:;;;i>;:.~;~n!i7o~w~~nc•h]"Ll:J::~l::l~li!llllli11llllllllllł

d kierowców i pieszych
WIĘKSZOSC

DZI

Zadanie 1. Jetell linia wiedziona
ołówkiem w labiryncie
na zakrę
tach łamie sli: pod kątem ostrym,
otrzymujesz za każde załamanie l
punkt. Jeżeli dotknie ścian labiryntu: 7.a każde dotknięcie tąkże. 1
punkt. Jeżeli przetnie llnie labiryntu, za każde przecięcie wpisz sobie
po 2 punkty.

Pytanie 1. Jestd
cykla albo sa
prowadzisz
nlejszą i

LU

fakcję?

JEST PRZE·

KON ANA

ZE

NA

Zadanie z. Jeżeli linia kreskowana łącząca punkty X z A, B, C, D
przetnie lub dotknie ściany labiryntu za każdym razem otrzymujeBz l
punkt.

SCIACH
NYCH,
NIACH

I

SZO-

SACH
JE SIĘ POPRAW-

NIE.
2E

KAŻDY

TO

DZIC,
ZUJĄC

M0-

SPRAWROZWIĄ-

NINIEJ-

SZY TEST.

I

Zadanie J. Przeprowad:!: ołówkiem a potem od punktu C do
w IRblryncie linię ciąe;łą od punk- prowadź linię przerywaną,
tu A do punktu X nie odrywając to 1aznaczone znstało na
ołowka ani na ch,_.;llc: od papieru.
Pytanie 1. Bardzo sic:

X rrzetak Jak
rysunku.

śpieszysz.

Pytanie 10. Jeżeli nie znasz znaków drogowych to a) czy starasz
się Je poznać i zrozumieć? Tak/Nie.
b) przeczytałeś choć raz drukowane
obJd~nlenie do nich? Tak/Nie. c) Jeżeli masz już prawo jazdy: czy zda

...

kolei punkty

Pytanie 1.
Pytanie 2.
Pytanie a.
Pytanie 4.
Pytanie 5,
Pytanie 8.
Pytanie-'!.
Pytanie 8.

CZY
NAPRAW-

JEST
DĘ?

Z

nia:

tak
tak
nie
nie
po
tak
tak
tak

za testowe pyta-

10 punktów.
'1 punktów

punktów
punktów
prawej 10 punktów
12 punktów ,
10 punktów
T punktów

10

7

Pytanie 9 b - 12 punktów
Pytanie 10 a) odpowiedt nie .,. 10

A oto rozwiązanie ps)•chozabawy
Do so punktów: jestd ideałem.
Cechuje cię duże opanowanie, dyscyplina społeczna i praworządność.
Niektórzy zarzucają cl przesadn'
ostrożność a nawet uważają, :te jesteś tchOrzem pod•zyty„. Nie przej
mt1j się takimi opiniami. Ty nigdy
ttn jako pieszy ani jako kierowca
nie 1powodujesz . wypadku,

Il do T5 punktów:

zachowuje~z

sli:

na pewno bez zarzutu. Ale niebezpieczna dla ciebie jako kierowcy
być rutyna i wywohme przez
nią poczucie pewności, Bądź ostr otny.

Ameryce głośno ostatruv
o nowej akademi0kie.i dyscyplinie - tzw. badaniach
psychohi torycznych.
Je~,
to mieszanina historii i psychologii, a pod hme dostały sie sław.
il1e :f całkiem zwYczajne rodziny.
Specjaliści tej dziedzin.V próbuia
znaleźć odpowiedź na pytanie: dh
czego rodziny, które osiągają sukces:v, wydaja z siebie wybitne jed·
nostki i z geneTa<:.ii na generacje
dobrze prosperuia. gdy w innych
rodzinach P-O krótkim okresie roz.
kwitu następuje rozpad? Odpo"IViedź iest wielowarstwowa.
ale
1Uczeni 'lvsk.azują, ze w pierwszym
;przypadku. decydujący Jest
kll·

W

wzmacnia się u niego samopoczu- źeństwle, (frustracje rodziców odde wartości 1 przynależności do bijają sie na dzieciach). 3. Oskar.
.rodzdny.
żenia
kierowane pod fałszywym
Destruktywny wpływ na mło adresem, (co doprowadza do kondego
człowieka na pewno mają
fliktów między dwoma generacjatrzy elementy w życiu rodziny: mi). W takie.i sytua{!ji - stwier.
1. Konflikty małżeńskie. (któr!' dzają uczeni - .,czarna owca" w
wpływają w
sposób istotny na rodzinie jest z góry zaprogramodz.ieci), 2. Rozczarowanie w mal- wana„.

„Rewelacje" prof. Burmana

Ponad 120 punktów1 Jako kierowca masz skłonność do lekceważenia
przechodniów,
jako przechodzień
ma>i zawsze pretensje do klerow·
ców. Koniecznie musisz się zapo·
znać il przepisami,
zrozumieć
ich
intencje 1 całkowicie się Im pod·
porządkowaó.
(cis)

- Otót w duecie z młodym
piosenkarzem radzieckim . WTK·
TOREM MAMONOWEM rozpoczynaliśmy i zamykaliśmy cały
program. Potem miałam sv.'ó.l
blok, w którym śpiewałam 4
piosenki polskie m.in. łódzkich

•

•
TOM BURMAN, profesor uniwersytetu w Portland (USA)
wydał
LINDBERGH NIB BYŁ
PIERostatnio książkę
„Dietionary
of WSZY.l\f,
KTÓRY
POKONAŁ
anat bezpiecze11stwa w Jakim wy. Misinformation", w której roi się ATLANTYK. Przed nim w roku
irasta młody człowiek·. Jeśli rodzi- od rewelacji. Oto niektóre, spośród 1919 sztuki tej dokonali John w.
ma gwarantuje mu taki klimat. nich:
Alcock i Arthur Whitten-Brown na
•11i111maamE1~m~Di~7.!1f!::l:::Bl!IDl&~llii!::l!Dlt!!=;:;~E~1;3! dwumotorowym dwupłatowcu.
Kijowie odbyły się niedawno mistrzostwa świa
ta w akrobacji samolotowej. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu pilotów z
całego świata. Każdy z
nich
prezentował program składają
cy się z kilkunastu figur akrobatycznych.

W

świecie jest obecnie tylko
posiadających
najwyższą klasę
pilotażu akrobatycznego w tym większość
w

Na

70 pilotów

ZSRR i krajach naszego obozu.
Cały kunszt samolotowej akro-

Ci wspaniali
„

;

•

męzczyzn1„.
bacji polega nie tylko na efektownym i bezbłędnym wykony~
wanil\l określonych i odpowiednio punktowal!lych figur, ale i
na umiejętności bezpośredniego
przejścia od jednej akrobacji do
drugiej. Taki popis w powietrzu zapiera widzom dech.
a
lotnik nierzadko ma do czynienia z przeciążeniem o wartości
10 g, co odpowiada ok. dziesięciokrotnej wadze jego ciała.
N a rysunkach t
„loop" (looping) i „wieża"•

I
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OKRESLENIA „ŻELAZN A KURTYNA" nie stworzył Winston Churchill w marcu 1946 r. jak twierdz.i encyklopedia Mayera,
lecz
Goebbels w lutym 1945 r. Jako poję
cie polityczne żelazna kurtyna znatna była jednak już w roku 1914
po aneksji Belgii. Wówczas królowa Elżbieta powiedziała: „Między
Niemcami a mną rozpostarła się
teraz na zawsze krwawa żelazna
kurtyna".

•

•

•

JAMES WATT NIB WYNALAZł..
MASZYNY PAROWEJ. Watt ją
tylko ulepszył. Już ćwierć wieku
wcześniej w angielskich kopalniach
węgla znane były maszyny parowe
konstrukcji Thomasa Newcomena.

•

•
NAJROZLEGLEJSZYM
•

MIASTEM USA Nm JEST LOS ANG~
LES,
jak twierdzi encyklopedia
Brockhausa, lecz Jacksonville, które pooi.ada obszar 2142 km
kw.
Akurat dwa razy tyle, co
Los
Angeles.

•

•

•

LUDWIK XIV NIGDY NIE WY·

POWIEDZIAŁ

to ja!"

słynnego:

. „ •

„Państwo

JOSEPH GIULOTIN NIE WY·
NALAZŁ Gll..OTYNY, lecz zalecał
ją tylko jako szczególnie humanitarny sposób wykonywania wyroków śmierci!?.
(c)

ARAN (21. !. -

B

20. 4.):

Jeżeli się dobrze przyło
żysz do roboty,
korzyść
jaką z ni11j
odniesiesz
znacznie pTzewyższy twoje oczekiwania. Musisz się jednak liczyć z tym,
że nie wszystko
pójdzie jak po maśle i że trzeba będzie stawić czola niepr:l'.l1widzianym trudnościom.

BYK (21. 4. - 21. 5.): Zm11sl
praktyczny i trzeźwość a<:en, to
twoi niezawodni doradcy w każ
dej sytuacji wymagającej zaję
cia stanowiska. Daj im
więc
dojść do głosu w sprawie, która wydaje ci się
szczególnie
skomplikowana. Gotowe formul
ki rzadko przystają do zawiło
ści życia. Miłe spotkanie w po·
łowie tygodnia.
BLIŻNIĘTA (22. 5. 21. 6.):
Nie pozwól, żeby zaslużone uznanie i popularność zawróci!ll
ci w głowie. Jeżeli nawet maja,
f'ację et, którzy uważają, że w
swoim zakresie osiągnąłeś granicę możliwości następstwem
nie powinno być dreptanie
w
„zaszczytn11m"
miejscu,
lecz
dalsza emocjonująca gra z ży
ciem. Stawką w niej wiedza,
ambicja i praca; wygraną
to, o czym w11że.t.
RAK (22. 6. - 22. 1.): Intuicja, określana przez psychologię jako „zdolność dochodzenia
do pewnych sądów bez uświa
da.miania sobie przesłanek uzaradniaja,cych dane przekonanie"
t1.ie wytrzymuje konkurencji z
wyksztalceniem. które pozwala
kierowat! się wiedzą. Nie rugeruj się więc opinią o dominującej roli intuicji w tyciu Raków. Nie lekceważ przy
tym
opinii osób f'ozważnych, dobrze
poinf0Tmowant1ch ł życzliwvch.

LEW
mniej
robić

m.

1. -

23. ll.)I Lepiej

podejmować,

a

więcej

n.iii przeciwnie/ mieneft.ie

aut.or6w P. Bertla i R. Czuba•
ozyńskie-go 1 jedną rosyjską

- Jakle było przyjęcie? p)1amy łodziankę.

fi do 129 punktów:
jesteA zbyt
pewny siebie. Przepisy ograniczają
ce szybkość 1 zwracające uwagę na
niebezpieczeństwo
uważasz za niepotrzebne dla siebie. Sądzisz, że od
noszą się one do Innych. Star11j sic:
bardziej opanować t podporządko
wać ogólnej dyscypllnie.

....

l!!llll~~~~m:iilE:Jmll„. . .mmaa~

·

- Wspaniałe. Zresztą wszyst·
kie koncerty, w których biorą
udział Polacy, są
tu zawsze
serdecznie przyjmowane. Ra.
dziecka publiczność jest bardzo
.serdeczna
ale ! wymagająca.
Na naszych koncertach. a było
ich dwadzieścia
sześć,
były
komplety, i jak oblicz~·li
organizatorzy
obejrzało ie
ponad 40 tysięcy widzów.

może

!

AGA PADUCH - studentka ostatniego roku
wydziału
wokalno-aktorskiego łódzkiej PWSM
uczestniczyła ostatnio
w programie estradowym noszącym
tytuł „Warszawa Moskwie"
przygotowanym wspólnie przez
„Pagart" i Moskiewski Teatr
Estrady.
Obok artystów radzieckich
w programie tym
wystąpili Polacy: REGINA PISAREK, MARIA WRÓBLEWSKA, STEFAN ZACH i JAGA
PADUCH.

J

punktów
li) odpowledt nie ""' 10
punktów
e) tak - 12 punktów

-

Co

ludową.

- Najbliższe plany?
- Na razie ruszam „w trasę", potem nagram dwie pio·
senki z orkiestrą Henryka De·
bicha, a następnie ...
- •.. zapewne znown ZSRR?
- Zgadłeś.
Tak się
jakoś
składa, że od
pewnego czasu
częściej
śpiewam w l\foskwi.e
piż
w„. Lodzi.
- Należy się zatem tylko cie·
szyć! ..•

śpiewałaś?

sił na zamiary, do czego wzywali romantycy, trzeba zostawić
na wyjątkowe okazje. To zastrzeglszy, nie przeocz bliskiej
sposobności do rozpoczęcia ciekawej i społecznie ważnej pracy, dokładnie
odpowiadającej
twoim możliwościom. Nie mieszaj się do spraw nie dotyczą
cych cię bezpośrednio: mór:ilbuś
przez to zaszkodzić sobie i innym.

Tak, ale r6wniet w tym

-

mieście, w którym debiutowałam i w którym żyje i stu·
di u.ie. chciała bym trochę częś
ci ei w.vste1>0wać„.
Rozmawiał:

H: CISKI

znajdziesz się w niezgodzie
z
samym soba,, z utrwalonymi cechami swojego postępowania. iv
dodatku okoliczności, w jakich
chcesz szybko przeforsować decyzję,
całkowicie
temu
nie
sprzyjają.

STRZELEC (23. 11. -

21. 12.):

Oczywiście,
porażka nie równa
się wygranej, ale czasem może
do niej prowadzić. Twój przypadel~ powinien dać teg 0 przykład: uzyskałeś doświadczenie,
dzięki któremu łatwiej i pewniej
będziesz
szed! naprzód.

Rzecz
kiem,

oczywista

że

miesz i nie
nionych

pod warunzrozupowtórzysz popeł

przemyślisz,

blędów.

KOZIOROŻEC
(22. 12.
20. 1.): Być może sam sobie nie
zdajesz
sprawy,
jak
duży

PANNA (24. 8, - 23. 9.): Jeśli
uważasz, że sytuacja, w jakiej
się znalazłe§ wymaga czasu na
spokojną refleksję i na u.zyskanie dystansu do ostatnich wydarzeń nie dziala3 pochopnie.
Osoby, które naciskają na szybka, decyzję, dzialajq w dobrej
.wierze, jednak nie biorą
pod
uwagę wszystkich okoliczności.
WAGA (24. 9. - 23. 10.): Poświęć więcej uwagi szczegółom
tego, co zamierzasz zrobić: bez
nich obraz będzie niepełny, a
wnioski zawierać
będa,
luki,
które ujawnią się w trakcie reolizac,i!, przysparzając ci wiele
kłopotów.
Uczuciowo
nie
wielka. ale poprawa.
SKORP.ION (24. 10. - 22. 11.):
okażesz zniecierpliwienie
pośpiech, nie
tylko p<»tąpisz błędnie,
de

Jeżeli

i nie uzasadni.Dny

wplyw na twoje postępowanie
ma ostatnio tzw. atmosfera w
pracy ! w domu. Nie jest ona
najlepsza, więc uleganie jej sprzeczne zresztą z twoim charakterem i zasadą dz!alania może tylko przynieść szkodę tobie i otoczeniu;
WODNIK

(21. 1. -

18. 2.):

Rozpocz11nający si.ę tydzień niespodziewanie okaże się baTdzo
interesujący i ważn11 dla twoj('j przyszłości. Jednak nie od

razu zrozumiesz na czym polega jego znaczenie, mimo
że
pewne wydarzenie mocno
za.
przątnie twoje myśli.
RYBY (19. 2. -

20. 3.): WkrótsposobnoU
przyla,czenia
bardzo in-teresującej i zakTojonej na du.
żą skalę Toboty
kolektywne.?.
Nie pomiń tej szansy! W Tozmowach uważaj, aby
twoje
słowa
nie wyprzedzały myśli:
,.Slówko wróblem wyleciawszy
urosło w wola" ostrzega! Baranowicz już 300 lat temu.

ce

będziesz

miał
Ilię do

0

SPRZEDAM dom 'ednorodzlnny w Łodzl, ul. Red.zlecka łlO
26264 g

AKORDEON
„Co:itasina" „WARTBURGA 3M/1'" na
96
basów
sprzedam. splralach, 1przedam. Ba
n1a gosKiodarczel° w dzi9i
Wladomol!ó1 t.ódt,
Rydla torego 31, m. 1
1&940 g Dier' e rna. Te lł-39-01
7A, m. I
Od dziś duły wybór towar6w - Aowe
25748 g
1$971
PLAC budowlany okazyjN VOLKSWAGENA.
1600
DOMJUt jednorodzinny ku- nte 1przedam. 441-80, po 18
SEGMENTY
wyazkow1kie TL" ;- 1przedam.
Tel 11•1 · - Retldnta
pouu{ciemny mahoń) szafki roz 700-7T, po godz. lT
Ul73g kują na rok. T•l. 38i-29
plę w Łodzl. Tel. 53-26-08
..
suwane, biblioteczki oszklo
25971
ne itp. do kompletu ku- PILNIE •nrzedal!I
„.P eu
SPRZEDAM domek jadnogeota 404'1 (1963) lian do
pli:. 52-75-73, po 20
pokoju z
POSZUKU~
l"odzlnny
(w rozllczenlu
2:1935 g kuchnią, kawalerki lub po
25733 g bry. Tel. 816-58.
M-2). Tel. 51-14-16
godz.
·
koju
-111
niekrlll!u1ącym·
wej
15-20
25571 g
355' gc1em • - wygodami.
SPRZEDAM futro
lapkl KUPIĘ c~ągnik „c
Tel.
lub
„c
4011'',
mote
bye
karakułowe,
Próchnika
38,
302-21
PIIUt9CIONEK •
brylan25M8J
RUPIJ; działkę
budowla- tem 1,15 karata
Wia-domość :
m . 19, po l'f
'
25678 do remontu.
sprzeną w . Łodzi tOOG-3000 m
dzwonić wieczorem,
Tl\
LOKALU na
pracl>wnh:
dam. Tel.. 232-80, po godzi- ·
kw. Oferty „2571i3" Prasa, nie 17
AUTOMAT do lodów „Car szyn 164
2609'1 g chemiczną, najchętnle~ w
26532 g
1
1
Piotrkowska 96
plglonl" sprzedam. Wiado
śródmleściu
poszukuję.
„FIATA
1900" (11171) 11prze Tel. 681-93
mość: 72-420 Dziwnów, ul.
25944 g
K UPIJ~ 1llnlk elektryczny,
DZIAŁKĘ 2100 m
w Sta- trójfazowy, wolnoobrotowy
blacharka do
re
Wybrzeże
Koścluszld
26. dam,
_(; ubrania męskie elano-wełniane produkcji ZPO
rowej G6rze sprzedam. Tel. 135
256'16 g montu. Tel. 368-03, po 1'1 MIESZKANIE, bloki Ron1 kW. Wiadomość: Łódt,
Wiadomość: Łódt, ni. C1oł tel. 343-94
26086
g
wynaję,,Bytom", „Wistula" 1 „lntermoda", "Modus",
do Titow a
do
28845 g
kowsklego 3, m. 151
SPRZEDAM futro łapcla, tel. 749-90
25959 g
„Zeta";
s 100" 197!
ki rozmiar średni - stan „SKODJt
KUPIĘ · kotuch mę•kl. PLAC z zabudowaniami dobry.
i.ódt, Gromadz~a sprzedam. Tel. ~2-91-lS
POSZUKUJ'Ę
mieszkania
100/188. Tel. 16-20-79, po 14
(dom, garaż) 1.000 m kw.
ubrania
z welwetu w
26181 g na ·pół rokn.
11, m. 1
Kruczkow25672 g
26236 g
na
Polesiu
sprzedam.
skiego li, m. &6. Potentas
prod. ZPO „Vistula";
Tel. 288-06
25681 g KUPIĘ kotuszek łapki karaku- „TRABAN'TA Combi" 1974
FUTRO
259a5 g
kurtę
sprzedam. Tel. sprzedam. Tel. 842-73
łowe zakopiańską
wyseywaną,
kurtki
:z: texasu no misiu, 1
52-00-33
2™4'
26093 ' M-1 lub M-3 własnościowe
PABIANICE
dom
no- rozmiar 42. Tal. 365-60
z telefonem na ·reofllowle
26389
g
wy, jedno1·odzinny, podimitacji
skóry
na
misiu,
stylonowe ocieplane
„FIATA
125
p"
(1971)
blakupię
KUPIĘ magnetofon ZK oraz zamienię gapiwniczony · z garażem 246, Tel. 778-81
25947 g charka czę~ciowo do re ra:t
Piotrkowska 44 na
sprzedam. Mieszkania
na FUTRO - łapki karakuło
typu
narciarskiego,
futrzane;
montu, uszkodzoną karose okolice 1 Maja. żeromskle
kanadyjskie
nowe,
zamianę Łódt Pab!sni- we
„Fiata 125 p MR-75' go. Tel. 304-78
SPRZEDAM kożuch kr6tk1 rię
25924 ~
1
ce• . O!erty „25620" Prasa, rozmiar 50, sprzedam. Ko
damski, turecki. Wawelska oraz przyczepę camplngoszalińska 14
25651
g
Piotrkowska 96
wą „Tramp" sprzedam KOZINY
trzypokojowe,
12, m. a. Godz. 18.3~20
·PIĘ11RO,
2111 '19 g kwaterunkowe,
wszy•tkle
25969 g TeL 438-60
PLAC z rozpoczętą
bu- SPRZEDAM bllard
elekwygody
zamlenlę
na
dową domu
pilnie sprze- tryczny. Tel. 316-00
futra
(sztuczne);
25564
„ELIZABETH" stereo, ZK SPRZEDAM „Skodę Octa- czteropokojowe
lub rówdam. Wiadomość Pabianisprzedam. vlę" stan dobry. Tel norzędna w okolicach Ju246 nowe,
ce, Karnlszewlcka 148 a
,ł . kurtki damskie wełniane, futrzane, prod. ZPO
KOZUCH damski - sprza
26230 g lianowa, Pojezierskiej albo
li'ranclszka1'ulka 'l'1 A, m. 11 53-25-24, po lJ
25957 g dam. Tel, 474-35
26527 g
·Retklnia. Wiadomość: Ple
25946 g
„Dana", ZPO „Coro'' i„Palla" 1
KUPIĘ
opony do „Fiata truslńsklego 38, m. 49
Sl'RZ'EDAM dom podpiw- ŁAPKI karakułowe czarne
KOZUCH damski. i męski, 850" 5,5X12. Tel. ll43-81
g
26100
'~
peleryny damskie wełniane;
niczony, garaż,
ogród używane tanio
sprzenowy
sprzedam.
Tel.
26416 ·g
1200 m lub wynajmę bu- dam. Tel. 216-43
25303 g
pokoje,
ZAMIENIJ;
?78-76,
trzy
po
17
25918
g
ę płaszcze damskie wełniane, 1 tweedu
dynek gospodarczy 4ł m.
„ZASTAV~ TliO"
po '\Y- kuchnia, blokl
dzielniJanosika 120
26131 g KOŻUCH damski - sprze
'IPRZEDAM czarne futro padku - sprzedam. 470-03 ca Widzew ne trzy pok owetu;
dam, tel. 666-53
25314 g . karakułowe. Retkińska 89 godz. 8-13
264111 g je w lnnej dzielnicy. Tel.
KUPIĘ dom
jednorodzing
677-59
m.
11,
blok
123,
po
godz.
26117
garsonki damskie
prod. ZPO
ny podpiwniczony lub nie CZARNE
futro łapki
17, Nowak
25965 g SILNilt VW 1200 - sprza
wykończony
z wygodami, karakułowe
sprzedam.
.dam. Swlerczewskiego 45 NAUCZYCIEL
„Dana";
poszukuje
w Łodzi lub okolice Ło Rewolucji
1905 r. nr 29,
BŁAM łapki karakuła- m. li, po 16
26421 g pokoju.
Oferty
„26'i70"
dzi. Tel. 481-07 godz. 8-15 m. 22, tel. 707-65
25172 g
·~ bluzki koszulowej
Prasa, Piotrkowska 96
we czarne sprzedam, Matejki 12, m. 7
26010 „FIATA 125 p 1300" (1971 )
sukiel')ki z dzianiny - import
KOMFORTOWO
urządzone
stan bardzo dobry sprzeparkiet,
KOŻUCH damski, nowy dam. Zarzeczna 18, Józef M-2 Teofilów
z głęb0<klim smutkiem zawiagamlamy, te w
podomki pikowane - import
sprzedam.
sprzedam. Tel.
Sierakowskiego Brych
26433 g telefon
dniu 19 listopada 1976 r., po dłu,giej i ciętkiej
294-67, godz. l!l-20
36, m. 'Jfl, oficyna, parter
chMobie zmarł, w wieku lat 114
.v szaliki wełniane, apaszki jedwabne, parasolki;
26!!14 g
„VOLKSWAGENA. 1200'' PIERSCIONEK złoty, alek- sprzedam. Tel. 276-32
S.
P.
sandryt 13 g
26619 g POK OJ s kuchnią~· wygosprzedam.
dy l pokój oddzielnie
Oferty
„26077"
Pra1a,
1
PIĘTRO,
woda
zamienię
na 2
Piotrkowska 96
pokoje, kuchnia
wygoanilany:
dy do I piętra. Rewolucji
Pog?!leb od będzie się w dniu 12 llst°'pada br.
li WTRYSKARKI poziome
1905 nr 42 m. 16, godz.
sprzedam, 741-26
o godz. 13.30 na cmtm(lll?7>U rzym.-kat. ptrzy
26069 g
podkoszulki kolorowe;
16-19, Witkowska
26202 g
uł. Szczecińskiej, o czym powb.damlaJI\
SPRZEDAM futro łap
parasole
automat
Import
ŁOD:& ._ kawale:-kę, blolokalu
na
ki lisa
polarnego. Tel. ki kwaterunkowe, I pią POSZUKUJĘ
CORK.A :1 MĘŻEIM, WNUCZKA oras SYN
małą pracownię krawiecką
253-62, godz. H-18 26133 g tro,
i
Chiny;
zamienlę
na
mieszz ŻONĄ
(Sródmleście, Bałuty). Tel.
SPRZEDAM fotel
denty- kanie w Warszawie - blo 769-77, godz. 111-22 26215 g
bluzki damskie dziane,
prod.
styczny,
szafkę
l stollk. ki kwaterunkowe. Oferty
Prasa, Piotrkow- M-S dwupokojowe, II plę„Olimpia":
.
Tel. 671-02
26111 g „25645"
W dniu 18 tlston~da 1976
zmarł po długich
ska 96
tro przy ul, Kos'1aka zal cię!kich cler:plenlach
krawaty:
mienię
na 3-4-p<>kojowe.
KOŻUCH
damski UŻyWa
Tel. 61-41-24, po godz. 16
ny,
skórę
lisa, kamerę
D.O
wynajęcla
M-4
Do26367
g
anrlanowa wybór, we wszystQuarz-5
tanio sprzedam.
S.
P.
Tel. '1811-98, od 17 26159 g ły. Płatne za rok :1 góry.
kich kolorach.
Wiadomość:
tel. 771-51
POSZUKUJĘ M-1 lub M-J
ZAWl·śLAK
25858 g dla małżeństwa
KOŻUCH
męski, damski
na rok.
nowe - sprzedam. Oferty
Tel. 763-35, po 18
26355 g
„23356"
Prasa, Piotrkow- ZAMIENI~ M-e apółdziel
Po.gneb o<tbędzle •lłl dnia ze l~topada br.
ska 119
cze na M-a 1 M-2 ewent. MŁODE mał:teństwo poszu
o !!'Odi!. lS • ka.p\.ley cmentairza na ZaT<Zewle,
kupię
pokój :1 ktlchnil\. kuje mieszkania lub pok o
DYWAN eglpski wiłnlowy Oterty
„20682"
Prasa ju z niekrępującym wejo czym zawladaimla pogr-'to.na w łaloble
2X3 m,
sprzedam.
Tel. Pie>trkowska 96
6clem. Płatne miesięcznie.
634-76
26186 g
Wiadomość, tel. 738-BO
RO_DZINA
M-S poszukuję na dłutszy
26350 g
KOŻUCH krótki, młodzie okres.
Szczegółowe oferty
żowy, futro z łapek karaz podaniem lokalizacji 1 KUPIĘ M-2 dzielnica BaPOl.JEC'Akułowych, nowe sprze- warunkami płatności kie- łuty, Teofilów. Tel. 51-35-45
w dniu 18 listopada 1976 ~. zmarł, po długi.eh
dam.
53-41-24,
po
godz.
16
rować
„25690"
Prasa,
Piotr
i ciętkich cierpieniach, w wieku lat ?li
26309 g
26368 g kawska 96
2 POKOJE, kuchnia, bloM-5 rozkładowe,
kwateS.
P.
KOZUCH
damski turecki MŁODE
F/...00'/U./././H./DYH.//.U~
kw.
Sporna,
runkowe
zamienię na %
małteństwo po- kl 55 m
- sprzedam
(rozmiar 42, szukuje mieszkania. Ofer- zamienię na 2 oddzielne
pokoje, kuchnię i pokój,
160 cm). Tel. Bl-82-66
bloki.
Oferty „26302"
kuchnię
ty „25757" Prasa,
lub
kawalerkę
Piotr26354 g kowska 96
Prasa, Piotrkowska l.'8
(bloki) tel. 51-61-59 26535 g
b. mlstn: farbiarski Zakład6w Firanek I K.o•
SPRZEDAM
3-mle~lęczne- DO
wynajęci.a
rone·k ,,Fako" w Łod2l.
stare budowUMEBLOWANY pokój, ku
llł-3 nie 3 POKOJE,
go pudla. Przyborowskie- umeblowane na 2---3 lata nictwo, wygody zamienię
chnla 34 m (w.c., I P.) bu
na sta.nmvislru
go 17, m. 28
26295 g Oferty
„25773"
P<>grzeb odbędzie się w dniu 20 listopada bT.
downlctwo międzywojenne
Prasa, na M-3 bloki, najchętniej
o godz. 14.30 z kaplicy cmentarza na zar.:ewie,
Osiedle
Wł.
wynajmę na dłuższy czas.
Piotrkowska 96
Bytomskiej.
~
•rudmi za'!"arz
~
EXACTĘ-RTL-1000,
sprzęt
o czym p<>wladamiają pogrążeni w smutku
Tel. 722-30
Płatne z góry.
Oferty z
26284 g
pomocniczy, sprzedam. M-5 w Bełchatowie zamlepodaniem
ceny
„26361"
PA. NSTW.OWY DOM
DZIEOI
ŻONA, CORKA, ZIĘC i WNUKI
Tel. 785-02
26325 g nię na mieszkanie w blo- MIESZKANIA
samodzielPrasa, Piotrkowska 96
w HUCIE DLUTOWS'KlEJ
~
kach w
Łodzi.
Dobrze
Oferty n ego poszukuję.
OBRĄCZKI
złote
sprzeOferty
25583"
Prasa, Piotrkow- zapłacę.
„2627'1"
!k. PABIANIC, KOD POCZT. 98-13L
Prasa, Piotrkowska 96
dam. Oferty „26321" Pra- ~ka 98
Dnia 18 listopada 1976 r. zmarła, przeżywszy
M1esZ1kanie rodzi'llne iz.apew<11Jiamy. 3980-;k
sa, Piotrkowska 96
lat 87
POSZUKUJĘ garażu w re
ZGIERZ M-3 bloki
zaś.
P.
~.b9'..ó0'H...W-./h0f'U../~...Qóq.h
SPRŻEDAM komplet
ku- mienię na podobne w Ło jonie ulic: Gandhiego, Tychenny (segment z lodów dzi. Oferty „23771" Prasa, bury,
Kasprzaka, WrześPOTRZEBNA szwaczka do
n leńska.
ką
l
szatką).
Oferty Piotrkowska 96
Tel. 51-30-70 do
NIEMIECKI
dzwonić szycia koszul qięsklch. godz. 8 lub po godz. 20
„26585"
Prasa, Piotrkow679-25, Lewandowski
Tel. 606-94
26310 g
s d. STRZELECKA
ska 96
26111 g
M-3 - własnoścl~e sprze
25930
dam.
Oferty
:1
ceną
Pogrzeb odbędzie się dnia 20 li&to!P&da b:r,
SPRZEDAM 6 kg
łapek
„25832" Prasa,
Piotrkow- GARA.Z do wynaj11cia.
o god11. 14 z kaplicy cmentarza ptzy ul. OgroTŁUMACZp; teksty anglelDr Jadwlll'& ANl'OROWIC:ll
karakułowych
brązowych.
Grunwaldzka 4ll
ska 96
skie, Wodzlnowska.
2598ł I
Tal. POMOC
dowej, o c"Jym zawiada,miają w nieutulonym
do dzlacka po- skórne, weneryczne 15_ 19,
Telefon 372-22
w godzi300-18, godz. 17-19 26194 g trzebna, Grodzleń.,ka 14/16 Próchnika 8
żalu
23733 g
nach 18-20
m. 96, godz. 17- 18
26718 g BLOKI
kwaterunkowe 2 GARAŻ w okolicy ul. Gapokoje, ku'Chnia rozkłado garina kuplę lub wynaj26421 g
SYN, SYNOWA ł WNUCZEK.
ANGIELSKI
h!nzpańskl,
SPRZEDAM nową lustrzan we, II piętro, telefon, za- m11. Wiadomość: teL 439-46
Tuwima 40-4, Leniec
Dr BORECKI
ginekolog
kę dwuobiektywową „Ya- mienię
na większe.
25836 g
Tel.
Traugutta. 8
25964 i!
26608 g
shica 24".
Oferty „26795" 53-37-78, po godz. 16
Dnia 18 Jlstopa,da 1976 r. 'flmarła na.gJe
OPIEKUNKA
do
2-letniej
~asa, Piotrkowska 96
25991 g GARAŻ do wynajęcia
CHEMIA, matematyka, fi- dziewczynki potrzebna. Radogoszcz, płatne z góry
zyka, telefon grzecznościo Wróblewskiego 71, m. 18, SPECJALISTA
ginekolog
ś.
P.
KALKULATOR
Comodore KOZINY, 3 po)<oje 58 m, za rok. Tel. 325-93, godz.
wy 841-79, po 15 mgr Szer- po 16
26304 g Cyper!ing 16-18, PKWN 4.
- wszystkie
funkcje ta- telefon, rozkładowe, II pię 16-19, dni powszednie
Tel. 240-17
szeń
23866 g
25764 g
nio sprzedam. Tel. 479-65 tro, bloki kwaterunkowe,
25631
WŁADYSŁAWA
26251 g ewent. garaż, zamienię na
FRANCUSKI
konwersaz domu KUBICZ
cudzoziemiec
większe do 100 m z c.o., STUDENT
cje. lektury (akcent) udzie PRZYJMI!; stałego odbior- SZYCIE sukien ~lubnych,
cę gotdzików. Tel. 839-65,
własnościowe, nie wyklu- poszukuje mieszkania z te
SPRZEDAM nowy regał balowych,
spodni
damlam. Pałgan, Dziereyńskle po
Pog>rzeb <>dbędzie się w niedzielę, !l bm. o
lefonem. Oferty
19
26124 g skich. Kupię maszynę kra
25858"'
czone.
Oferty
„25805"
Prablołiotekę,
fotele,
stolik
go 20-ł2 (Retkinia)
godz. 13 na katolicltim cmentarzu w KoluszPrasa,
Piotrkowska 9e
sa, Piotrkowska 96
l magnetofon „Philipsa".
wiecką.
Sprzedam „Nysę
25645 g
kach. Eksportacja zwłok nastąpi w niedzielę
Tel. 394-~B. po 16 26845 g
521" po remoncie. Łagiew
o godz. to ra.no z ka.plicy cmentarza katolicN'IANIA potrzebna. Piotr- nicka 244, Teresa
lllllllllllllllllllllllllDlllllllUflllllllllllllllłllllllllflHUllllUIDlllllllHllllllllll
Nikokiego na Dołach w Lodzi, o czym zawiadakowska 108, m. 3 26081 g demska
26352 1f
mia.ta no~rażeni w nieutulonvm ~alu
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ANNA Zl·ENltEIWICZ
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+

JERZAK

'
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MĄ.Ż,

W dnlu 17 lls·to.pada 1976 r.

zmarł

nagle

KOLEGA

WITOLD

ŁUKASIEWl·CZ

MGR INŻ. CHEMIK
członek Rady zespołu Usług Tech.
zasłużony
działacz
Stowarz~zenia
Inżvnierów i Techników Przemysłu Chemicz-

dlugoletni
nic'l:nych.
nego.

Serdeczne

wyrazy

współczucia

Rodzinie

'l<ładają

KIBROWNICTWO i R .<\ DA
ZESPOŁU
USŁUG TECHN·ICZNYCH przy OW NOT
w ŁODZI

wyrazy

głębokiego

wsp6łczuc1a

ZDZISŁAWOWI
i

pcnvodu

koledu

BANASIOWI

śmierci

MATKI
składają:

SP0ł.DZIELN1,

ZARZĄD, RADA
POP PZPR i WSPOŁ
PRACOWNICY z KOMBINATU i ODDZ.

RADA

ZAKŁADOWA,

"BLOK u

TOWARZYSZOWI

WOJCl'ECHOWI EKrERTOWI
1

wyruy
zgonu

eerde<:znego

~

SIOS'.l'RA i RODl.l:INA

wsp6łc1lucla

a

<IW<>dll

MATKI

„WARTBURGA"
rocznik
1974 sprzedam. Llmanowskiego 108-1
25657 g
ODSTĄPIĘ

Wkład na
(I kwartał

ta 126 'Q"
Oferty
„236~1"
Piotrlcowllka 96

„Fla
1977).
Prasa,

SPRZEDAM „Fiata 126 p'"
1975 lub zamienię na więk
gzy, najchętniej na ,.Fiata 125 p".
Oferty „25559"
Prasa, Piotrkowska 96
„SYRENĘ

105" (1975) sprzedam. Oferty
„23094"
Prasa, Piotrkowska 96
NOWI\
karoserię
,.Syreny 105" sprzedam ul.
Olimpijska 11, m. 77. Po
godz. 16
25728 g
SPRZEDAM
WSK 175 stan bardzo dobry.
Tel.
340-84, go<!_z. s-16
25834 g
SPRZEDAM
„Tra)>anta
601" stan Idealny, - Zgierz,
Buczka 13
25869 g
„WARTBURGA 1000" {1965)
sprzedam.
Tel. 749-57
godz. 14-16
25861 g
SPRZEDAM „Skodę 1101"
na części.. Tel. 52-98-88

składa.ją

PRACdWSICY WYDZIAŁU
l SZTUKI UML

„FIATA 125 p .,-- 1500" rok
1973,
sprzedam.
Tel.
51-50-17
26519 g

11'.ULTU!llY

--

SPOŁDZIELNIA PRACY

§

-

!- »URANIUM« !---

§

----E
E

Łódź,

uruchomiła

5

§-

--E§
--E

-5

§-5
E

=
=
=
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ul. Narutowicza 26

ZAKlAID PRACY

NAIK'ŁADC'~E1J

przy ul. Rzgowskiej 74
O'nga.żuje pracown1itków, zamiesrkałych na tere-

nie województwa miejsk,i ego łódzkiego.

Przewidywane jest również zatrudnienie osób po·
siadających

własne

urządzenia

zwłaszcza do przetwórstwa

I narzędzia

tworzyw. sztucznych.

IN1FORMAC'1'ł UD ~l EIA:
1

1

Dział Organlzacjt Pracy Nakładczej w lodzi; ul.

-5
--§§.
--5
-5
-5
5

5

~

5

5

-

Rzgowska 74, tel. 471-19.we wtorki, środy, piątki

§

w go dzinac h 10-1 3.

-

=

=

SPRZEDAM „Skodę S-100
1940-ł:
L". Oferty „26029" Prasc,
Piotrkowska 96
llllUWlłllllłlUllUIWlllllłllllllllłlllllllllllllWJUUlllUUIWlllłlllllllllllllllU

SZWACZKA rękawiczarka ZGINĄŁ pie• wyteł krót·
przyjmie
pracę.
Oferty kowłosy brązowy w szaro•
„26051"
Prasa, Piotrkow- brązowe łaty, koniec ogo.
ska 98
na jasny. Za odprowadzenie, zgłoszenie lub wskazanie
wysoka
nagroda.
STUDENTKA
medycyny Warszawska 17, tel. 706-51
zaopiekuje
się dzieckiem
26292 g
po godz. 14. Tel. 848-02
26109 g
ZGINĄŁ
pies Ardel-Terrier brązowo-czarny. OdOPIEKUNKA do
15-mle- prowadzić za wynagrodzeslęcznego dziecka potrzebniem: Tkacka 26 A
na. Warunki
bardzo do26774 g
bre. Stapklewtcz,
Abramowskiego 4
26025 g
1 LISTOPADA zginął pies
seter irlandzki w trakcie
POMOC domowa potrzeb- leczenia. Za odprow.qdzena. Tel. ?24-62, Julianów, nie nagroda. Tel. 754-24
26700 g
Przyrodnicza 4
26026 g
PRZYJMĘ pracę chałupni
czą. Oferty .,25746" Prasa,

Piotrkowska 96
OPIEKUNKA do

NOWO OTWARTY prywat
ny · sklep
motoryzacyjny
Łódi, - Targowa 51 poleca: akcesoria , oraz części
samochodowo - motocyklowe
26446 g

dziecka
i;>otrzebna USZCZEI.NIANIE okien ta
bardzo dobre. śmą metalową ImportowaKopcińskiego 44, m. 12. Po ną.
Tel. 12•'10-43, po 16,
godz. 18
26572-26606 g Urbaniak
23124 g
półtorarocznego

-

warunki

POTRZEBNA młoda o~oba
do oplekl
nad rocznym
dzieckiem w godz. 7-17.
TYszklewicz,
Narutowicza
67, m. 17, tel. 868-2ł
26'750 g

TRWAŁE uszczeln1an1e okien
taśmą metalową 226-46, Celińskl
25478 g

INSTALOWANIE anten telewizyjnych, Wolniak, tel.
445-95
229'18 g

TELEWIZORY
naprawia
Bednarek. Tel. 130-92
POMOC do kuchni
oraz
25894 i
szatnlarka · potrzebne. Mo•
tllwość zamieszkania
Bar POGOTOWIE telewizyjne.
po<t Dzikiem,
Smaidzew, Nowakowski. łl.5-04
tel. 16-93-90
26537 I
21814 I

DZIENNIK POPULABNY IW
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APARAT FOTOGRAFICZNY „AMI'•
ŻELAZKO

Z TERMOSTATEM

OZIOM01 1. Olbromski,
••
Starorzymski boi.t wojny,
ł.
Wyspa koralowa, 10. Kurowaty samiec, U. Krótkie l szybkie pociągnięcie smyczkiem obejmujące Jednocześnie kilka nut, 13. Część
nogi, 14. Zatoka Morza Czerwonego,
15. Prawy dopływ Prypeci, 16. Ród
lutniczy z Cremony, 19. Wykształto
wana postać owada, 21. NaJwy:!:szy
czynny wulkan Europy, 23.
Wójt
hiszpański,
26. Pierwiastek promieniotwórczy, 27. Rodzaj rozrywki umysłowej, 28. Fia•ko, klapa 30. Dźwig
portowy, 31. Stolica Ghany, 32. Bierze Ją krawiec.

.Ą

Eliminał

a

bdgadnąć należy znaczenie
rysunków I wykreślić
je z pionowych pól diagramu. Pozostałe nie skreślon•

litery czytane rzedami poziomymi utworzą aktualne ha-

pięciu

sło.

PIONOWO: 1, Gatunek, odmiana,
2. Paroksyzmy, a. Duży ssak morski,
4. Jeden ze stanów w USA, 5. Inicjały naszych władz porządku publicznego. 6. Królik brazylijski,
7.
Czołg z „Czterech pancernych",
8.
Rodzaj zasłony okiennej, 10. Inicjały
podróżnika polskiego (1592-1655},
12. Pikowa, 15. Kawiarniane meb!P,
17. Pożywka drobnoustrojów,
18.
Kosmaty koc, używany Jako okrycie
dla konia, 19. Myślał o niedzieli, 20.
Urządzenie radiolokacyjne,
22. Proszek kosmetyczny, 24. W literaturze
kojarzy się ze zbrodnią, 25. Lerska,
'Jf1. Tuz, 211. Dziecięce pożegna n.ie.
Rozwiązania

(przynajmniej dwóch
należy pod adresem
„DP" w terminie 7-dnlowym z dopiskiem na kopertach-kartach „Rozkooze łamania głowy nr 181 ".
zadań)

Kto,

skąd?

Zadania specjalna PCK
„ZOSTA!Q' HONOROWYM
KRWI"

Które

„"

DAWCĄ

~

Krzyżówka biała

PRZYPATBZCm s~ u.
WAŻNIE POSTACIOM LE.
.GENDARNYM A NASTĘP·
NIE f.ĄCZĄC CYFRY Z LI·
TERAMI USTALCIE ICH
POCHODZENIE.

1

Nr 177

POZIOM01 wakat, ara ma,
talon,
arena, Atala.
PIONOWO: wataha, ANrat, kale- Okonek, los, kurek, liga, Pdlawa, kanonada, rota, rana.
ma, amonal, Tanaka.
Krzyżówka
PIONOWO:
Iman,
balet,
Ikar,
szał, kikut, Pytla, krokus,
piroga,
POZIOMO: 1b!s, smak, Szalapin, tłok, Amor, wali, masa, rekin, Neameryk, trał, Tuwim, łom gitara, pal, kanon, lada lora. wata.

nadsyłać

się

poUukły?

Potłukły się

trzy mlsec7.ki oznaczone: trzy trójkąty, trójkąt,
kółko,
trójkąt, kółko i dwa
trójkąty.
Nagrody ufundowane przez ZARZĄD
li.ODZKI PCK wylosowali:
aparat
fotograficzny „Ami": Elżbieta Dubiel,
Pabianice, ul. Karolewska 28, żelazko
z termostatem:
Anna Jankowska
Łódź, ul. Nowomiejska 3,
portfel:
Edward Kałach, Łódź Grabieniec 14.
Nagrody są do odebra.nia w zarządzie Miejskim PCK Ł6dź,
ul,
Piotrkowska 236 w godz. od lG-15.
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też

nawiązywał takie znajomości? Jaki
był Ich
charakter?
otrzymywał mieszkanie, urządzał się? Za czyim
pośrednictwem? Odpowiedzi na
pytania muszą znaleźć wywiadowcy i gdańska komenda.
- Jak dojść do sedna sprawy - głowi się nad koncepcją
dalszego śledzt>Wa. Tę koncepcję musi dziś przedłożyć pułlkow
nikowi Wiśniewskiemu. A on jak dotychczas nie ma koncepcji, kierunek - trochę na chybił trafił.

W jaki sposób

Orlicz sięga po raport Korcza. Jeszcze raz analizuje go szczegółowo. Z ustaleń kapitana wynika, że w okresie zatrudnienia
Kuzińskiego w Kraśniku budowa.no wówczas
fabrykę łożysk

tocznych. Żabińska pracuje przy projek~owaniu nowej inwestycji. W Gryficach stacjonowała wówczas jednostka wojskowa.
Czy to wszystko jest tylko przypadkowym zbiegiem okoliczności?
Czy angażowano

by do pracy wywiadowcz;ej człowieka · od
mokrej i wcale nie cichej roboty? Z taką przeszłością. Dotychczas podobnych przypadków nie uja wnill. Precedens? Czym
podyktowany?
Po co Miiller został w Polsce? Nie zdążył uciec ze swoimi?
Uważał, że najciemniej jest zawsze pod latarnią?
Znał język. Jego rodzice mieszkali tu lata. Jeśli :r:ważyć ich
ujawnioną już działalność - stanowili forpoczty Wielkiej Rzeszy.
Wchodzili w skład jej piątej kolumny , cząstki zmontowanej
w Polsce hitlerowskiej agentury. Niedaleko padło jabłko od
jabłoni. Hitlerjugend. SS. Ale to nie była wcale cicha robota.
Możność rozpoznania? Jednostki dokonujące pacyfikacji nie
zostawiały na ogół za sobą żywych. Ale czyżby ukrywający się
w Polsce zbrodniarz nie liczył się z faktem, że ktoś go może
rozpoznać nawet po latach? O tym, że taka możliwość lstnia·
ła realni~ świadczy przykład Stalki. Nie miał wyobraźni? Nie
wlerzył w taką możliwość? Liczył, że w razie czego da oobie

te

- Nie ma rady - trzeba prosić o pa<rę dni zwłoki - decyduje się zameldować u przyjaciela.
- Pułkownik na razie jest zajęty, bardzo zajęty - oświadcza
sekretarka niezwykłym u niej oficjalnym tonem. - Czeka na
niego major Zaręba - gęstem ręki wskazuje siedi..ącego w ką
cie oficera.
- To pilne - Orlicz nie daje za wygraną.
- Zadzwonię, jak będzie wolny. Ale to nastąpi nieprędko.
O 14 - odprawa.
Orlicz jest ·zdziwiony. Zaskoczony sposobem załatwiania
zawsze uprzejmej i życzliwej Basi. Patrzy na nią spod oka.
- Co się dzieje? - pyta cicho.
- Nie pchaj się. Jest wściekły. Dostał jaki.eś kiepskie wiadomości. To w tej sprawie j~ odprawa „na górze". Odczekaj
- mówi szeptem - jak mu przejdzie, to cię zuaz zawiadomię.
ROZDZIAŁ
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- Pytajników jak mr6wik6w, a odpowiedzi wciąż hipotetyczne - ocenia krytycznie swoje spekulacje. - Trzeba sięgnąć
do tych jego korespondentek. Może to coś_ da.. .
.
- Nadaj dalekopisy do komend w $wmouJśc1u, Ozarowie,
Mikołajkach - mają ustalić nazwiska I adi;esy autore]t ~ych
listów i zebrać o nich szczegółowe informacie. Na wczoraJ poleca jednemu ze swoich Judzi.
W jaki spooób autorki listów nawiązywały znajomość ~ Ku~
zińskim? Czy tak jak Szyszko, przez biur"? ma~qmomalne.
Jakle to jest biuro? Czy u siebie w ostatnim m1eiscu pracy

Maria Sator, autorka jednego z listów, adrespwanych do Ku·
zińskiego na poste restante, 26-letnia pielęgniarka ze świno
ujskiego sanatorium ,,Syrena", jest drobną, szczupłą, filigranową szatynką o trójkątnej twarzy. Łzy, które zrazu popłynęły
wartkim strumieniem na wiadomość o nagłej śmierci człowie
ka, za którego zamierzała wyjść za mąż, szybko wysychają.
w zielonych oczach przygasa przestrach, spowodowany nieocze·
kiwanym wezwaniem do komendy, pojawia się bły&k zainteresowania przystojnym oficerem.
- Nie miała do niego żadnych głębszych uczuć ~ osądza
Orlicz. - Po prostu uważała go za dobrą partię. Chciała urzą·
dzić się. W i-stocie jest zmartwiona nie dlatego, że facet zginął, a dlatego, że tym samym chwilowo straciła szansę roz·
wiązania dokuczliwych dla niej życiowych problemów.
- Czy podczas ostatniego pobytu w $winoujściu, pani narzeczony był może czymś skłopotany, zdenerwowany? Czy nie
mówił o jakichś komplikacjach zawodowych czy osobi.irtych.?
W odpowiedzi wzruszenie ramion. - Nic takiego nie zauważyłam. On nie lubił mówić o sobie. Wiedziałam, źe jest dy·
rektorem, że ma mieszkanie i samochód. Jakież mógłby mieć
zmartwienia! Ze swymi szefami żył w zgodzie, więc nie gro·
ziła mu zdjęcie ze stanowiska. Przeciwnie mógł awallSOIWać.
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radę?

SOBOTA, ZO :::.ISTOPADA BR.
PROGRAM I
tl.00 TvTR - hodowla zwierzl\t - lekcja 8. tl.30 BTS9 - matematyka - lekcja 9. 10.00 Dla szkół: czerwone, żółte, złota. 11.05
Geografia dla kl VIll. 11.35 „Dziewczęta Jak iskry" - film fab.
prod. TV Wi:giersklej. 13.45 Ji:zyk polSki - B, Prua - „Lalka",
14.20 TvTR - chemia - lekcja 33. 14.50 Redakcja Szkolna zapowiada. 15.10 Radzimy rolnikom. 15.20 5 pytań o NRD - teleturniej.
16.00 Lalki w ręku mistrza. 16.30 . Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17.00
Kalejdoskop 18.00 Godzina A. Osieckiej . 19.00 Dobranoc. 19.30 Wie·
czó1· z dziennikiem (W tym kolejny odcinek filmu „Zer.em''}. ·
20.40 „Cudowny zapach forsy" - film fab. prod. franc. 22.25
Dziennik. 22.40 Victoria l jej pompa - progr. rozr.
PROGRAM Il
15.00 Popołudnie podróży I przygody: Zew natury - film dok,
prod. kanad„ Haiti - wyspa woodoo - rep. prod. pol., Teatr
i agora - rep. prod. pol, 16.55 Swiat komedii Harolda Lloyda.
17.45 Telekino sprzed lat - „czterej pancerni l pies". 18.40 siu.
dio PI (Ł). 19.00 Dobranoc. 19,30 Wieczór z dziennikiem. 20.40 Teatr
TV - K. M. Bogusławscy - „Wyspiański". 21.35 24 godziny. 31.SO
„Telefon 110" - odc. pt, „Pomyłka w rachunku" - film fab.
prod. TV NRD.
NIEDZIELA, 21 LISTOPADA BR.
PROGRAM l
Ml! TvTR - ji:zyk polski - lekcja 31. 7.11 TvTB - cheml.a lekcja 33. 7.45 TvTR - nasze spotkania. 8.00 Alarm przeciwpoża•
rowy trwa. 8.10 Nowoczesność w domu i zagrodzie. 8.35 Wiad,
sport. 8.40 Sport dla wszystkich. O.OO Teleranek. 10.20 Antena.
10.45 Wielkie bitwy historu - odc. pt. Bitwa pod Yorktown film dok. prod. TV Franc. 11.40 Dziennik, 11.55 Rosyjskie plosen•
ki i pieśni ludowe. 12.2!1 Rolnicze rozmowy.
BLOK PROGRAMOWY l'UBLICYSTYKI KULTURALNE;!'
13.05 J. Rzeszewski przypomina, 13.15 Budowałem hutę - rep.
filmowy. 13.30 Koziołek Matołek show. 14.05 Studio sport. 14.51
Piosenki na życzenie. 15.05 Prof. Weiss radzi. 15.15 Losowanie Duzego Lotka. 15.30 Piosenki na życzenie. 15.35 Na kogo popadnie program quizowy. 16.10 Za I przed progiem - program filmowy.
16.25 Piosenkt na życzenie. 16.35 Chaty· na sprzedaż. 1e.40 „Pół
żartem, pól serio". 17.20 Po latach montaż filmowy starych
kronik. 17.35 B. Ładysz zaprasza. 17.55 „Wojna i pokój" - odcinek IX filmu ser. prod. ang. 18.45 Piooenk1 na tyczenie. 19.00 Wieczorynka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.40 Bajka dla dorosłych.
20.55 „Sklep z modelkami" - film fab. prod. USA. 22.30 B. Ła
dysz zaprasza, 22.45 Zachowaj ciszę - film dokumentalny.
33.45
Studio sport,
PROGRAM Il
8.30 Teatr TV - P. Quentin - „Morderstwo odkrywa prawdę".
tl.4o StudJ.o sport transmisja :i; finałowych międzynarodowych
zawodów w boksie. 13.4ft Niedziela z przyjaciółmi - program TV
NRD. 14.25 Bitwy, kampanie, dowódcy, 15.00 „Leonardo da Vinci"
- odc. I filmu prod. wł. 16.20 Z albumu bohaterskich miast Moskwa - film dok. prod. radz. 16.40 Tatarak - film TVP. 17.20
„Tajemnica Aleksandra Dumasa" - film fab. prod, CSRS. 19.00
Wieczorynka. 19.30 Wieczór z dzienndkiem. 20.40 MS w tańcach to- •
warzyskich. 21.25 Muzyczna teleteka. 23.10 „Biedny Billy Render"
- film prod. ang.
PONIEDZIAŁEK, 22 LISTOPADA BR,
PROGRAM I
12.4B RTSS - Język polski - lekcja t. 13.25 TvTR - hodowla
zwierząt lekc;ja 10. 15.50 NURT - nauki polityczne. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17.00 Zwierzyniec. 17.40 „Siedemnaście mgrueń
wlosny" - odc. V filmu fab. prod. TV ZSRR. 18,45 Studio sport.
19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.40 Teatr TV - Ch.
E. Israel - „ Weteran i pani". 21.55 Studio sport. 22.50 Dziennik.
PROGRAM II
1e.10 Język niemiecki - lekcja 7. 16.40 Mam pomysł. 17.00 Galeria 34 milionów - VI Festiwal Sztuk Pięknych. 17.30 Z albumu

bohaterskich miast - Mińsk - film dok. 17.55 Studio sport. tS.ł5
Studio Pl (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.40
Studlo sport. 21.55 24 godziny. 22.05 Sylwetki X Muzy - Ewa żu
kowska. 22.35 NURT - matematyka.
WTOREK, 23 LISTOPADA BR.
PROGRAM I
e.oo RTSS
język polski lekcja t. 9.30 TvTB
hodowla
zwierząt lekcja 10. 9.00 Dla szkół - matematyka dla kl. I.
10.00 Ji:zyk polSki - kl. II lic. 11.30 „Wojna i pokój" - odc. IX
filmu ser. prod. ang. 12.55 Dla szkól - rodzina współczesna. 13.45
TvTR - matematyka - lekcja 41. 14.30 TvTR - hodowla zwierząt lekcja 30. 16.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17.00 Studio TelewizJI Młodych. 17.50 Licytacja - progr publ. kult. 18.50 Radzimy rolnlkom. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.40
„Jutro b<:dą płakać" - ~lim tab. prod. USA. 22.40 Dziennik.
PROGRAM l i
lS.25 .T41zyk angielski - lekcja 8. le.oo Teatr Telewizji - Ch. !l.
Is.rael - „Weteran 1 pani". 11.10 „Zatruta ziemia" - . film fab.
prod. bułg. 18.40 Studio PI (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.• Wieczór
z dziennikiem. 20.40 Wtorek melomana. 21.40 24 godziny": 21.so Notatnik kulturalny
22.05 Mieszkanie z taśmy. 22.45 Język nie•
miecki - lekcja 7.
•
SRODA, 24 LISTOPADA BR.
PROGRAM I
e.oo TvTR - matematyka. 6.30 TvTB - hodowla zwierząt ...;;
lekcja 30. 12.00 Dla szkół - wychowanie muzyczne - kl. Vll-VIIl.
12.45 RTSS - chemia - lekcja 12. 13.25 TvTR - mechanizacja
rolnictwa (Ł). 15.50 NURT - matematyka. 16.30 Dziennik.
16.40
Obiektyw. 17.00 Dla dzieci: Wszystko o drzewie i drewnie. 17.30
Rady, Informacje, opinie. 17.40 Losowanie Małego Lotka. 17.55 Listy 1 polityka 18.25 Teatr Małych Form - J. Abramow-Newerly
- „Czy można sii; dosiąść". 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.40 KIF - ,,Iluminacja" - fUm fab. prod. pol. 22.15
Magda Umer przedstawia - Jaka szkoda, czyU spotkanie z Leszkiem Długoszem. 22.4-0 Dziennik.
PROGRAM II
15.50 Język francuski - lekcja 33. 16.20 Jak to w klasie 18 50
Decyzją piętnastolatków. 17.25 „Ucieczka" - film fab. prod. CSRS.
18.łO Studio PI (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dzlennik;iem.
20.40 Studio sport. 21.30 Turystyka i wypoczynek. ąoo 24 godziny. 22.10 Słowa za słowa. 22,4-0 Ji;zyk angielski - lekcja 8. 23.10
NURT - pedagoglka.
CZW ARTEK, 25 LISTOPADA BR.
PROGRAM I
8.00 RTSS chemia. 6.30 TvTR - mechanizacja rolnictwa. (Ł),
9.00 Dla szkól - przysposobienie obronne - kl. VIII i I lic
12.20 Decyzje piętnastolatków. 12.55 Dla szkół - język polski ...=
kl. I-IV lic 13.45 TvTR - uprawa roślin - lekcja 34. 14.30 TvTR
- mechanizacja rolnictwa (Ł). 16.30 Dziennik. 16.40 Obiektyw. 17.00
Ekran z bratkiem. 18.00 Wróciłem - fllm dok. 18.25 Piosenki Igora Słastlenki, 18.50 Radzimy rolnikom. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.40 „07 zgłoś Iii;'• - f.ll.m 1er. prod. TvP.
:11.40 Pega11:. 22.25 Dziennik.
PROGRAM II
16.00 Język rosyjskd..
W ODPOWIEDZI NA WASZE LISTY
16.40 Szuflada Hanki Bielickiej - film dok. 17.00 Nasz go4ć w stu•
dlo. 17.10 Piosenki na zamówienie FSO. 17.25 Nasz gość w studio.
17.35 Magazyn muzyczny. 17.50 Nasz gość w studio. 17,55 ABBA
w Studio 2. 18.40 Magazyn kulturalny (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30
Wieczór z dziennikiem. 20.45 Samochodowa gala. 21.25 Balet ni.
lodzie - flim dok. 21.45 Nasz gość w studio. 21.55 24 god11:!ny.
22.05 Właśrue leci kabarecik. 22.40 Język francuski - lekcja 35.
PIĄTEK, 28 LISTOPADA BR.
PROGRAM 1
8.00 TvTR - uprawa roślin. 6.30 TvTR - mechanizacja rolnictwa (Ł). 11.05 Program dla najmłodszych - kl. II - zrobimy
to sami 12.00 Dla szkół - geografia - kl. VII. 12.4ft RTSS - matematyka. 15,50 NURT. 16.20 Telewizyjny Informator Wydawniczy,
16.30 Dzlennik. 16.40 Obiektyw - program województw: łódzkiego, •
ki«;leckiego, piotrkowskiego, radomskiego, sieradzkiego, tarnobrzeskiego CŁ). 17.00 Pora na Telesfora. 17.30 Eureka. 18 10 Koralowa
dżungla - film dok. prod. franc.-RFN. 19.00 Dobranóc. 19.30 Wieczór z dziennikiem, 20.40 Komicy niemego ekranu. 21.05 „Miłość
.-?.esnastolatków" - film fab. prod. NRD. 22.30 Dziennik.
22.45
X, Y Z - cz. Il.
PROGRAM l i
16.05 Pegaz.
DZIE"[Q" TELEWIZJI AUSTRIACKIE,J
16.50 Zapowiedź programu I ogłoszenie konkursu. 17.00 Tajemnice lodowych szczytów - rep. filmowy. 17.30 Powtórzenie konkursu. 17 35 Bajka o pięknym księciu, który lubił pierniki. 17.55 Siadami Schuberta. 18.25 Mistrz i jego słowa - tart filmowy. 18.40
Studio Pl (Ł). 19.00 Dobranoc. 19.30 Wieczór z dziennikiem. 20.so
Nie bę?ziesz prorokiem - film publ. 21.15 Wiedeński kabaret.
21.45 Film fab. 23.15 Język rosyjski - lekcja 8. 13.45 NURT nauki polityczne.
·
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bądź u doreczyoleU. Egzemplarze archiwalne „Dziennika" są do nabycia w sklepie „Ruchu"
Łódź
Piotrkowska 95
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druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch", Lódt, ul. Arrnli Czerwonej 28.
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