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„ , Umrzeć w Benares I 
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Uczestnicy 

konferencji 
„Pugwash" 

uczcili pami~c ofiar 
Oświęcimia 

6 bm. był trzecim dniem trwa
jącego w Krakowie XIX symp0. 
zjum Pugwash. Obrady uczonych 
toczące się w dwóch grupach pro
blemowych - analizy sytuacji po
lity=ej w Europie oraz rozbroje
nia - minęły półmetek. 

W dniu tym uczestnicy sympo. 
!:jum udali się na teren byłego o
bozu hitlerowskiego w Oświęcimiu. 
gdz.ie uczcili pamięć 4 ml n ofiar 
faszyzmu, składając wieniec przed 
pomnikiem w Bzrzezince i ścianą 
śmierci na dziedzińcu bloku nr 11. 
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Cena 
l złoty 

ZIENNIK 
ŁÓDZKI 

Dalekie miłosne podróże 

Krzyżówka za 2,5 tysiąca 

To w numerze dzisiejszym 
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Reportaże z kroju i ze świnia 
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Psychozu.bowy, testy, 
rozrywki umysłowe 
Konkursy z nogrodnmi 
wartości 30 tys. zł ódz ie 

i JUŻ 

zasłużonych 
12 •• 
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--------------------------------------------------------------

W ramach ·.,Dn! kultury J)Ol-
l!<kiej" w ZSRR, w sobotę przybyła 
s Wołgogradu do stolicy Gruzji 
- Tbilisi, delegacja polska z se. 
kretarzem KC PZPR, Wincentvm 
Kraśką na czele. Na lotnisku gOści 
polskich serdecznie powitała se
kretarz 'KC Komunish•cznej Partii 
Gruzii. Wiit.toria Siradze i Inne o
sobistoścL 

Dekoracjo nojhordziej 
25 karetek- dur ŁK NFOZ Nowoczesna'Dzień żałoby we Francji 

P r ~=! ~ ... ~.~ ~.~~. ~ .... !.~ ~~ ~"·~- ~~.!.~ .. ~~aL Uroczystości 
Delegacja po!Ska zlotyla wizytę 

w gmzińskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. 

Następnie delegacja polska zw.ie
dzila Państwowe Muzeum p:z;tuki 
Gruzińskiej. 

Bomby w Londynie 
W szczytowych go<l.zinach sobot

nich zakupów, w różnych domach 
towarowych północnego Londynu 
wybuchło 14 bomb. Dwie z nich 
eksplodowały w <lomu towarowym 
I)a Wembley, wywołując pożar. 
Chwilowo brak infOl"macjj, czy 
eksplozje pociągnęły za sobą otia
ry w ludziach. 

Zdr1>wia w dziesiątkach placówek medycznych L•dzi i ziemi Marciniak, E. l\larcinkowski, A. 
łódzkiej oobyly się obchody związane z tym świętem. Central- Mędlewska, K. 1.\1. Nowa.k-Lipiń- k 
nym punktem uro~ystoścl w f,odzl stal sie nowoczesny Szpi- ska, B. Opall.Jska. D. Porczyńska, w atedrze 
tal im. l\L Kopernika, Pracownicy służby zdrowia województwa J. Puławski, s: Sokol!)WSki, J, Sla
łódzkiego spotkali się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego 11 wła- siak, A. M. Szadowska, J. Szem. 
dzami partyjnymi i administracyjnymi. raj, J. Banasia.k, G. Szulak, H. 

W godzinach porannych w ~i- I Jarecka, K. .Jeziorek, E. Juroszek, 
talu im. Kopernika odbyła się <le- .J. Justyna. W. Karczewska. J. Ka
koracja przyznanymi przez mi
nistra zdrowia res>ortowymi odzna
kami „Za wzorową pracę w słu
żbie .zdrowia". 

W obecności wiceprezydent.a mia
sta Z. Polita i kierownika Wy<lz. 
Administracyjnego KL PZPR J. 
Surmackiego, dyrektor Wyd-z.. Zdro 
wia Urzędu m. Lodzi dr J. Mat
czak udekorował grupę wyróżnia
jących się w pracy zawodowej o. 
sób odznakami resortowymi. Otrzy_ 
mali je: 

Fr. Boruta., B. Cabaj, Z. Dorna. 
gala, H. Durak, H. Duszyńska, E. 
Gllski, S. Gmerek, M. Grzelak, K. 

Waszczykowska, H. Wesołowska, K. 

(Dalszy ciąg na str. 2) Notre Dame 
(Korespondencja z Paryża) 

Sobota 6 kwietnia była we Fran. 
cji dniem żałoby narodowej po 
śmierci prezydenta Republiki Geor
gesa Pompidou. 

Bomba zegarowa 

W strząsająca 

16-letnich sióstr syjamskich 

, . , 
sm1erc 

na pokładzie samolotu 
~ „Lulthonsy" 

Na lotnisku w Bejrucie maleziono 
?' w piątek w pasażerskim samolocie 
:l!l zachodnioniemieckiego towarzystwa 
" „Lufthansa" teczkę z materialami 
g. wybuchowymi \ zapalnik zegarowy. 

W piątek w brazylijskim mieście 
Salv&dor odbył się pogrzeb dwóch 
sióstr syjamskich, które zmarły w 
wieku 16 lat. Przez całe swe ży
cie siostry, Juraoi I Nadir, złączo
ne były wspólnym odcinkiem krę-

gosłupa, lecz na.uczyły się razem 
poruszać, a potem nawet bawić i 
chodziły do szkoly. 

Dziewozynkami opiekował się 
stale ginekolog Ade.o Dar, który A· 

(Da.l.sizy ciąg na str. 2) 

Na zdjęciu - w obecności sekretilTZa Kl:. PZPR K. Kw iatkowskiego 
i wiceP'l"ezydenta Lodzi Z. Polita klucze do widzewskiej Przychodni 

Przemyslowej odbiera jej dyrektor K. Nowicki. 

Niebezpieczny ładunek odkryto po 
wylądowaniu samolotu odbywającego 

rejs na trasie Zurlch - Ankara -
Bejrut - Damaszek, Policja libańska 
wszczęta śledztwo w tej sprawie. 

W 
chwili, gdy piszę te słowa, 
kończą się w katedrze Notre 
Dame uroczystości żałobne po 
smierci prezydenta Georgesa 
Pompidou, na które zjechali 

szefowie państw wielu krajów. Chociaż 
śmierć ta nie przyszła całkiem niespo
dzianie. boć o chorobie prezydenta naj
blifai mu wiedzieli od dawna, a dzien
nikarze obserwując Go domyślali się 
wiele, to przecież dla szerokiej opinii 
publicznej nie tylko zresztą francuskiej. 
był to szok. Wynikał on m, in. z tego, 
że prezydent, wielki orędownik współ
pracy międzynarodowej i odprężenia, do 
ostatniej niemal chwili nie opuścił swe
&'O posterunku, kierował pracami rządu. 

W myśl starej zasady „Umarł król, 
niech żyje król" centrum uwagi przenosi 
się obecnie we Francji na wybory no
wego prezydenta - mają one, co już 
donosiliśmy, odbyć się 5 i 19 maja. Dla
czego dwukrotnie? Wynika to z prezy
dent'kicj ordynacji wyborczej. Przewidu
je ona. ż~ kandydat musi uzyskać po
nad 50 procent oddanych głosów. W 
picrws7.ej turze poszczególne partie wy
stawiają swoich kandydatów, jest ich 
więc kilku lub kilkunastu. Następuje za
zw.vczaj rozproszenie głosów i żaden nie 

· uzyskuje wymaganej większości. W dru
giej turze walczą już tylko dwaj preten
denc; do zajęcia miejsca w Pałacu Eli
zejskim, ci, na których głosowała naj-

większa ilość wyborców. 

Nii:ej jedn<i J cfosko-nale wyposa.l:onych pracowni nowej Pl'·Zl/Chodn<i. 

Mi!ldzy kim odbędzie się ten pojedy
nek? Wszystko wskazuje na to, że rzą
dząca partia gaullistowska wystawi do 
decydującego boju b. premiera Chaban
Delmasa, zaś koalicja lewicowlł (ko 
n.iści, socjaliści) Francoise M rahda. 
Są to oczywiście przyp et a ..gd rt 
wcale nie wykluczone poja- eni s· 
jakiegoś innego y.da a, c:hoćby 
64-letniego Edga a a -re a, tóry już 
dwukrotnie byJ e · rem (l 2 i 1955-
-56) cieszy się sporą ,popu nOśc:ą 
i jest zręcznym n.eaocjato m, o czym 
świadczy fakt, ie- g fJ:aullą jego 
właśnie wybrał na zeta j pr 
wadzącej roz~owy w spraw "DaWiąJJa-
nia stosunków dyplomaty eh 1 Ghi· 
nami. 

gospodarczych, jak równiet politycznych. 
Po powrocie do dornu szef rządu nasze
&'O sąsiada przez Bałtyk złożył oświad
czenie dla radia, w którym podkremr 
rn. in„ iż żywotność i rozwój polskiej 
gospodarki niesłychanie mu zaimpono
wały. Wskazał on na otwartość stano
wisk, dzięki której można było prowa
dzić , dialog. Sąsiedztwo, przyjaźń, uzu
pelniaaie się gospodarek - te elementy 
~owinny sprzyjać dalszemu rozwojowi 
'tosunków polsko-szwedzkich - oświad
czył na zakończenie Palme. 
Także prasa szwedzka niezwykle życz

liwie i z optymizmem potraktowała wi
zytę swego premiera w Polsce. Dziennik 
„Sydsvenska Dagbladet" zatytułował swój 
komentarz „Udana wizyta w Polsce" i 
wybija na pierwszy plan fakt, że uka
zuje ona w sposób nie budzący wątpli

wosc1 rozszerzającą się możliwość 

współpracy państw o różnych systemach 
społecznych, do czego walnie przyczyni
ła się atmosfera odprężenia, panująca 
od dłuższego czasu w Europie, Pobyt w 
Polsce premiera Palme może być jed
nym z wielu przykładów aktywności na
szej polityki zagranicznej, jej konkret
ności i rzeczowości, co w oparciu o 
zwiększającą się dynamikę gospodarczą 
daje i dawać będzie coraz lepsze re-
z~~~aty. 

·V , llENRYK WALENDA 

O goclz. 11 w paryskiej kateclrze 
Notre Dame rozpoczęły się uro
czystości żałobne z udziałem 150 
szefów państw I rządów oraz mi
nistrów z całrgo ~wiata. 

O godz. 10.30 urJO:ełY bić słynne 
dzn·ony kait'li1., po raz pierw~z;y 
od listopada 1970 roku, kiedy to po. 

(Dalszy ciąg na str. 2) 

DZ I ER 
KIESIE 

Dzl§ w 97 dniu roku słońce 
wzeszło o g,odz. 4.58, zajdzie zaś 
o godz. 18.20. 

DZIS: Rufin, Donat, Przecław 

JUTRO: January, Dionizy 
Sieciesław 

przewiduje dla Lodzi i wo. 
jowództwa następującą pogodę: 
zachmurzenie duże, okresami u· 
miarkowane z możliwością słabe
go deszczu. Temperatura mini· 
malna 2, maksymalna 13 st. c. 
Wiatry słabe lub umiarkowane z 

I 
kierunków północnych. 

Wczoraj o godz, IO clśnienłe 
WY'nosiło 74S,2 mm. 

1894 - Ur. Bronisław Bort
n~wski, działacz KPP 

1909 - Zm. Helena l\ladrze
jewska, aktorka 

1614 - Zm. El. Gre<:o, malarz 
hiszpański. 

Godziny posiiadają własmość 
zdwajania się dla ludzi dobrej 
woli. 

nlJ SIC 

- Nawet pies rozumie, te 
powlnlend mi pomóc? 



Dzień żałoby we Francji 
(Dokończe1ue ze str. 1) kowle rządu francuskiego, Zgroma-

dobna uroczysto§ó odbyła się po dzenia Na.rodowego, Senatu, R&dy 
jmierci Charlesa de Gaullc'a. I Kon~tytucyJnej i inne osobbtośei Re-

Do katedry przez główny portal publiki. 
. . . . Zgodnie z wolą zmarłego, w kate-

zaczęh_ przybywac szefowie panstw , drze nie umieszczono tadnyeh kwla-
1 rządow. I tów i wieńców nie wygłaszano tet 

W uroczystości wzięli m. In. u- żadnych przemÓwień Nabożeństwo 
dział: przewodniczący Prezydium : celebrował kardynał ·Paryża - Fr&n
Ra.dy Najwyższej ZSRR Nikołaj . coi" Marty. 
P?dgorny, prezydent USA Richard w aobotę, w dniu tałoby narollo
N1xon, sekretarz generalny ONZ, wej, w Paryżu i Innych miastach 
Kurt Waldheim. Na czele delega. Francji nieczynna była większość 
cji polskiej stał przewodniczący Ra- kin I teatrów. ograniczono do mlni
dy Państwa PRL, Henryk Jabłoński. mum program radiowy I telewizyj
Wśród zebranych znaleźli się: ksląże ny, zamknięto szkoły i urzędy. 
Edynburga reprezentujący królową W czasie odprawiania nabożeńst,l'a 
Wielkiej Brytanii, król Belgów w katedrze Notre Dame, zamknięte 
Baudouin prezydent Wioch Gio- były wszystkie sklepy, hotel". I re-

. ' stauracje. Na gmachach publicznych 
vanm Le?ne. prezyden.t NR:i:' . Gu- powlewają spowite kirem flltlfi pań
stav Hememann, k1lkudz1es1ęclu stwowe które będą· opuszczone do 
szefów państw afrykańskich i wie- połowy' masztu at do końca kwiet
le !innych osobistości, jako ostatnli nia. 
przybył prezydent ad interim Re- Dzień taJoby narodowej ogłoszono 
publiki Francuskiej - Alaiin Po- takie w Andorze, bowiem Ge<>rges 
her. P<>mpldou jako prezydent Francji 

w głównej nawie katedry szefowie był wspólzwierzchnikfom tego pań

państw i rządów zajęli miejsca po atewka. 
prawej stronie, a po lewej - człon· B. BIELECKI 

Zmiano kompetencji 
w kierownictwie libijskim 
Bliskowschodnia agencja prasowa 

MENA podała w sobotę wieczorem, 
te llbijskie Ministerstwo Spraw za
granicznych przekazało ustną notę 

misjom dyplomatycznym akredy
towanym w Trypolisie, informującą, 

te 2 bm. pik Kadafi zostal zwol
niony, decyzją rady dowództwa re
wolucji, z dotychczasowych obowiąz
ków „politycznych, administracyj
nych i tradycyjnych". Funkcje te 

Napady 
na sołtysów 

W ub. roku mies7Jkańcy szeregu 
-wsi województwa rzeszowskiego ze.lek 
tryz<iwani zostali napadami na sołty
sów w Ich własnych mieszkaniach. 
Osobntk podający się za funkcjona
riusza MO terl'OCYZ·owal domowni
ków grożąc pistoletem I żądal go
tówki pochodzącej z opląt pooatko
wych rolników. 

Milicja ustallla obecnie kim był 
sprawca na,padów. PO<i tym właśnie 
zarzutem MO zatrzymało 24-le1ll'.\lego 
Józefa s„ pracownika rejonu eks
ploatacji kamienia w Rzeszowie. 

Wstrząsająca śmierć 
(Dokończeni~ ze str. 1) 

cloptowa.ł blljojaezkl .a -chwillf po
rzucenia. ic.h przez""ll!Mkę. Gd'y 'POd 
rosły przeprowadził z. nimi rozmo
wę na temat chirurgicznego roz
dzielenia, zast.rzcgając, że szanse 
przeżycia ma tylko jedna z dziew
czynek, Jura.ci. Juraci jednak wie
lokrotnie powtarzała, że nie chce o
peracji, jeśli miałoby to ua:naczać 
śmierć dla jej siostry i woli raczej 
umrzeć razem z Nadir. 
Słabsza siostra, Nadir zapadła o

siatnio na zapalenie płuc i w śro
dę bliźniaczki zostały zabra.ne do 
szpitala. 

pr.zejął premier Abd r. Salam Dz.al.
lud. 

z doniesień agencji wynika, te 
płk Kadafi nie będzie peh1lć obo
wiązków protokolarnych, takich jak 
przyjmowanie głów innych państw 
oraz listów uwierzytelniających od 
ambasadorów. 

Pik Kadafi zachowuje stanowisko 
naczelnego dowódcy libijskich sil 
zbrojnych. Postanowiono, że poświę
ci się on zagadnieniom ideologicz
nym i dzlalalności organizacji maso
wych. 

Dekret ogłoszony przez agencję 
MENA podkreśla, że zmiana kompe
tencji w kierownictwie libijskim nie 
narusza zobowązań rady dowództwa 
rewolucji zawartych "' deklaracji 
konstytucyjnej. 

Czas letni 

w Hiszpanii 
W przyszl11 aobotę w1kaz6wlcd 

wszystldch zegarów w Hl1zpa.nit zo
ataną przesunltte o go<Jlni:. ltzl\d 
postanowll wprowadzić czas !et.ni w 
ramach akcji oszczędza.n.la ener,U 
elektrycznej. 

„Streakers" spowodował 
karambol ulicmy 

24-letnl mężczyzna, który usllowal 
przebiec w stroju Adama przez ru
chliwą ulicę w Turynie, spowodował 
gigantyczny karambol samochodów, 
szczęśllwie wszyscy wyszli z wypad
ku bez szwanku, a karetka pogoto
wia, która zjawlla się na miejscu 

odjechała tylko ze ,streakersem" 
- prosto do szpitala wariatów. 

„ 
9 Wytyczne w sprawłe realizacji 
Inwestycji 9 Problemy budownl· 
ctwa jednorodzinnego 9 Od lipca 
podwyżka płac dla pracowników 

przemysłu papierniczego 

Z prac Prezydium Rządu 
J 

a.Ie lalłonnuJ• rzecmlar pra&ewy rzlldu - I bm. Prezydium 
Rządu na kolejnym posiedzeniu omówiło i zaakceptowało 

wstępnie projekt wyty=ych w sprawie realiza.cji ustaleń na
rady partyjno-państwowej poświęOOIIlej zagadnieniom inwestycji, 

która Odbyła aię w końcu marca br. 
w wytycznych stwierdza się, te najwatnlejszym obowiązJtiem 

uczestników procesu inwestycyjnego jest zapewnienie terminowe
go przekazania do eks,ploatacji wszys.itlch objętych tegorocznym 
planem inwestycji o kluczowym znaczeniu dla goapodarki, a jed
nocześnie podjęcie kroków mających na celu wcześniejsze odda
nie do użytku przedsięwzięć lmwestycyjnych we wszyst-kich przy
padkach, gdzie przedsiębiorstwa budowlano-montażowe oraz pro
ducenci maszyn, urządzeń i materiałów dysponują od.powledinimi 
możliwościami wykonawczym!. 

Prezydium Rządu podjęł-0 decyzji: w l!Prawie u.nowocześnienia 
1 wydatnego rozwoju produkcji różnego rodzaju konst.ruJocJi 1talo
wych dla budownictwa. Ma to istotne znaczenie dla dalszego 
usprawnienia działalnośe! inwestycyjnej oraz skracania CY'kli bud<>
wy. 

IN a wnioaek ministra przemysłu chemicznego or as mltnb1ta bu-· 
downlctwa 1 przemysłu materiałów budowlanych zaa.lreep.towarw 
program przyspieszenia termlmów budowy ra:finerll \V Gdańsku. 

P 
rezydium Rządu zapoz.nalo się z inf<>rmacją M1nlsterstwa Go· 
spodarki Terenowej 1 Ochrony Srod<>Wiska o •tanie realiza
cji uchwały Rady Ministrów w sprawie budownictwa jednoro
dzinnego. W myśl decyzji V Plenum KC PZPR ud.zlał tego 

rodzaju budownictwa w ogólnym bud·ownictwle mteszka'Dtowym 
powia1ien wzrastać . Wymaga to ze strony terenowych org;mów 
administracji państwowej oraz zainteresowlllllych resortów zlnten
syfik<iwania działań na rzecz zaP<!lwmlenla odpowiednich terenów 
pod budownictwo jednorodzinne oraz pokrycia Jego zapotrzebowa
nia na materialy I uslugl. 

ZgodJn.le z rządowym programe:rn płaoowo-socja•n;vrn. na.prob<>
wanym przez XII Plenum KC PZPR t zatwierdzonym przez Sejm, 
Prezydium Rządu - na wniosek ministra prM'Y. plac I spraw 
socja•lnych - podjęło k<>lejną decyzję wykonawczą. Przewidu-

je ona podwyżkę t regulację plac z dnlem I Hoca br. dla pra
ooymików zatrudnl0<nych w przemyśle paiplermlczym. 

Fotoreporter dz.ienn1ka „Post" w Cmclnnll4! (Ohio, USA), wykonał 
adjęcle ll'llł>Y pow:fetrzneJ, która przeszła nad miastem J ł>m. po....,

duJąo Ń!lleri! •9 0-'dł> f olbr.zymfe znJs.zczeofa. 
CAF - UPI - ~ 

Zakończenie budowy 
35-metrowej Wieży Zygmuntowskiej 
Zakończono wznoszenie 35-metro 

wej wieży zegarowej Zamku War
szawskiego, zwanej również Zygmun
towską. Zainteresowanie przecho~-Ich przybrany ojciec, doktor Dar, 

opisał dziennika.rzom wstrząsające 
chwile, jakie przeżył tuż przed 
ich śmiercią. 

Jura.ci, gdy zmarła. jej siostra, za.
chowywała się bardzo mężnie. mi
mo Iż wiedziała, że śmierć bliźnia
czki oznacza. również jej śmierć. 
„Popatrzyła na. mnie smutno I u. 
i!imiechnęła. się - powiedział do
ktoor Dar. Nie bala się i nie de
nerwowała. Zmarła. w 10 minut po 
irwe.f siostrze". 

Wzrost popularności 

niów budzi ustawiona obok wysoka 
rura stalowa. Wokół niej rozpoczęto 

montaż konstrukcji która podtrzy
mywać będzie hełm wieży. Hełm, 

0 wadze 26 ton, wraz z iglicą, zmon
towany zostanie na ziemi 1 podnie
siony na cokół przy pomocy poto:ż
nego dźwigu. Gotowa konstrukcja 
wzmocniona zostnie deskami z mo
drzewiowego drewna 1 wtedy dopie
ro pokryta miedzianą blachą. Taką 
samą operację techniczną wykonają 
budowniczowie pn:y ustawianiu 
znacznie niższego hełmu Wieży Wła
dysławowskiej. 

rządu Olofa Palme 
Poprawa konlun'lrtury w Szwecj.1., pr&by Oog·ran!ezenla tempa WZ!"06W 

szybko malejąee bezrobocie, udane cen - wszy.stk.ie te elemen•ty <V 
wyraźny sposób zwiększyły popu-

Nagrody dla ł d 
, larność rządu Olofa Palme. 

Q ZJan Opublilk.owane 6 bm. WY\Iliki 

Sympozjum studentów medycyny 
dwóch niezależnyoh od siebie .son
daży opiJnii publicznej W.!lkaziuja na 
ponowny wzrost liczby osób, kióre 
gotowe 11ą poprz;eć rządzącą Paortię 

Socjaldemokratyczną. Od styc1mia 
do maxa br. odsetek ten wzrósł z 
40,5 do 42,5 proc„ co jest nie no

w Poznaniu zakończyło się 8 bm. I Sympozjum wykazalo, te mlodziet towanym od wiell\l lat postępem, 
trzydniowe ogólnopolskie sympozjum studencka coraz liczniej uczestniczy uzyskanv;n'I w tak krótk.im C7ia.sie. 
1tudenck!ego ruchu naukowego me- w realizacji planów naukowych in- , .„ 
dyków „Symposlum medicum - 74". stytutów medycznych. warto dodać Liczba 05Ób gotowych gł-0sować na 
Obrady toczyły się w czterech sek- że część zaprezentowanych prac zo~ komunistów jem w.iększa, n-iż w 
cjach: nauk podstawowych, stoma- stanie wydrukowana w f.lchowcj 11- wyboraoh 1973 r. ! WYl!lOSi ~OO<:nie 
tologicznych, farmaceutycznych i teraturze medycznej. 5.~ proc. 
klinicznych. Młodzi naukowcy z 10 ---------------~-----------------
uczelni> medycznych z całego kraju 
oraz z Czechosłowacji. Węgier 1 
Hiszpanii zaprezentowali 70 prac na
ukowych, które oceniało jury złożo
ne z sam0dzielnych pracowników 
nauki. Najwięcej prac nagrodzono z 
ośrodków - łódzkiego, poznańskiego 

1 krakowskiego. 

Żyje 143 lata 
Najstarszym Grekiem jest mieszJka

!lllec Krety, Nicolas Askukerakis. W 
kronice parafialnej w Agios odnoto
wano datę jego urod.zenia„. 7 lipca 
1831 r. 

Prasa ateńska Informuje, te 143-
~etnt ASkukerakls jest w doskonalej 
formie. 

Himbrowa kuracia odchudzaiaca 
Ośle mleko oraz s.zampam zaw"Sze 

uchod.zily za radykalny środek pod
niesienia urody kobiecej. Zupełnie 

nowy środek wynalazł pewien oby
watel szwed.zkiego miasta Gaevle (na 
północ od Sztokh-01mu), który dla 
obniżenia swej wagi i pozbycia się 

nadmiaru tluszczu .zaczął stosować 
kąpiele w wódce. 

Kuracja zapowladala się obiecująco. 

Po trzech kąpielach w 35-procento
wej wódce „Aquavlt'' (na.jtańszy ga
tunek) P<>ffiYSlowy wy.nalazca stracił 
na wad.ze 2.5 kilograma. Zachęoony 

tym rezultatem pan s. postamowU 

przyspieszy~ · .kurację <>dtlus.zczającą, 

aJe poważnym problemem okazała 
się wyso,ka cena wódki. której na 
jedną kąpiel pan s. potrzebował aż 
40 litrów. Pragmąc omtnąć tę prze
szkodę, pam s. przeszedl na „pl'<>duk 
cję systemem gospodarczym", czyli 
na pędzenie bimbru. 

Na wieży zegarowej znajduje alę 
już ponad IO-tonowy kartusz herbo
wy Wazów. Wszystkie elementy me
talowe poddawane są rozmaitym za
biegom antykorozyjnym. 

D0<hodzenie przeciwko 

pracownikom 
kliniki w Villingen 

PQ!i.cja nobodnlonleml~ Jlll'<>
wadzi dochodzenie w sprawie 11-
=ych 2lgooów nienwwląt w klini
ce dlziedęcej Vdllingen.Schwenni.n

gen. Ustalono, te 4 niemowlęta 
zmarły tann ?.arażone tzw. Will."ll

sem Kleobsiella (odpornego na. dzia

łamie penkyl.iJny, zarażenie się nim 

powoduj~ za.palenie gardła i ow
rwd.zenie ust). Wiele ~ieci ZQlrta. 

Io zarażonycih tym wirusem. Poli

cja szuka winnych. W ub. roku w 
wyniku 111iez<byt rygorystycznego 

pr-Lestrzegania higieny :mnar-ło 18 
o.sób w klinioe un~wersyteckiej w 
Tybindze. 

Pomyślny przebieg li etapu 

konferencji KBWE w Genewie 
W GENEWIE ODBYLO SIĘ 

K.OLEJNE POSIEDZENIE 
WSZYSTKICH ORGANOW RO· 
BOCZYCH DRUGIEGO ETA· 
PU KONFERENCJI BEZPIE· 
CZE!l7STWA I lVSPOLPRACY 
W EUROPIE. 

Pierwsza komisja (problemy bez· 
pieczeństwa) opracowała storm_!1lowa
nla pierwszych trzech z dzieslęcht 
za.sad, które . mają określa!\ st1111unkl 
pokojowej współpracy między pań
stwami - uczestnlkamł konferencji 
I :iagwarantować bezpieczeństwo w 
Europie. Chodzi o ta.kle zasady 
pierwszorzednej wagi, jak zasada l!u
werenneJ równośd, zasada nieucie
kania alę do siły lub grotby Jej 
użycia i - wreszcie fundamentalna 
dla utrzymania pokoju l bezpieczeń
stwa na kontynencie zasada nlenaru
szalno~cl gra.nic, 

W organach robocZych drugiej ko-

misjl, Iajmującej elę aprawami to
spodarczymi, uzgodniono projekty 
tekstów kilku dokumentów o dal
szym rozwoju handlu międzynarodo
wego, o równoprawnych i wzajem
nie korzystnych formach i metodach 
wspólpracy pr7-emys!ówej oraz w 
związku z tym o roll porozumień 
międzyrządowych. Opracowano także 
teksty dotyczące wspóbpracy w dzie
dzinie przygotowania kadr, !)-Opra
wy warunków pracy i :!:yeia robot
ni,ków cudzoziemskich. Znacznie po• 
sunęły się naprzód prace nad azgad• 
nianlem nowych motllwoścl współ

pracy w dziedzinie nauki i techniki. 
a także środków l metod ro7'woju 
takiej wspóbpracy. 

Trzecia komisja I jej organy robo
cze kontynuują przy~otowywanie u
zgodn!onych d-0kumentów w di:ied.z.i
nle kultury. oświaty, informacji 1 
kontaktów międzyludzkich. 

tódzkie i wojewódzkie obchody 
Dnia Pracownika Służby Zdrowia 

(Dok.o6c:ze.ni• u str. 1) .społecznym odznaki wręczane ~ 
Więckowska I B. Zawadzka. Po- /na uroc:zyst.ościaoo powiatowych. 
nadto Odzmak.i Zasłuż.onego Opie- Wojew6dzitwo łó<lzkie w pr2ede. 
!kuna Społecznego otrzymali: J. dniu święta służ.by zidrowia \\"2lbo.. 
Błoch, L. Brykała, D. Cieplucha, gaciło się o dwie nowe placówki. 
W. Pilookl i M. TJrlelsk.a.. W Ożarowie pow. Wieluń oddano 

z lrolei na placu J)rzed budy.n- ośrodek zdrowia - pierwszy z 14 
kiem Srz1piitala im. Kopernika od- buoowanyoh dla uczczenia 30-lecia 
była się umczysto6ć przekazani.a PRL - i przychodnię rejonową w 
łód.2Jkiej 5hlilbie Mrowia 2.5 nowo- Pral!!zce. Oba ob1e.kty wybudowa
cresnydh kairetek sanitarnych, za- ne zo.sta~y . w czyn;e .o;połeoznym 
k.upionych :za 1mmę 5.3 mln zł przy ud?.iiale środków N~OZ. 
przez l..iK Narodow~ Tund'\!Sml 
Ochrany Zdrowia. Na urączy.stość 
tę przybył taikże sekretarz KL 
PZPR i wiceprzewodniczący RN m. 
Lodzi K. Kwiatkowski oraz seklre
tarz Krajowego Komitebu NFOZ
T. Wysocki· 

Pr7.ewodnicząoey LK NFOZ 
proof. &: A. Kurna.tow.ski przekazał 
rn1. ręce wkeprezydenta miasta Z. 
Polita klUC!Ze od samochodów. Na 
każdym z .samochodów widnieje na 
pis u,pamiętniający ofiamn.ość spo. 
le<:zeootwa łódzkiego w ramach 
NFOZ. 

W eodmaoh połudin.iowydh przy 
ul. Nkiarnianej 32 do.kona.no otwar 
da nowoczesnego budynku WJelo. 
.s,pecjaJistyoznej Przychodni Rrze
mysłowej dla dzi~icy wi<lzew
skiej. ObieM ten powstał z fun
dusz.ów .zroonad.ronych przez 32 wi
d7iew&kie zaik.l.ady pr.z~y&l:owe i 
lwsaltowa.ł 32 ™n zl. W prze.stron
nych., dook.onale wyJ)-OISażonych po
mie.sz.c:zen.iach znalazło aię wiele 
przyohod:ni, kltórych zasięg jest 
bardzo s.zerolki. Pt.i1ekazanie obiek
tu w przeddzień Dnia P.raoownika 
Smby Zdrowia przez zarogę LJ?IBM 
nr 3, stalo się prezentem, nie tyl
ko dla f.łużby. zidrowia., ale dla ca
łego 6fj)Olecreństwa Lodzi. Dyrek
tor ,pczyc.nodn.i - K • .l'llowicki ode
brał 2 rąik. budowlainych kl.ucz.e w 
ooeoności seK.retarza l<.L l:'Z.PK K. 
i\.wiat11.ow&1Uego, wiceprezydenta "L. 
ł'olih, oraz prrewodmczącej ZG 
L.L.t'lł'WO.il:> - H. .Na.torsJi..ieJ oraz 
p~ewocmi<.-zącej L.RZZ A. 
!tll'~WS.laej. 

W tym &a.mym ozasie, w S7<1>i.ta
lu ian. Jonsohera od.by1a .się uro
czys.r.aść oLwarcia iea.nego z naj. 
nowocz.eśr..iej wypo.sażonych w Lo
dzi Odia.z.ial-OW intensywnej Tera
.PJ.i. Unikalną aparatiurę medyaną 
o wal'ltOSQi po.nad 30 tys. dolarów 
prrekauuy praoownLkom sz;p1tala 
- Centralne Laboratorium Przem. 
Ba,weJ:niane.g,o ~ :u>B .im. Dzie:rżyń. 
S<ltiego. 
Zespół azpiWa jako swego ro

dzaj-u podziękowanie .robow1ą.za.ł .s.i.e 
roztoezyć opiekę &pecjalisityczną 
nad pracow:rukami tych .placowek. 
Nawlia.s.em mówiąc, zobowiązały się 
one do systema.tyczneg-0 wzboga
cania aparatury s.~italnej także w 
lat=h nastEWJiych. FundUS2'e dew.i
zowe p-O<Zwolą na nabywanie najno
woc:ześniejs.zego obecnie na świe
cie sprzętu. Oboik Sz.pitala im. Ko
pernika i AM, „Jonscher" będzie 
obecnie jednym z najlepiej wypo. 
.sa.żonyoh szpitali lódzk.ic.h. (er) 

• • • 
Wozora,j w godz.i.nach ra.ri.nyc:h w 

sali konferencyjnej Urzędu Woje
wódzkiego, z pracownikam.i .służ.by 
mrowia spotka.Li .się przedstawide
le władz rz.iemi łód.zkiej. KW pZPR 
reprezentował II soekretara L. 
Maźnickio Urzad Wojewódzki -wi
cewojewoda K. Borczyk. WK ZSL 
- selu-etarz K. Szwebs, WK SD -
przewodniczący R. Kaczmarek. 

L. Mainicici .i K. Boroczyik w 1-
mien.illl władz wojewódzkich Zolo.żyli 
ws,zys.Lki:m pracownikom służ.by 

zdrowia zieani łó<lzkiej gorące ŻY

W Urzędzie WojewódZkim w fo. 
dzinach popoJ:udniowych odbyła. si~ 
następna uroczystość - wręczen.ie 
„Honorowych Odz;nak PCK" pny
:zmanych p~ ZG PCK ?. okazji 
zbliżające~ się krajowego zjazdu 
tej organiZacji i Dnia Prac-0wnika 
Sbuż.by Zdrowia. Otrzymali je: 
R. Malinowski, L. !Ua.źnlcki, J. Dę
bowski, K. Borczyk, W. Pa.wla.k,. 
B. Moezkowski, J. Gawroński, J. 
Stępień, L. Obreda, A. Kusiak, R. 
Domin\lllk, A. Hcmpel, H. l\f&eie. 
jewski, A. Banaś, K. Rngut, z. 
Roiniata, J. Kobiela, E. Kraj, J. 
Budziński, T. Ryba.k, S. Sadowski, 
E. Mor&W5ki. 

Aktu dekoracji dokonał ])!"
ZW PCK - plik dr J. Jankowski. 
P-0dziękowanie w imieniu odzna-
czonych złożył wojewoda - R. 
Malinowski. (eo) 

MONTEVIDEO - w amba.sadz!• 
PRL w Montevideo odbyła się uro
czystość wręczenia pamiątkowych. 
medali trzem obywatelom urugwaj
skim, którzy pol-0tyli największe za
sługi w organizowaniu obchodów ko
kopernikańskich w tym kraju. 

TOKIO - Japoński minister :finan
sów, Tak.eo Fukuda, oświadczył w 
parlamencie, że w zwią1Jrn z . pogar
szającym się bilansem platniczym 
Japonii, będzie ona muslala zredu
kować pomoc finansową d,la krajów 
rozwijających się. 

LONDYN - Do Aten przybyły w 
piątek pierw.11ze sam-ol-0ty odr~utowe 
typu „Phantom" zakupio.ne przez 
Grecję w Stanach Zjednoczonych. 

TOKIO - W marcu br. zbankru
towało w Japonii 1.081 prywatnych 
firm. Jest to kolejny rekord I oma.
cza wzrost o pr.zeszlo 75 proc. w 
porównaniu z tym samym mleslą
cem ubiegłego roku. 

PEKIN - Premier ChRL, Czou 
En-łaj prze.prowad.zil w sobotę ro.z
mowę z przebywającym w Pekinie 
ministrem spraw zagranicznych Au
strii, Rudolfem Kirchschlaegerem. 

DELHI Agencja „Associated 
Press of Pakistan" d-0niosla w pią
tek Wieczorem o tragicznym wypad
ku, Jak.i wydarzyl się na r.zece In
dus w prowincji Sl.nd: !ódt wioząca 
gości weselnych wywróciła alę. Uto
nę!() 15 kobiet. 

RZYM - ł uzbrojonych 11an.1sterów 
d<>konalo w sobotę napadu na jeden 
.z urzędów pocztowych w Rzymie, 
rabując stamtąd 75 mln lirów (po
nad 500 tys. franków). Bandyct zbie
gli samocł)odem. 

NOWY JORK - Komitet ONZ d/• 
dekolonizacji potępił Portugalię za 
utr.zymanie r~llnu kolanialnego ' nad 
wyspami Zielonego Przyll\d.ka. 
PARYŻ - Policja Jordańska za

trzymała w piątek w Amannie :l'lll
szer.za d-0łarów. Znaleziono przy nim 
1020 falszywych dolsrów amerykań
skich i sfalszowane czeki na sum• 
60 tys. dolarów. 
PARYŻ - Prezydent USA, Rlchat'd 

IN'ixon, spotkał .11tę w sobotę po po
łudniu w Palacu Elizejskim z p. o. 
szefa państwa francuskiego, Ala.inem 
Poherem. 

czen:ia w dniu ich święta i podz;ię. "---!I .• 
kowania za dotychczasową ofiar.ną nrflllll(, 
pracę. 

wypałków 
Podc.zu w-czoraj61Zej urocreystości 

wicewojewoda K. Borczyk wręczył 
ociz,naki „Za w.z.or-ową pracę w aolu
tbie zdrowia": Helenie Andrzej
cza.k, w. Borkiewiezowi, Jadwidze 
Gram:y'k, R. Mllskiej, Wacla.wie 
f'.ora, Izabell Zachariasz. Poz.osta. 
tym 43 wyróżniającym si~ pracow
n~kom &builby :lldrowia i opiekunom 

A Godz. I skrzyżowanie ul. 111. 
Rzgowskiej i Sieradzkiej. Wyszła na 
jezdnię kobieta i wpadła pod „War
szawę". Piesza ucie~a z miejsca 
wypadku. 

A Godz. 11.50 ul. Wysoka łl. 
Raptownie wbiegła na jezdnię 10-
lebnia Beata M. Wpad.la ona na bok 
„Stara" l z obrażeniami ciała prze
wieziona została do Szpital·& im. M. 
Konopnickiej. 

A Godz. 12.10 ul. Gagarina Sl/30. 

Młodzieżowv pawilon w Warszawie 
A KIEDY ·w ŁODZI? 

Ze względu na wysokie zapotrze
bowanie produkcja była prowadzOlna 
na szeroką skalę . Prywatne gorzelni
ctwo w Szwecji jest ścigane pra,y
nie. Gdy więc policja na podstawie 
dono.sów „życzliwych" sąsiadów d-0-
wiedziała się o produkcyjnej d.zlalal
nośc! pa<ia s„ dokonała rewizji w 
piW>ntcy jego jednorodzinnego dom
ku 1 skon:flsko·.vała a.paraturę, pocią
gając go do od.powied.z!alnoścl sądo

wej. Pan s. jest jednak dobrej my
ślt. P.rzedstawictelowt lokalnej pra
sy ośwtadczyl, że 'l'lie poczuwa s;t: 
d-o winy, albowie·'t pędzli bimber 
wytącznle oo „celów leczmlczych". 

„Queen Elisabeth 11" Jadący rowerem Wacław W. nie 
u,pewnil się przy zmianie pasa ruchu 
i uderzył w bok cięzarówki „lfa". 

Przewieziono go do Szpitala im. Rad
lińskiego. 

Popularny w Warszawie pawilon 
.meblowy .. Przeskok" funkcj0<nuje od 
wczoraj jako placówka specjalizują
ca się w sprzedaży mebli „miodzie· 
żowych". Jest to pierwsza podjęta 

przez handel meblami próba lepsze
go zaspokojenia potrzeb rynku mło
d zieżowego. Sprzyja temu zapowie
dziany przez przemysł meblarski sy
stematyczny wzr-OSt produkcji mebli, 
zwlaszćza tych. na które istnieje 
:największe zapotrzebowan1e. 

I DZIENNIK LODZKI Dl' S3 (7883t 

na hol będzie wzięta • nie 
Uk a I Przedstawiciel towarzystwa teg!u-1 na Bermudy t ewakuacja pa.saterów 

Na razie jest to przegląd aktual- arany nauczycie gowego „Ounard" oświadczy! w pil\- kosztowała „Cll!na.rda" 700 tys. fun-
nych możliwoścJ. przemysłu mel>lar- tek w Hamiltonie na Bermudach, że tów szterlingów. straty towarzystwa 
skiego w tym zakresie. Pierwszymi uszkodzony w ZWil\zkU z awarią będą jednak Jeszcze wyższe, gdyż -
dostawcami mebli do pawilonu Jest przewodów paliwowych lu.k.!usowy jale lnformują z Londynu - oowo-
11 kl dó któ eh b Pewien nauczycie!. w południo~- statek pasażerski „Queen Elizabeth lano talcże 10-dni<>WY rejs wielkaonoc-

za a w, ry wyro y: se- afrykańskim państewku Lesotho wy- II" .zawinie najprawdopodobniej w ny. 
gmenty, zestawy i P<>jedyńcze me- machiwał w klasie podczaś zajęć sobotę do partu na Bermudach o Brytyjska Agencja . Reutera zmajdu

ble odpowiadają pod względem wie- lekcyjnych pistoletem. aby - jaok o- własnych silach. w ubiegły J)Ol1ie- Je jednak pocieszenie dla „cunar

lofunkcyJnoścl, modnego wzoru, cle- świadczy! „przestraszyć swych stu- działek musia;"'lo w zWll\zkU z tym da" pinąc: Wygląda jed.nak na bo, 

dentćrw'•. Władze mle.1skie skazały goj ewakuować z ,pokładu 1.600 pasaże- :!:e „Queen Elizabeth" 1.ostanie o-
kawej kolorystyk! I przystępnej ce- na grzywnę w wysokbścl 60 dolarów rów. szczędzony . wstyd wzięcia na hol I 

ny, poJęcilu ,.stylu ml<>dzieżowego". za nielegame po&iada.nle broni. l'rzerWUlie .reiall wycieczkowefO dopły.nia do portu pod wlaana. para.. 

A Godz. 14.ł5 1krzyźow·anie ul. 
ul. Wschodniej 1 Jaracza. 10-letni 
Sławomir s. wszedł na jezdnię przy 
czerwonym świetle i wpadł na bok 
osobowego „Fiata". Chłopcu na 
szczęście nic się nie stało. 

A Godz. 15.10 skrzyżowanie ul. ul. 
Kopcińskiego i Nowopołudniowej. 
Kierowca „Volkswagena" 449{) IQ nie 
uszanował pierwszeństwa przejazdu 
i spowodował zderzenie z motocyk
lem WSK. Motocyklista doznał obra
źeń clala. 

Godz. 18.10, Gać pow. 
Wybuchł tu po:!:ar lasu. 
walo 6 jednostek Straży 

Radomsko. 
Interwenlo
Pożarnej. 

(m) 



NAUKA li MEDYCYNA 

„ • • „. 
Ili „ 

Od. dawna wiadomo, :te bez 
promien; słonecznych, które syn 
tetyzują witaminę „D" - nie 
byłoby jej w organizmie, A bez 
niej bardzo by była utrudniona 
przemiana materii, a szczegól
nie soli, wapnia I fosforu 
stanowiących ważny materiał 
budowlany układu kostnego. 
Mieszkańcy krajów tropikal
a.ych, znacznie gorzej odżywie
a.i niż Anglicy, nigdy nie zapa
dają więc na krzywicę zwaną 
angielską chorobą. Dotychczas 
nie było jednak wiadomo, w 
jakim stopniu 'przyswajana jest 
witamina „D" zawarta w pokar
mie, a w jakim - organizm sam 
1zupełnia braki przez syntezę z 
1awartego w tłuszczach zwie
·zęcych dechydrocholesterolu. W 
iakim stopniu właściwe odży
wianie dzieci, dostatek tlusz-
1zów zwierzęcych, modne kie
lyś picie tranu, może zapobiec 

. trzywicy? 

B adania prowadzone przez dłuższy okres 
czasu na londyńczykach przez dr T. C. B. 
Stampa i dr K. J. M. Raund'a rzucają zu

. pełnie nowe światło na potrzeby dietetycz-
ne 1 respektowany dotychczas pomocniczy system 
~aopatrywania organizmu w witaminę „D" przez 
JeJ syntezę w skórze. Badania ujawniły, że mię
dzy zimą i latem nawet w niezbyt słonecznym 
khmacie Anglii u osób badanych występowały 
prawie 2-krotne różnice w poziomie witaminy we 
krwi, której zawartość osiąga szczyt w sierpniu. 
Co ciekawsze, przy podobnym jak u męż,czyzm po
ziomie witaminy w okresie zimowym jej zawar
tość we krwi kobiet w okresie lata jest wyższa 
niż u mężczyzn. • 

Sukienka · odkrywająca promieniom słonecznym 
znacznie więcej niż męski ubiór lepiej służy zdro
wiu - twierdzą angielscy naukowcy, niż spodnie 
i marynarka, które tak powszechnie noszą kon
serwatywni w ubiorze Anglicy. 

LUDZIE STARZY, TO BLISKO CZTF)ROMILIONOWA GRUPA NA. 
SZYCH P-ON;\D SZESCDZlESłĘCIOLĄTKOW. JEST MIĘDZY NIMI 
SPORO ROZNIC - ZACZYNNJĄC OD SAMOPOCZUCIA, KONCZĄC NA 
POLOZENIU MATERIALNYM. POPRZEZ POZIOM INTELEKTUAL
NY, STAN ZDROWIA, OTOCZENIE. JEDNA RZECZ WSPOLNA 

STAROSC - DETERMINUJE RESZTĘ. 

GLOS JUNIORO"' 

czni-OWie jednej ze SOJkół za
wodowyoh zapyta11>i o sto
su.nek do osób starych, po-
dzieW..i się na trzy grupy. 

PO?owa kończąc za.dania testowe, 
pisała, że ludzie starny potr7Jebują 
„opi·ekti''. ,,zrozumienia", ,.serO.eoz
ności", „uśmiechu", ,,Iniłości naj
bliźsizych". że więk&Wść to ludzie 
.rozumiejący życie", ,,mądrzy", 
„wyro:zrumiali dla młodych", „u
miejący cieszyć się życiem". 

N a.tomi.a:st trrecia część mł<:><Wie
ty pisa.la. że przyjaźń ludzi sta
rych jesrt „fal:szywa''. „n ietrwała", 
„dziwac2ma", że mlodz.ież w obe
cności starych ozuje się „barozo 
:tle" i „nudno'', ponieważ są to l~-
dzie „zgryźliwi", ,,mściwi", •• bu. 
dzący niechęć". . Zdaniem tych 
dz.iewcząt I chłopców, życie starego 
człowieka jest „cięż.arem dla ro
dziny i otoczE'nia", „jednym pas
mem udręk.i", „niepotrzebną mę
czarnią", .,nudl!le i pozbaiwione .ce-
lu". · 

1tesma u=lów nie umiała - ał
bo nie chciafa - o~reśl:ić &wego 
stosunku do starych ludrz;i. 

W Innym - . współczeS1nym w 
czasie - ba.daniu: ogólnokiraio
wym, obejmującym młodzież ze 
szkół ponadpodstawowych i wyż. 
szy<ch w wieku 15-25 lat, ujawniły 

się poglądy, łie ,,ludz.i.e star'Zy n~e 
powinni być młodym ~ulą u no
gi", że „dla ludzi starych najlep
S'Z)'tUJ !'o7lWiązanieni są domy star
ców", że „niorego · z nowoczesności 
nie rozumieją", są ,~a1rudni", 
„despotyczni" itd. ~ żenady mó
wiono, iż wobec zasadniczych róż
nic w poziomie wyksztakenia, 
wspólme miesaika.n.ie z ·dz.iadkami i 

rodzicami jest niemotliwe! Tylkp 
:z;n1komy "procent ankie.towanych 
\\'.Sp<>mniał o ewentualnej pomocy 
materialnej dla rodiz,iiców czy dzia
d!k:ów. 
Oczywiście 1· w tym badaniu c;zęść 

mlodozieży wyrażała serdeci;ny sto
sunek do ludzi starych. Ale jej u
cz.ucia nie zmajory:zowaly innych 
pos.taw: bezwzględnych w e-go.i2.llnie, 
bądź wygodnicko obojętnych. 

Jeśli, jak twierdzą hisitorycy o. 
byczajów, slx>siunek do osób sta
rych jem miarą kultury spole-czeń
stwa - poaJiocrn naszej kultUTy W.Y
g!ąda nader =etnie. 

GLOS SENIOROW 

A mote to, oo młodzi ośw'!ad-cizV-
11 socjologom, jest tylko „austr'ia
ckilm gada;nlem''? Głupią pozą lli!l 
cynizm? Swiadectiwem prreciągają-

Rodzice 
o sobie . 
cej Si.41 niedoj~alo9cL, lNóra w k.o6oll 
minie - a z nii\.„ · 

Niestety! Druga strona - J;udzi.e 
starzy - dotliwie czują brak zain
teresowania ł miłości ze strony 
dzieci i dorastających wnuków. O. 
gólnopolskie badanie, prreprowa
dzone przez I•nstytuit 0.00.poda'!'Stwa 

Społ~ego S:l.lkoły Głównej Pla
nowamia i Statystyld jako frag. 
ment badania mię<lzynarodowegio 
- było wieirną repliką poglądów 
uc:z.nió-w i Sltud~tów. 

StaTzy l\Jdqje - 7lW~a ci, 
co mi-eszkając w.spó1nie z dziećmi 
.są od nich zależni - un.iJkali skarg 
na swoje stos'Unki r:od.Ziinne. Mimo 
to ankietujący zanotowali, że trzy 
czwi;łrte starrszyoh ·osób uważa, iż 
„dziooi dibają o rodżiców ty1ko ·o 
tyle o ile mają z tego korzyść". że 
zaledwie 7 procent dzieci pomaga 
mater:ialnie rodzicom mieszkającym 
osobno. gdy co dziesiąty rod2lic 
(wśród emerytowanych liub jeszcze 
za tirudnionych) świadczy mater.ial
nie na nz;ecz „s·ąmodzielnych" gos
podarstw dzieci, nie licząc t.7Jw. po. 
srug domowych. że w Pol.sce z do
rosłymi dtŁiećmi mifflz.kającymi o
sobno nie widuje się wcale albo 

Prowadząc swe obserwacje tym ciekawym tro
pem angielscy naukowcy stwierdzili, że nawet źle · 
odżywiane dzieci, które nie otrzymują dostatecz
nej ilości tłuszczów zwierzęcych w pożywieniu, są 
w dobrej formie, mają dużo witaminy „D" we 
krwi jeśli długo przebywaią na powietrzu I nie 
są tak szczelme ubrane, by promienie słoneczne 
nie mogły dosięgnąć ich ciała. Ciemne, bezsło
neczne mieszkanie. brak ką.pieli słonecznych są 
więc dla zdr.owia, szczególnie dzieci, których układ 
kostny jest jeszcze miękki, znacznie groźniejszy 
niż braki w pożywieniu. 
Można by jeszcze zwrócić uwagę, te stan całego 

układu kostnego, zębów, także u dorosłych w po-
1.Yażnym stopniu zależy od dostatku witaminy „D". 
Jej rola w przyswajaniu wapnia, którego głównym 
źródłem jest mleko i jego przetwory, i fosforu -
decydujących o zdrowiu i sprawności całego orga
nizmu - nie były dotychczas w pełn; doceniane. 

Von Dii.Dliken byf mo:te nie Jest 090br,, ~ nale<tałoby obda
rzać szczególnym zaufaniem, &le opowieści jego - kosmiczne 
bajki są cieka.we. Sa.m a.utor książki „Wspomnian.la o przyszlo
śei - eierozwiąza.ne zagadki przyszłości", już w tytule suge. 
ruje pa.radoks. Jest taikże para.doksem, :te autor bestsellera. na 
rynku wydawniczym za.chodniej Europy (1 milion sprzedanych 
egzempla.rzy), przebywa w więzieniu za oszustwa i sprzeniewie
rzenie i mimo ogr1>mnych tantiemów z „Eccm-Verla.g", jeszcze 
ma ponad dwa. fata do odsiedzenia. - Kto chce, niech wierzy 
lub nie, w twierdzenie Ericha Dli.nikena., a.Ie io co pisze jest 
cieka.we. Na.wet, jeśli jest P• proskl bujd~ 

Znacznie zdrowiej niż obficie jadać jest więc 
korzystać ze słońca. W wolnych chwilach zamiast 
tkwić za stolem, dla zdrowia i ładnej sylwetki, 
!epief wylegujmy się na plaży. A z krótkich su
kienek też nie rezygnujmy, twierdzą Anglicy, któ
rzy w imię zdrowia popierają modę mini. 

• . ' .. 1. JAROSZEWSKI 

· DEFILADA NA MANHATTANIE, 
CONFETTI, OBIAD Z TA8CAMI W 
NAJWIĘKSZYM HOTELU NOW0-

'10RSKIM W ALDO RF ASTORIA 
fAK CZCI SIĘ W AMERYCE TZW, 
„COLUMBUS DAY", ROCZNICĘ 
[)NJA (12. X. 1492 r.), KIEDY WIEL
KI ODKRYWCA WYLĄDOWAL NA 
WYSPIE W ARCHIPELAGU BAHA
MA, NAZWANEJ PRZEZ NIEGO 
SAN SALVADOR. 

P 
otem prne.z długi czas obchody staly pod 
z.nakiem zapytania. Okazalo się, że Wikin
go,wie z założonej na Grenlandii małej ko
lonii normańskiiej, Eryk zwany Czerwonyni 

i jego sy n Le.ii, na p.ięć wieków przed Kolumbem 
wylądowaJj w Ameryce. Sagi opiewały wypirawy 
Eryka. mówiły o nich napisy runiczne wyryte na 
kamiel!l!iach. W 1957 roku Eryk zwyciężył pt'Z€Z 
k.o. - un iwa-sytet w Yale nabył ma.pę prredsita
wiającą . odkrycie Wikingów z X w. n.e. 

••• 
- powiada - nfe znamy do1clad:nle toohntk.1 'PIW 
iximocy której wyrabiano atrament w wiekach śre
dni·ch. W jednym rękopisie na.potykamy cza.sem 
pięć ozy sześć różnych jego gatunków. 

Inaczej kolllSerwator biblioteki w Yale, R'Uthe
foro Rogera. „Mapa z Vinland -nie ma żadinej war
tości - utrzymuje. SpoTZądizild ją dwaj genialn-i 
fa l'szerze - jeden medi€'Wisita, dru.gi ma wca pisma 
średniowiec7Ele·gQ". 

„Jeżeli ma.pa jest fa.Jszywa, kim byli ei fals:r.e~ 
rze? - pyta z kolei Pahnter. - Żaden fatsze;rz nie 
móg1 tak ŚW•ietl!liie znać karrt.ogirafii śreón.i()IWi~
czneJ." 

W 
e<ilug szwajcara i pewnycli. 

' danych' . wyni!ka, .iiż Z~emię 
odwied.z) ć musialy J.Stoty 
pochodzące nie . z jedn.ego 

systemu gwieaxineg.o. Raz bowi~ 
byty to i.soboty supersprawne, a .m
nym razem„. Zres.ztą. po.s~<;ha1cae 
brutelipretatji opow1eś01 ~ibliJ\IH~J •. o 
tym.I jak• ~ · górue . ~ynaJ, wr:ęC~yl 
Bóg Mojżeszowi tablice z dz.iesię
ciorgiem prnykazań oraz dal ~ 
pis, ja.k zbudO'Wać Arkę Pl"Zyrme
rz.a - późniejszą najwd~kszą śWię-
teśc rel!Lgijną żydów. . 
Według Ericha von Diimlltena Ar:

ka Przymierza była.„ aparaturą do 
rozmowy z koomonautami lub ich. 
&zefe<m krążącymi w · rakiecie po 
orbicie' okoloo.ieansklej." Ponieważ 
przybysze z Kosmosu nie znaJii. he
brajsk•iego, autor „~ ?<J!Wrotem do 
!:!Wiazd" i ,,Wspornrnen o przyszlo
Ści", domyśla się, że był to, rów.J!-0-
cze:śnie aparat do tlumaczen na Ję
zyk kosmonautów oraz języka kOS
monauitów na hebrajSlki. 

Czy nie piękna fainta.zja? 
Przy;pomruijmy, że Mojżes:z otrzy. 

mał od Jehowy tabli·ce, które we
dług zapisów Starego Testamentu 
„promieniowaly ' jasnością". . Sam 
Mojżesz proanieniowai jasnością, a 
na wielu obraza·ch ukazuje §'ię go 
z promieniami strz,elającym.i mu z 
głowy (czyżby on także był nał<!
dowany elektrycznością?) VO<l'l Da
niken tłumaczy wszystJko bardzo 
nowocześnie. Tabli.ce µromieniowa
ły, bo zawiera.ty świecąc?' ma.te.rial Uczeni podzielili się na dwa obozy - stwierdza. 

„Paris Match". Jedni utirzyniywali, że mapy po
dobno zachowane w Watykanie dowodzą nieza
prz:eczenie pierwszeństwa Krzysztofa Kolumba, i1n
ni, że mapa z Yale świadczy niezbicie o sukcesie 
ErJka. Map watykańskich n iJkt jednak nie widzial, 
natom.ias t mapę z Yale reprodukow.aly wszystkie 
p lsma: Przedstaw iała dwie wy.spy - GN"nlandię i 
w . je j pobliżu V.in.landię - kraj „zielony" albo 

I 
rozszczepi.alny, dostarczaJący ener
g.ioi z rozpa.<lu atomowego czy in
nej reakcji jądrowej. Ta ;zaś_ sl!u-

0 czywiście to, czy map.a .zootała sfałszowana, żyła do uruc_homh;~nia aparatury 
czy też nie , nie ujmuje w ·niczym zasług, nadawcro-odb1orczeJ, ąumac:ząc Ży 
Ęryka Czerwonego i jego syna Leifa. Pe- dom mowę kosmo~autow i od·:viro-
wden UCZO!Ily nmweski znalazi! w' 1963 r . tnle. Był to więc Jądrowy radiote-

kraj ,,wina" - oo do maczen!a -tej l!l.azwy eksper
ci nie byli zgodni. Vi.nlandia narysowana w formie 
wys p y oznaczać m iala wschodnie wybrzeże Ame
ryki - ujście rzeki św. Wawi!:'Zyńca, Nową Szko
cję i Nową Anglię. 
- Mapę sporządzić miał w 1440 rokiu pewien mnich 
w Bazylei według danych przekaza.ny·ch mu przerz: 
przyjaciół· nordyckich, strażników ustnie przeka
zywanych tajemnic Wikingów. George Paibnter, kon. 
senAla tor z British Museum, i historycy amery
lta.ńscy studiowali mapę przez lat siedem i w HJ65 
ro\«.! orzekli. że jest autenty~a. 

„To genialny falsyf.ikat - stwierdza dzisiaj fi
zyk amerykański Walter Mac Crone, specjalh9ta a
nalizy molekularnej. - Zanalirowalem 54 próbki 
atramentu pobrane z różnych wycinków ma.py. O
tóż brązowo-żółty a trament zawiera pigment na 
bazie dwutlenku tytanu, pigment odkryty w 1920 
roku .. Inaczej mówiąc, ów rzek.omy mnich szwaj. 
cars lti z XV stulecia posdugiwal si ę atramentem 
Watermana wyprodukowa.nyni po pierwszej woj. 
Il.ie św ia towej." 

Ale Painter nie traci brytyjskiej zimnej krwi ł 
n.ie daje zbić się z tropu. „W giruncie rzeczy 

na Nowej Ziemi poz.iootałości k~lO<nii Wiikiingów z · \efon. , , 
Bóg, naj~obniej su.ef za.

logi ra.kiiety, według fantazji von 
Diiiruiikena miałby polecić MojżeS>z9-
wi, jak ma wykorzystać otrzyma
ne Dziesięć Przyk.az.ań, poza za
ch<J1Wanlem ich · zasad w pamięci. 
Dał bowiem -ptiepis na zl:mdowainiie 
pojemnik.a ,dla biblijnego radiiote
lelionu l zachowania ta~icy łą-

X l XI wi~. Co do Miltel!lfy<:znoścl ~ <>dkcyc!a 
nikt nie ma wątpliwości. Ln.ny aircheolog odnalarz:l 
na Grenlandii wierzchołek stirzaly z kamienia r1maj. 
dującego się jedynie na Labradorze (d:zisiejsz.a Kama 
da). Sam tam nie przywędrował, musieli go 
przywieźć Wik.ingiowie. Jesit to moż.liwe, cze.go do. 
wiedli Duńczycy, kdedy w 1893 roku na łodzi <llu
gośoi 25 metrów, wiEl!"ne j k-0pii lodzi, jaką płynąć 
mus iał Eryik, przebyli Atla'n~Y"k jego szlakiem (o
sią.gal i szybkość 1 O węzlów na godtz.im ęl - w cią,gl\l 
28 · dnli. . 

Wiadomo, fe wy:ix-aiwy Wikingów n{e miaty ma
czenia dla dziejów ook•ryć. Wikingiawie, nie.p<rzy
sitosowani do ~i ężlltioh warunków, wymadl na 
Grenlandi i. Podbój Nowego Ko"ntynentu p:raerz; 
Stary rozpo.czą.l się od wyprawy Kolumba. Oddajmy 
przeto genueńczykow.i , co mu się należy. pamięta. 
Ją.c WS7..alkże, że pierwszym Europe jczykiem. który 
postawił stopę na zim.i amerykańskiej, był Wikin.!( 
o płomienn ych wt-01Sach, pochO'Wany za.pewne wraoz 
ze swą łodzi ą ~dzieś na Grenlandii, a może na 
V infandii - w każdym razie na oóNmli zadro. 
dniej. ANNA KEDAJ 

czmości z rakietą. · 
Zy<l2li m ieltl więc .zbudowa.ć skny"

nię, obić ją bla·oh.ą ze zrota w od
powiedni sposób. Tak JJQWstala (za
kładając istotnie źródla energiii w 
po,s.taci tablicy z Dziesięciorgiem 
Przykazań) bateria naladowa.na la
dunkami el~tryc:z.nym1 o wielkiej 
s i•le rażenia. Dlatego kito z niepo. 
wołanych dotknął Atiki Przymierza 
- pa.dal zabity na miejSC"U. Jahwe 
zabijał go gromem. Areykaipla.ni ży
dowscy w idocznie 7ll1ali sposób o
bsługi b ib).ijnegio radiotelefonu (!), 
bo .iich gromy Jahwe nie razily. Na
leży pr:zy:pusa.czać, że stosowali u
ziemienie, Sta.ry Testament · po
wiada bowiem, że Mojżesa: w 
Swiętym Przybytkru., g.&ie 7Jnaj
dowa.la sdę Arka Przyimieirrz:a·, rorz:
ma wiia.t z Jahwe, który dawał po
lecenia oo ma czynić. Jego na
stępcy - a•rcyikap.Jani - ~ też 
tam wchodzić ... 
Arkę Brzymiema nie!l!ono w Rizy. 

ro.ie w czasie tr.ium;fu Tybusa do
wódcy legionów rzymskich, kitóre 
zburzyły Jeiro:z,olimę w I w.ielru 

l 
nas·zej ery. Czyżby płaskoczeźba 
na rukiu triumfalnym późniejS'Zego 
cesairza r:zyunskiego, była niepraw
dlliwa? Co się później stało z Ar-

....... ~~~--:-·~--------------~,_._._._._._._._.„,_._. __ .,__._._._._._._._.__, k4 ~"lDie<PZa? ~ n:io!Sąoy 1' 

W1n1ene ~ nie Z01Stald po
rażeni? Czyżby „·radiotelefon" na 
enel'g.i ę a !Jom,o.wą został uprzednio 
wyjęty? P.17JeiZ kogo i oo się z l11im 
staro? 

I 
ekordy fantazji bije von 
Daniken, gdy w ' książce „z 
powrotem oo gwiaro" rela
cjonuje nagraną rnekomo w 

Moskwie na rnillidyktafon ro:r;mo. 
wę z niejaklm Kuźnieoowem. Za
dzirwiająca jem ta hlsboria, o któ
rej KuźmiOO<YW powiada, że jesit 
rzekomo dobme znana na Zacho
daiie? Jednaikże - jak dotąd 
wszyscy wzięli wodę w U6ta i mil
czą. To mi1czel'llie jest zresztą ariey. 
dzi'Wllle, bo wiadomość miałaby re
welacyjne 7lt'laczenie dla nauki. 

Otóż ów Kuźnie,oow z Mooklwy 
opowiad:a1 von DanikenO'Wl, że w 
1938 r. chiński a.rcheolog <:mi Pu-itej 
z;nalazł w górskich piecza.rach na 
pograniczu tybetańskim w Bajan
Char- Uul daitwne groby rzędowe. 
S.:z;klie:lety należa.cy do ma}ych istot 
o drobnej btilowi ciał.a i nie
wspólnl1.iernti1! dui:yeh czam.kaoh. Na 
ścianach 'pięttary zrt4-jd()IWaly się 
ryte w &ka podobjimy tych i!ltoł 
w okrą.głY'<lh bamach. Archeolog 
znalazł także J!y&Unki gwiam sy. 
steaniu slon~-0 1 Ziemi, powJą. 
ZllJJ'l.e hnią złoionll · z punkcików 
wlellrości grqcihu • . P.oza tym Czi 
Pu-tej od.kiry se swymi pom00111i. 
kami 716 talerzy, ażdy z dziurką 
pośrod!k!u. Wy<Jc.o e byly z gra. 
ru tu (2 am lft'Ube), a ze środka 
sipiralnie bieg~ ~ śladowe p.iszno 
ryte, w tym ~~ie. aż do bnze-
gu kaixiego. z · y. Aroheolog 
d.al .<rr. osnrożn i, proszę pań-
stwa~) płyty do zbadania fizykom, 
a . wowczas ~ się, że ,,ka-
mienne taletze" ne były kiie-
dyś bardzo w ·emu n.a;pięcilu e-
lek;tryczn~ Zawi«'aly także d11.1. 
ż.o kobaltu i ·. Rzekomo fi-
zycy odk·ryli w eh 716 o1I>lyta.C'h 
z Kosmosu" ball"dalo wysoki „rytm 
w.ibracyj!Ily" (?) Ohińska Akademia 
Naruk (=.rigikajsrzeikiowska) nie 
pozwaliła jednak opub111lrować żad
nego raportu ani w dhrwili odikcy
eia, ail1ii później. Jest O'J'l P'!"Zeoho
wywa.'1.y w Taj;peb PI'ZC l)laeówlkę 
naulrow4. 

U party Oli Piu-tej niekQltll() 
swój nipo'l't jednak opubli
kowal ·- wbrew zaSttirzeże
niom Akademi•l Nauk. Do-

noei w nim o odczytaniu pism.a ry. 
tego na talerzach z granitu. Zawrie
raly one doniesienie, że 12 tysięcy 
lat temu ekspedycja ralk.ietxYwa 
prz!byla na Ziemię w górzysrtej o
klol!cy, lecz nie miala mofuiośoi 
zbudowania nowego pojaaldu koomi. 
czi:iego. · DotychczaOO<Wy zoota1 zaś 
ZlllS2lC:ZJ<Jny. Pasażerow.ie zamieseka 
1i przeto w p>.ieozairaeh górsktch
Plemiooa żyjącyich tu wówcza~ 
Dropów, nie znosiły PI"LY'byszów. 
~l?waly na nich l zaibijały. Kiryli 
sJę więc aż do zachodiu słońca 
Te'k.śt kończył się tym, że mie..•z~ 
k;ańcy gór z"Qliżają się z przy-ja. 
c.ie1sk.imi zamiarami. 

Niie musia!y być pr-z.yja.olclsklie, 
s·koro wstały po n ich tylko ślady 
w grobach rzędowych. 

Czy ktdk.olwiek na św.iecie, kto 
odbyłby 716 gram>itowych talerzy 
z zapisem, który nie mieścil:by się 
w pojęciach współczesnej na.uki -
trzymaliby taj-eannicę w ukryciu? 
Saane „pły;ty z Ko.sano.su", bvtyby 
nii~ dolWodem. .Jeśl!i zd olb-

bardZlo ~. d 47 proce!llt ~ 
dziców, gdy). w Wielkiej Brytanlł 
28 proc., w uSA 24 proc„ a w D~ 
nii 22 proc. Ze u nas oo p·iąita ma-' 
tka sprowadzona przez, dzieci na 
wspólne zamieszkanie w celu zło
żenia na nią prac domowych f 
opiekli nad wnuczętami - czuje si~ 
o.samotruiona.„ 

Tymczasem w nasizym kiraju at 
67 procent staryoh ludzi na ws.i. .t 
57 procent w mieście mus i mie. 
szkać z dziećmi (w Wielkiej Bry. 
tani 42 pro·c., w USA 28 proc., w 
Danii 20 proc.), z czego trwcią, 
część z d'lliećmi I wnukami. Ze, 
prakityc:zmie biocąc, starych chorych 

1ud'Zli mus i ple1ęgn<J1Wać najbl'ił.o. 
s.za rodzina. Ze niedolężnymi ro. 
dzicami i dziad.kami m u s z ą opi~ 
k-0wać się dzieci i wnuki. 

Jaka to jest opieka i piełęgna. 
cja, je-śl.i się swoich staruszków 
nie loocha? Jeśli uważ,a się ich 
za „c1ęzar d!J.a rodziny i otocze.. 
nia"? Skądinąd wiadomo, iż małe 
dzieai i · wnµ.ki uwielbiaia swoi·ch 
rodziców i dil'liadików. Ten inny, 
niedobry stosunek do nich preycho
dzi później, w wieku dojrz<YWania. 
Skąd się bier:zie? Czy przypadtkiem 
nie jest kopią stosunlrn wlas>nycl1 
rodziców do tych, którzy dali im 
życie? 

Jakże często powtarzamy: każdy 
kiedyś_ będzie stary. I jak mało 
się nad tym zastanawiamy, jak 
ma.Io wyciągamy stąd wniooków! 

łltENA FRĄCKOWIAK 

Kosmiczne 
b aj ki 
von 
· anik8Ra 

ca cy'Millirzacja przybyla rakietą lu.li 
rak.ietami z zaświatów, dała si4= 
zabijać i wyniszczyć przez prymi
tywne plemię górskie żyjąoe 12 
tys. lat temu, !Jo cóż była warta? 

Poza tym wynikałoby z tego, że 
w swoich książkach von Daniken 
opowiada, oo najmniej o dwóch, a 
chyba o jeszcze liDZ111iejszych Wliey. 
ta.eh gośai z innych światów kos
micznych. Jedne uka.zywa.ly się w 
śwlatłości bogów, inne w ciemno
ści jaskiniowców.„ · 

To wydaje się jui niewiarygod. 
ne. Można Liczyć się z jednym ma. 
tema.tycznym trafem, lecz trudno 
sobie wyobrazić na.gromadrz.en.ie du
żej ilości takich spotkań w dzie-· 
jach na&zej planety. W.i.a.domo bo. 
wie;m, że j~li prnedstaiw.Loiele ja. 
kieJś ws:pan:ałej cywilizacji już by. 
11 na naszei planecie, sta.ral.iby się 
po pewnym dłuższym okresie czas u 
kontakt odświeżyć. Cywiltzacja ta
ka musiała.by mieć swą kolebkę 
Cl.ub bazę działania) stoounkowo 
niedaleko od nas. Czy dzis.ie js ze 
sposoby p!'zekazywami.a fal rad.io. 
wych nie wystarczylyby do tego by 
tak<l; cywilizacja dala nam o ~bde 
znac? C}z,?' n ie znalalaby sposobu 
z'?'5'ta;ivii.em_a po sobie taki·e j wizy. 
toWlk.i, k:tórą dziś mo~~byśmy od
czytać? 

Nauka współczesna Bk1anda się 
?o doś.ć powszechnego poglądu , że 
istme.me gatunków is-tot żywych 1 
myślących we wszechświecie jest 
pewne, bo ż_ycie n.ie jest wyjątko. 
wym przyw1leiem naszej planety 
Pra:woopodobieńs.two spo!lkani~ 
dwoch ga.tunków i>stot myślących 
mozna by jednak porównać do ta. 
k ie.go o~ obrazowego przeclstaWie. 
ma: staJemy z zawiązanymi oczami 
~ lo.siow? wybranym punkcie kiuli 
~1emsk.iei i tam ustawtiamy na 
s~epo, w przypadkowo wybra.nYlffi 
k ierunku s brzal rak.iety. Ma ona 
polecieć (rze cz teore ty=i.ie niemo. 
zliwa) po linii J>r-OS•tej i trafić jed
ną z pła.net systemu słonecznego. 
Bal!'d.ro, bardzo nikła s.za.nsa cel. 
nego strzału! Możina powiedzieć -
tak ni.kła. że jej wcale nie ma. 
. Pio.sąd-zam, że rria teana.tycy zajmu~ 
~ący si ę astronomią po<wiedzi eliby

1 
ze ~.nsa spotkania się w Ko.s>mo
sle .dwóc.h społeczeństw myślących 
- Jest ie.s.zc.ze mniejsza. Trze-ba 
oow1em pamiętać, że odgrywa tu 
rolę nie tylko „celność" trafienia 
z:.amie.."'Zka'le j planety. le cz również 
„cz~s", gdy zamie5t7Jkiują ją .istoty 
myslące. 

N iekf?1'1ZY za.!'ZJUcają Sm.rajca. 
row1 dowoJine interpret.owa. 
n ie .faktów. Na jlep.ie j było
b y Jednak powiedzieć że 

obie ksiąilki.i są w&półczesną 'arcy. 
ciekawą baiką. Po21walają bujać w 
ko.san.iczhych oblokach, pomarzyć w 
~~ podróż~ rakietowych o tym, 
ze cie kawe Je.sit być czl'oiwiekiem 
- , i dążyć myśJami. do oda.egłych 
gw.iaw„. (MP) 
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Wielce osobliwy tryb bela prowadz' fo· 
kl, · zwane uchatkami niedźwiedziowatymi. 
Każdego roku, pod koniec marca, zwierzę
ta te wyruszaj!\ w trzech wielkich grupach 
na północ. Wędruj!\ do ściśle okreHonych 
miejsc. Największe stado amerykańskie, li
czące 1,5 miliona osobników, płynie w kie
runku Wysp Pribyłowa. Po przebyciu tysię

cy · ·kilomdrów, zwierzeta wychodzą na 
brzeg dwóch bezludnych wysp: St. Paul 
I St. Georae. Stado ja.pońskie, liczące oko
ło 40°000 sztuk, udaje się na wyspę Rob
ben, leżącą na północ ~d Japonii. Trzecie 
stado, rosyjskie, skupiające ponad 200.000 
fok, 11\(luje na kilku niewielkich wysepkach 
Archipelagu Komandorskieao. 

W 
tej corocznej, a trwającej od stuleci wę
drówce uchatek, uczestniczą jedynie sa
mice. Samce, które zimi: spędzają w po
jedynki:, daleko na północy, przybywają 

na wyspy wcześniej w sposób nie zorganizowan);'. 
· Gdy · stad·a samic wychodzą na bezludne brzegi, 

wypasione . po zimowych połowach samce już na 
nie czekają. Rozpoczyna sii:, trwający ponad dwa 
miesiące okres godów. Samce przez cały ten cz:a1 
nic nie 'jedzą i nie piją nawet kropli wody. Ani 
na moment nie opuszczają lądu. Ich życie w tym 
czasie to nieustanna walka. Toczą mii:dzy sobą 
boje ~ samice. Pod koniec lata ic.h wygląd je~t 
opłakany. Są poranione, wychudłe, i bezgran1czme 
wyczerpane. Gdy nadchodzi czas powrotu i sa
mice wrąz 1 małymi odpływają do sowich sta
łych siedzib, samce jeszcze przez kilka ~~1 zo
stają na wyspach. Wyczerpane pokrzep18:Ją 11ę 
snem. Gdy zregenerują siły. odpłyną, kazdy w 
pojedynki:, na swe póinocne łowiska. Z samicami 
spotkają się dopiero za rok na tych samych wy-
1pach. 

Samice w tym naste odbywali\ powrołrwł w~
drówkę opiekując się małymi. Co dwa, trzy dni 
płynąc~ stada zatrzymują •i• na . mijanych . ~o 
drodze bezludnych wyspach. Samice z:ostaw1a1ą 
młode -- na · brzegu, same :i:d wyruszają na ło~y 
zdobywając pożywienie. Mimo, i:I: podczas takich 
postojów, na lądzie zost&jl\ tysiące małyc.h, każda 
samica po powrocie 1 łowów nieomylme I be1 
trudu trafia do swego dziec~•· Najprawdopodc;ib
niej odnajduje je vńród tys1•c1 innych k1eru1ac 
aię zapachem. 

·' Uchatki 'fo1~ nfl!%W)'kl• :-zyt>ko. W eł~ pat:U 
tygodni od urodzenia 011ągają one w1elkosć 
matki. Gdy powracaj,ce ,1tada 1bliżaj1ł •i• do 
najtrudniejszych etapów podróży, młode aą ju:i 
na tyle silne i duże, że pot~afilł ~ię t~os~cz~ć sa
me o siebie. Po upływ;e da;1~1E:CbU nues111c:i, ~Y 
nadejdzie czas kolejnej wędrówki, młode Garnce 
9dłączają ,się od lltaid i rw.poczyinają swe docosłe 

życie w poj~·· 

Ze względu na ""'' bardzo cenne futra, irwle
rzęta te były niegdyś straszliwie tępione przez Lu
dzi. Obecnie na całym świecie są one chronione. 
Połowów dokonuje się planowo i tylko w 1pe
cjalnia wyznaczonym do tego czasie. 

Z 
yc!e każdego człowieka dzieli się na 
cztery eta,py. Najpierw jest dzie
ciństwo - okres beztroskich zabaw, 
ale także już ,i pierwsze próby ucze- · 
nia się. Potem jest młodość - kie
dy człowiek winien uczyć sii: i przy
sposabiać w ten sposób do samo-

dzielnego życia. Później następuje wiek doj
rzały - należy wtedy założyć rodzinę, powołać 
do życia potomstwo, aby w ten sposób zapew
nić ciągłość także i swej egzystencji. Nasti:p
nie przychodzi starość, kiedy człowiek powi
nien zastanawiać się nad tym, jak przeżył 
swoje życie i sposobić sii: do przejścia na tam
tą stronę„. Powinien wtedy wszystko to. co 
służy podtrzymywaniu funkcji życiowych ogra
niczyć do minimum„. 

Smierć w Indiach nie jest wydarzeniem 
smutnym. tragicznym. Wprost przeciwnie, o
znacza bowiem koniec jednej egzystencj; I po
czątek drugiej. Dusza uleci w zaświaty l tam 
oczekiwać bi:dzie nasti:pnego wcielenia, naj
prawdopodobniej w postać lepszą niż ta, któ
rą właśnie opuściła - jeśli „właściciel" owej 
duszy był człowiekiem dobrym, szlachetnyun, 
takiµi, który odrzucił od siebie doczesne po
kusy i doczesne zło. Jeżeli jednak był czło

wiekiem małym 1 plugawy był jego charak
ter - nie wcieli się w człowieka, a tylko w 
:i:wierzi: lub w roślinę„ .. 

Wiele widziałem pogrzebów w Indiach, kie
dy spowite kwieciem mary, na których spo
czywały zwłoki, otaczał roześmiany, roztańczo• 
ny, rozśpiewany tłum „żałobników". W Delhi 
i w Bombaju pokazywano mi połacie miasta 
od41rodzone wysokim murem, pełne zieleni, 
drzew, krzewów ł p;elęgnowanych trawników, 
idzie na stosach spalano zwłoki zmarłych ..• 

Bowiem „liczy się" dusza, a ciało jest tylko 
chwilowyim schronieniem i raz użyte nie jest 
już potrzebne. Niech spopieli sii: w ogniu, 
nieoh popioły wrrucone będą do świi:tych rzek 
i niech w ten sposób połączą się 1 morzem -
źródłem wszelkiego życia„. 

Umrzel! w Benare1„. - tak, to jest najlepSJ:e. 
Smierć w Benares, świętym mieście nad 
świętym Gangesem gwarantuje wcielenie w po-
~t11ć lud:tką. Dlatego przez tystlłee .lat stan:y>' 

.i;zując zbliżającą sii: śmierć, wiązali w płachtę 
byle co potrzebne do przeżycia, ładowali tobo
łek na głowę 1 wyruszali w pielgrzymki: do 
Benares - do starożytnego Warnasi, by tam 
dokonać żywota. Jeszcze kilka lat temu tysiące 
kończyły w ten sposób swoją ziemską wędrów
kę. Dziś zdarza się to rzadziej, ale jeszcz:e zd1;1-
rza sie. Dlatego 1tosy nad Gangesem dyumą 
bez przerwy. 

Półnadzy ,niedotykalni" 1 kasty pariasów 
przygotowują' stosy na schodach wiodących .do 
rzeki, na specjalnych pólkach połączonych mię
dzy sobą schodami. I na tych półkach uklada 

•• Męte&,_a e4 csua do csa.iU musł oka zaó hojn~ść. P?Wlnlen pó~t! do .Jednej n 
„łwiątyi\ miakonów", odpląt! osł&tni suzilt kamizelki, wyc1ągn'ć nogi i z.Jesć. posiłek 
llkladający 1łę 1 kłłku dań". Ta.kił dewizę przeczyta.Iem w ktoreJś restaura.cj1, nie pa. 
mięiam Jui w · ktWflll mieście NRF. 

J 
ak wynika s ankiet IMY'tuilll ,.. 
AJJen9bach, etatystyczny mieslkanole-c 
NRF jada suwymaj w d<l'Illu, a do 
restauracji ch~i przeci~tnie raz w 

rokiu. Na ogół jednak kiedy pójdzie do lo
kalu ma w czym wybierać. Li02lne re-staoca
cje, piwiarini>e i winiarnie, oferują swoje u. 
sługd. Chara:kteryetyczną cechą tamtejszej 
gastronomii jest dbałość o zachowanie llr11-
d)'1Cji. I tak J<p. w Bonn. tuż przy ratuS2JU 
miejskim pro&peruje l'e6tauracja .zarorona w 
XIV wieku. Na okładce jadl<l.'lpisu opiis.a'll<> 
jej h.i.storię', z, której wyni•ka, ie miala ona 
swój „złoty wiE!k", a byto to za cz:as&w wla
loioielki .rwanej pdękitią ~ni~ą. którą po 
latach obfirtnljącyoh w S'Ukce!'ly dotkiną.t ooklru. 
tn:r los. Posądllono li\ o czary i sp&lono n• 
lltOeie. · 

Ln.'la l'l!l9t.aluncja mi~ tłę nje opodal 
hotelu ;,Am Tulpenfeld" Skirupułaronie odino
łlowuje wizyty znakomitych Ol!IO'bi111to6cl te«'O 
łwiata. W re6'tauracyjinej kroni~ moma 
pneozyta.~. te w lo'kalu tym jadal swe-go 
czasu 11enerał d4! Garulle, szachmsza<::h Irmu 
Mohammed Reza Pa.hlawi i inne znane o.s<>
bi.$1;ośoi światowego tycia politycznego. Lek. 
wu. tego ródza.ju ma za~ne spowod01Wać, 
itJ z ltej~ym sercem płaci się wysoką oene 
za pobyt w tym J)ll"Zybytku łltnakoszy. 

Dla mnie najci-aka'Wltzy chyba był ,._ 
d.nak .sobotni wi-eczór w Monacl)ium, w l'O
kalu o nazwie „Pla·lml". Wyglądem przy
pomina on olbrz)'!mlą p.iwiairnię i $1W'Olbodn ifl 
mieki POiflad 1000 o86b. Na ol«'ągłych Mlołach 
u.stawionych rzędami stoj11 beczul!ki T. pi
wem. Pije się z duiych, litt'Qwyeh lub pół
litrowych kiu.ru. Kiedy widać dno kufla, J>OÓ· 
llltawia się gio pod ~ran 1 do wo.lit uta.cza 
upoju, kitóry w tym m.ioe6oie od cza1JU olim
piady nu)"Wany je&t tet momachijskim z~
tiem. ltiedy z koranu :zaczyna kapa~. keh1er
ipt'awni• wymieni.a pustll becllulke na ~. 
llĄ. 

pMmarowenym tiwarog!em ,,. ~~Iem 
Główną at1."akcją jest prog.ram a!:'tys.tyC7l!ly 
w wykonaniu ludowego zespołu. Po&Zlozegól
ne numery łąc-zą melodie w wykonaniu kiJ
lruo.510boweJ o.r1tles·try, kitóra tym więcej zhie
ra. braw, im p6źniejsrza staf• aię godzil!la i 
bardtzJ!ej szumi w głowacl! „monachiJ5'k,i• 
zrobo" .. Melodlie ludowycll II!MSrz:ów i waJ<:ów 
nastrajają wsa:ystkich do śpiewu. 

Okol.o póŁnocy cała sala huczy na. jed1'11' 
nutA:. Ten zbiorowy ś,pi.ew. dobywający się 1 
set~ m~kich i kobiecy.eh gardeł i kołysa
nie się do talk.bu melodH Bltanowli dla. tury
li!ty widowisko ciek.awsrz..e niż sceniminy pro
g!ram, na kitóry Składają sle bawarsikie tań. 
ce I piosenki. S'kecze, oodza]<1We roenki. a 
także koncerty na cym,bal'kach i tyirolsklch 
dmwonkach. Nie brakuje d~w o cha
rakterne poili.tyomym. Jeden z nloh, oP<>W'ie
dziany w ów sioootni w ieczór, dot~yt życia 
w Polsce i w fałszywym świetle pokazywał 
mie'9Zlkańcom NRF na.'lalą rzeczywistość. 

Spora ~ć mieS'ZJkańców NRF mA bard?Jo 
mębne WYObnżenia o P.011.!>ce. W pojęciu wie. 
llu obywateli Pols:ka jeisit Jt,rajem głównie 
rolniczym. pła.sk.im, a nawet bag>\ennvm, o 
niezbyt licmej ludności, żyjącej w nędzmych 
leop iaill'kach. Niektórzy uwat.ają teł. że ŚWiart 
kultn:ury kończy się na granicy P<J11Slkł. Wie· 
lu !rwa w przekon.ainw. re Polacy S!I lud:IJml 
n iewykształconymi, tyjącymi w niedosta
tku ; hr-udzie. 

Od naszego . 

wysłannika do NRF 

~111WY. ja'kie poda.~ się w tym osobt!· 
Wy!ln lOkailu świadc:zą ramej za tym, te ndt1 
jest to piiwiarnia, a restauracja. Keline~ w 
&troja.ch bawarsk-ich (~órzane llJ)Odnl• na 
ftel!kach, nnurowane pod kolanami, poń. 

ellOOhy, ka.pelu.w.e z piórikiem) romO!'llEa ta
lav.e z dużymi, dymiącyirni porcjami dlzl
ez.yzny i innych mię.!. ~rrutl(aj" Im lrobieły 
p.rzypomiaujące swymi obfitymi kmdtami 
postacie ż obrazów RubeM&. w .miejsoowed 
galerii malar8ł!wa. 

Specjalinotcią zakłedu 9' 'PAt6wkt pioda-
Jl4ł z pocięt" w 11J>ln!ę !'lleJ>lł 1 s chlebem 

W ost&tnłm Cll!ltSłe ~e w NRF za.In. 
teresowa.nie Polsklł, przy czym nie
które fakty przemawia.tą za tym, 
u chce się na.n kiraj pok11z~ fa. 

kim, Ja.kim on jest. Ale czy naprawi słę to. 
co przez wiPle lat WYP!lCM.ła antykomuni
styczna. 1>rGpaganda? A jeżeli tak, te kiedy 
to aaałiu>l 'l 

IRENEUSZ KAMPINOWSKI 

ł DZttNNiit LODZKI m a rrmt 

1lę misternie polana drewna, a na nich s;po
wite caiunem 1 spoczywające na marach zwło
ki· 

Obrzęd całopalenia kosztuje sporą, bo około 
100 rupii, czyli prawie dwie trzecie średniego 
miesięczriego zarobku pracownika wykwalifi
ikowanego: Każdy z gości żałobnych obowią
zany je®t przyinieść całun, a więe sz:tµkę" mate
rial'u klilklU!Illetirowej d~ugości. Zawija s.ii: w 
nie zw ro.ki, a po.tern brygady paria86w, jal:t ka.że 
zwyczaj odwjjają żoWłoki i palą je zawiruięte 

w jedną sztmki:. Powstałe d<l~ączaja oo wy.na
grodzeni·a. Jeśli umrze nędzarz, palenie oobywa 
się na kOOllt władz miejski·oh... · 

Nasza lód:t pod.pływa :rliedaleko ml~aca, adrzd• 
nad Gang~ plloiną stosy. Kilka J>O&taci przy. 
kucnęLo owinąwszy s.ię w szarawe płachty. To 
ro<lzj[ia tego, któreg.o stos j.u:ż się oopala ' r()(!:
nieoony pr7led z:achodęan 1sl'oń~ Półnadzy pa. 
rias.i znoszą polana i rzucają je :i: hukiepi na 
kamienne póNti. To będ.1Jie nowy stos. Zwl-Ooki, 

· przyikryte niebieskim całunem, leżą już obok 
na marach. fen isto. będa.le zaipalooy po wsoOO
dzie slońca. Widzę jak palacze długimi drąiga. 
mi roorz.grzebują n(eostygiły tar, wybierają po
piół i kooci. k.tóre . rod;z:ima zmarłego Wl"7lllci do 
świętej n.eld Międrzy ludlimi pałęta sii: pllowy 
pies i llllpą wysxukuje czegoś w popiele. Obok 
dnem.ie stojąc s iiwawa krowa. Ludzie obojętm.i 

na to zajmują s.ię swoimi 000wi111zlkami„. 
Usiłuji: rol:>ić zdjęcia, ale k•rzyczą na mnle, 

te nie wolil'lo. Ok.rzyk tEln powoduje. że ci tam 
na brrz.egu zwracają na nas uwagę i za.czy;nają 

'\Vygraż.ać pięściami. Nie ma żartów. Wstał 

dzień, jE&t zupelinie widno, s.epi<1We kofory na 
brzegu rozwiały !'liEl Wlt'az z promieniami ws·cho
d7.ąrego słońca. Nasza łódź dobija do brzegiu tuż 
kot.o miejsca, gdzie dopalają się sto.sy. Na
tychmiałt opada nas chmara spn:edawców 1 że_ 
braków. Chowam aparaty fotogra1icame, a jed
nocześnie tairg.uji: &ię z młodym chłop:tkiem 
o nieb!'IZydiki insi1lromęnt zrobiony z orzecha ko. 
k().SIU i t.rzcinO'\\'Y<:h rurek, a srożący do ,,zakli
nania" w~żów. Chce 8 rupii, ro znaczy wi~ej 
ni.i d<>'la'!'a, ale widząc mój u.pór ~ <!'O 6. 
~u.puję. 

W.id2ę teraz z bl'h!ka 8C'Zem.lal4, pn:ul!ll!ą.knięit~ 
ł!tu.~e:tem ziemię, gdzie pa.li się aby. Jeden s 
nich zachował je.secze wyratne zarysy konfiu
ró-'!' ·wypełnionyca t~u: . bielejący;rq po.P'i'C>lem 
drzewnym. Cr.a:szika nie uległa spa len.iu. W'id2ę 
ją wyraźnie. Rod7lina siedizli w kucki., znieru
chomi ała. Gł>owy okiryte plachtamL 

Id~ po 11ohodach pod górę, między ple!"Wl!U 
budynki miasta. Nasi poozli przodem. Jestem 
sam wśród azeredy malców wtykających długie 
różań.ce z drobniuteńkich looralików sandabo
wych i wi~size z pestek jaklichś, z kawal!ków 
drew.na .. . · Mali przekupnie ciągną mnie za rę
kawy. Nagle cz,uję, że kit~ dotyka mojego ra
mienia, odwracam głowę i widzę na pierwszYilTI 
plan.ie, w wielkim 7lbliieniu brą.wwy ksaitaht 
dłoni J)O!Zbawionej paków. Patrzę na bwarz ko
biety, niel!>tarej je&2JC!ie, która ma wyj-edziQne 
trądem wargi i powi~. a dłonie składają się 
z tl!'agf~n)".ch kikutów. To jeden z wielu pmy
padków torf!du w postaci ubaj()I!ej, ozy może u
lecrzone1 na tyłe, że nie ~o.z.i infekcja. Ale 
wrażenie jei!lt o~romme. Na resztce kci.uka: ko
bieta ta zruwiesila blaszany, ema1low8JI!y ga.r
nus.zek, do którego zbiera jaŁmużnę ... 

Daji: jej paca:ki: p11)llie:r01Sów, kMr« 1lu ~lt~e 
e.ą makomitą walutą: Dziedaki, które nk nie 
dQ.Stały, wjdx.ąc ta!ką hojmi.ść, pod1T1<m:a wiellki 
Wrzask I zdwajaj~ a.t.it. Ws.z.ystkii.ch loch pr:iu. 
ciei nie obdzieli:! 

. Schody si~ końmą, jfft8n 'W mlek!•, W)'90ko 
ponad J)O!Ziome«n Ga.ngesu. Wddzę tenu; wied:k! 
plac, na który:rn przygotowyWane jest drewno 
na stosy caliopalJl'le. PI"z.ypomina bo trochę tac. 
tak, Nic nad2'1WYcza.J•nego„. 

U 1iC1.kl stairego Bena.!"8 · ._. l\le!wykJ.e 
wą.-.kie. Szerolkość niektórych nie ti«"lze
knozia l,~2 m. Po obydwu sbt"onach 
W7ln~ się kia.ny piętrowych domów. 

Balkony jednych dotykają ścian 'drug.ich. Mnó
ffl"O ś<wią,tyń. o ciemnych otworach. wejśL Naj
częściej są bo maleńJQie świątyńki, czueni ml
k;roo.kopdjne kmnóI1k:i WJ)4"o~t. 

miC!lllumi waild w obYdwl• ·nmn:r tłum J>leł
grzymów wykąpanyich j'u!, n ama!'li'llC!Wny.ch ochcą 
na 02!0Ue między brwiami. Mija mnie j.akiA ma
ły, ·a nieaiwylkly or~. Doo.tioll!i•k, mrowie'k 
świąitlobli'WY• r:r.y moie ty~kicr bogaty, Podąża 
oboczony pełnym siz:a<::Wik111 k4"e~em •• ~li", al
bo wiernycll WY121I1awcl>w. Mim<> te.j obs.ta1Wy 
ooieramy się niemal, tak tu wą„ko. Wymieni·a
my pmy tym pełne serdecmtości · uśmiechy. Pi
Ealem jut o tej niezwyklej umiejętności Hin
dusów, którzy w największym tłumie porus:za
ją sję bez pn:epycha:nia, bea: operqwania łok
ciami. Jaik więc Hi.ndm robi ka.r.ierę 1 czym 
5e>bie pn:y tym pomoaga - dalib6g ni• Wliem.„ 

Mijam młodego ch1lolpca o 'twiiorzi europejskiej, 
w druoiMyoh okiula:rac'h, o rudawych, dbugich 
wl'osacl!. ubranego w podartl\. s.zarą i brudną 
sz:a.tę. To zapewne jeden z licmyoh amerylkań
sklich, s:i:wedzkich, angielskich lub %aoh9(lnio
niemieakich hippiesów. któr.zy - jeśli ich na 
to l!ltać - docierają aż tlli, by przyłączyć 11le do 
WY7Jilawców hind'llizmu. Wydaje im się bow\em, 
że wystarczy kiłka zewnębrznych atrybutów 
i khlka deiklaracJń. Bogait~i - a takich wid:cia
łem także przy we.jścfu do luksu.sowego Inter
hotelu „Tadź Mahal" w l3ombaju - wyrnajmu
ją mies11:kalne lodzie w Benare.<1 i żyją I.am 
przyznając sii: do hinduiaJrnu. Niestety na próżno, 
)()IWiem. pow·iada:no mi, te hiindui:zm nie przy
:naj~ Się do nicll„. 

Bo h:imdiuiiml to nie JJeWn~k1ine aitiry'bo.Jty, leciz 
to czym od tysięcy lart; nasiąkała ta zl~.ia, 
z której wyrośli i z k.tórą zł11~ni s11 na zaw.sze 
ci ludzie o pięknyoh. uważmych oc:i:acq, 11zla
<'heitny~h twar1111ch i duSJU1ch ~łnych madrości. 
Ni~ wystafOZY umrzeć w Benares. Trzeba ż~·ć 
w Benare6. chQĆ fJróo)lę, by nigdy jut i ni~tie 
nie być takllm umym j·ak poprzednio„. 

• 

Bernadette Kovacs 

R ose Kennedy 82-letnla 
seniorka „klanu Kenne· 
dych" ma nowy powód do 

. strapienia. Mimo podeszłe-
go "-"I~ku Jest ona pelna życia i 
amb1cJ1. Marzeniem jej jest, aby 
Ted Kennedy został następnym 
prezydentem Stanów Zjednoczo
nych. Wydawało się, że pragnie
nia te są bliskie realizacji. Ostat
nio popularność Kennedy·ego 
znowu wzrosła. Tymczasen1 Ted 
zapląta! sii; w nowy romans. Ta 
naJnowsza „love story" może 
ujemnie wpłynąć na karierę po
htyczną ostatniego z braci Kenne
dych, a nawet całkowicie ją po
grzebać. 

• 
W wielkiej sali bankietowej no

wojorskiego hotelu "Plaza" miał 

·,, T etl, trzymaj 
się z. daleka 

otl Bernatlette" 

Ted Kennedy 

się widnie rozpocząć uroczysty 
banldet, wydany z okazji zjazdu 
Partil Demokratycznej. 42-letni 
Ted Kennedy stal w otoczeniu 
licznej grupy przywódców par
tyjnych, witając przybywających 

gości. Wśród nich znajdowała się 
dziewczyna, którą bez przesady 
można było nazwać królową przy 
jęcia. 

Nazywała się Bernadette Kovacs 
i niedawno przybyła do USA z 
Węgier. Tak się poznali. 
Początkowo Ted i Bernadette 

spotykali sii; potajemnie, starali 
się ukryć przed opinią publiczną 
łączący ich romans Stopniowo 

jednak wieści o nim rozeszły się 
szeroko i wywołały i:losny od
dźwlęk. 

w czasie 16-letniego pożycia 

małżeńskiego Kennedych zdarza
ły się truane konflikty. W 1969 
roku wydarzyła się tragiczna ka
tastrofa samochodowa spowdo
wana przez ·Teda w której zgi
nęła Jo Kopechne. Trzy lata póż
nleJ wiele zamieszania wywołał 
flirt senatora z Amanda, Burden. 
Małżonka Teda zawsze stawała w 
jego obronie. Tak czyni i teraz, 
w przypadku Bernadette. 

W rzeczywisto!ici jednak nowa 
„love story" męża przys-parza pa
ni Joan Kennedy Wielu 'trosk i 
zmartwień. W tej chwili chodzi 
jej przede wszystkim o dobro 
12-letniego syna. Jak jut pisaliś
my, w listopadzie ubiegłego roku 
stwierdzono u chłopca raka kości 
! musiano mu amputować prawą 
nogę powyżej kolana. Nieszczęś

Ji;\'y chłopiec uczęszcza już na 
pliwa1nię, a nawet Je:tdzl na ro
werze, ale nlebezpiećzeństwo 

przerzutów nie zostało zlikwido
wane. W każdej chwili choroba 
może zaatakować organizm dziec
ka. 

Troski I zmartwienia pani Joan 
podziela matka Teda - Rose 
Kennedy - która pełna jest nie
pokoju nie tylko o ognisko do
mowe syna, ale l o jego karierę 
polityczną, ostrzega go: ,.Chłop

cze trzymaj się z daleka od Ber
nadette" ! 

Joan Kennedy - łona Teda 



WAŻNE TELEFONY 

Informacja telefoniczna 
Straż Pożarna 08, 666-11, 
Pog oi.owie Ratunkowe 
Pogotowie MO 

03 
595-55 
09 
07 

!lNERGETYK i, Arabeska" 
(ang.) od IJt 14 godz. 15, lTł 
19; 8.4. - „Barkledy" (ang. 
od lat U godz. 18.30 (DKF). 

KOLEJARZ - „Orzeł w klatce" 
(jug.) od lat l& godz. 16, 18; 

u.: 
Tuwima !t, !t~O"RBka tł'f, !'liotr· 

kows:ka 307, Llmanowsldego 31, 
Zielona 28, Pl. WolńoiC1 i. Obr. 
Stalingradu li, 

I W czynie społecznym dla miasta w_,_ „„ ...... „ uJ
b&rcl.r.łej pomysł-• I dewołpne 

imprflll'f ZOł'fanbowaae s okllll'ji 
„Dnia Męiezy1111" swyelęłyl 

klub „Fa.f·ik" prz.y Cemra.Inym 
Informacja kolejowa 555-55 

547-20 
835-ł6 
395-85 
3H-28 
253-11 

8.4. nieczynne. DYŻURY llZPITALI 
= .Jak swykle w 1obot• I niedzielę dzono krzewy, r6:&e, budowano bel-

=- prawie we wszystkich dzielnicach 1 •ka sportowe I place zabaw. Jak do 
Informacja PKS 265-96, 
Pogotowie wodociągowe 
Pogotowie gazowe 
Pogotowie energetyczne 
Pogotowie ciepłownicze 

GDYNIA ..... „Prawo gwałtu" (B) 
(USA) od lat 16 godz. 10 12.15, 
11.30. 17, 19.30; 8.4. „Bu bu z 
Montparnasse" (WI.) od lat 1S 
godz. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 

Jtutytut Połołnictwa t Gineko
logi! (Sterlinga 13 - Klinika Po
lo:t.nicza, ul. Curle-Sklodowskiej 
15, Klinik.a Ginekologii) - dzi_el
n ica Sródmleście i ~ dzielnicy 
Górna; Poradnia K z ul. Feliń

altiego. 

naszego miasta przeprowadzane li\ tej pory · w czynach społecznych dl& = prace 1poleczne. W sobot~ w go- miasta przoduJI\ Baluty, gdzie wczo= dzinach popołudniowych na Balu- raj w 12 miejscach trwały prace po= tach, Widzewie, Polesiu I w Sr6d- rządkowe. = mleśclu porzl\dkowano tereny I sa- Na osiedlach „Lolcatora" - Teo-

Biura Techniollnym Przem. 
Ma.szyn Wlóklenniczycib. Jur, 

TEATRY HALKA - Bajka: „Tajemn1cze 
odwiedziny" godz. 15, „Bułecz
ka" (A) (poi.) od lat I godz. 
16, ,Narkomani" (USA) od lat 
18, godz. 17 45, 20 ; 8.4. „Na ra
bunek" (A) (rad z.) od lat 1ł 
godz. 16, 18. 20. 

= f!lów „B" i „C" oraz na Osiedlu 

= Handl • d • 1 Młodych przy ul. Pojeziersltiej 
jemwrlolłnie postanowiło przy. 

mać mu I Da1Todę . w wyso

kośd 5 t711. zL J>run ~ę 
WIELKI - godz. 11 „Madame 

Butterfly", 19 „Traviata"; 8.4. 
n ieczynny. 

Szpital tm. M, Madurowicza 
(Klinika Pol.-Gim, AM) - dziel
n ica Polesie oraa. z dzieln icy 
Górna; Poradnia K, Ul. Przyby
azewskiego )2 i Zapolskiej z. 

5 owa n•o Zie a mieszka•\cy sadzi!! krzewy i róże. = Kl Uczniowie Techników Przem. Spo-

- . żywczego wraz z Komi tetem Osie-

POWS:t:ECHNY - godz. 19.15 „To 
są momenta, co aię pamięta": 

8.4. nieczynny. 

= Ł d • dlowy m nr 13 budowali plac zabaw 

5-
W O Zl przy ul. ul. Górniczej i E. Plater. 

Również przy budowie placu zabaw 
_ Dziś, w niedzielę, wszystkie a.kile- przy ul. m j r. Sucbarsldego byli za= py z wyjątkiem mięsno-wędliniar- trudn ienl uczn iowie ze szkól podst. 

Plon konkursu 
#Dnia Mężczyzn"" 

1 MAJA - balkll „Drewniany 
JARACZA - godz. 11 „Ania s 

Zielonego Wzgórza", 19.30 
„Zmierzch długiego dnia"; 8.ł. 
godz. 16, 19.30 „Popiół 1 dia
m ent0. 

MALA SCENA - nieczynna. 
T EATR „7.15" - godz. 19.15 , ,Pa

ra n ie pa ra" ; 8.4.. J. w. 

jeździec" godz. 13.30 „Gappa" 
(jap.) ·oc1 lat Il, godz. 14.30, 
16.30 (godz. 18.30 seans zam-
kni ęty): 3.4. ..G;appa" codz. 
15.30, 17.30, 19.30 

Szpital Im. M. Kopernika -
dzielnica Górna, Poradnia K, Od
rzańsk&, Cieszkowsltieco, LecznJ
cza 1 Rzgowska. 

Szplta.J Im. H, Wolf - dzielni
ca Widzew oraz clZ.iemica Baiut y, 

~ 
skich zapraszają łodzian na przed- nr 49 i 103. Na Widzewle, oprócz 
swiąteczne zakupy, PrzypomiQamy, porządkowania terenów przyfabry cz
że sklepy spożywcze czynne będą w n ych LZPB im. Obr. Pokoju i za-

5 godz, od 10 do 16, a te, k tóre zwy~ kładów „ Em a-Elester" , młodzi eż = kle w n iedziele i św ięta handlują m le szkoły przyzakładowej „Ponar-Jotes" 

~ k iein i pieczywem. o twar t.e będą od pomagała przy budowie b iurowca. 

r;;;:;::;: 7 do 13. Sklepy przemysłowe, z wy- Trwały tu także prace w parkach 

i;:;; jątkiem prowadzących wylączną im. J . Krasickiego na Stokach i w 

;;;;;;:;; sprzedaż d la i nstytucji, pracuj ą w parku Zródliska, prowadzone przez 

i;:;; n iedzielę również w godz. od 10 do u czniów szkól podst. nr nr 149. 170 

_.. 16. 1 29. Na Polesiu uczniowie XXVI = „Uniwersa!", HDD I Ośrodek tn- LO budowali przy u l. M. Fornalskiej 

5 fo rrnacyjny PDT przy ul. Bojo wni- boisko. Na Lublinku sadzono las 

_ ków Getta o twarte b<:dą do go dz. 18. (Szkoła Podst. nr 6). 

Zwyciężył 

„Fafik" 
NOWY - godz. 16, 19.15 „Smlerć 

gubernatora"; 8.4. nieczynny. 
l\IALA SALA - godz. 20 „Kubuł 

fatalis ta" ; 8.4. n ieczy nna. 
MUZYCZNY - godz. 18 „Moulin 

Rouge"; 8.4 . godz. 20.15 j. w. 

MLODA GWARDIA - „Zielona 
ści ana " (A) (per uw.) od l&t Ił 
godz. 10. 12.30, 15. „P oraclrnn
k i" CB) rang.) od lat 18, godz. 
17.30, 19.45: 8.4. jak wyżej 

Chirurgia ogól.na -: Szpital im. 
Pasteura (Wigury 19) 

Chirurgia w·azowa - Szpital im. 
Jonscher a (Milionowa 14) 

Neur ochirurgia - Szpital 1.m, 
Ko pernika (Pabianicka 62) 

Lary ngologia Szpila! im. ARLEKIN - godz. u „Tangali I 
córka nieba"; 8.ł. godz. 17.30 
j .W. 

PINOKIO - godz. 11, 17.30 „Cór
ka króla Balerona"; 8.ł. nie• 
czynn y. 

MUZA - bajka „Miś na Dztklm 
Zac hodzie" :?odz. 14.30 . . „Był ~o

b ie glina" (fr .) od lat 14, godz. 
15.30. 17.45. 20; 8.4. „By! sobie 
glina" godz. 15 .30, 17.45, W 

OKA - „W pustyni i w pusl!
czy" (pol. ) od lat 7, godz, 9.30, 

Barlick iego (Kopcińskiego 2~) 

Okulistyka - Szpital i.fi, .TO!ll
schera (Milionowa 14) 

= W !)Coniedzialek sklepy spożywcze W Sródmieściu junacy OHP budo= i przemysłowe czynne będa jak zwy- wali pasaż oraz urządzali plac za-

- 3 tys. d ołrzyma.l z~ 

Srodowisko>wy ZMS przy Pss· 

Społem. a, ID nagrodę - % tys, 

~ł Spólchieleze Przedsiębiorstwo 
Usług I Ha.ndłu. 

Chirurgia l laryngolollia dz!e• 
cięca - Instytut Pedla llril (!ipor
:na 36/50) 

= k le (sklepy mięsno-węd lin iarskie baw przy ul. Abramowsltiego. 

aT „PSTRĄG" - 8.IV. l<>d". Ił 
„Tes.tarhun" 

= zamknięte). We wtorelc cala sieć Dz iś , w niedzielę. dalszy ciąg prac = h a ndlowa pracować będzie w zwy- społecznych dla miasta. 
(J. kr.) E klych godzinach. 

HU ZZA 

azTUKI (ul. Więckowskiego 19) 
godz. 10-16 ; 8.4. nieczynne. 

BISTORil RUCHU REWOLU• 

Chirurgia eczękowo-twarzowa 

- Szpital Jan. Barlickiego (Kop
aińskiego 23) 

T oksykologia - Instytut Medy
cyny Pracy (Teresy I) ~ I Polskie Targi Estradowe -

0A"łoszenle wY11ik6w konkunu. 
na.stlU)iłO nr. specjalnie ZOl'g'Mll

ZOWa.nej imprezie, z kł~rej d•· 
chód pmezna.ozone nr. Centrum 

CYJNEGO (ul. Gdańska U) 
godz. 10-16; 8.4 iiodz. 9-17. 

ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA• 
FICZNE (pl. Wolności Ul codz. 
10-15; 8.4. nleczynne. 

llISTORU WLOKIENNJCTWA (ul. 
Piotrkowska 282) 11odz. 11-11 I 
8.4. nieczynne. 

l:WOLUCJONIZMU (park 
wicza) IOdz. 10-H; 8.ł. 

ne. 

Slenk1e
nieczyn• __ ....... 

~ 
Chirurgia urazowa - Szpital Im. ~= 

Radlińsk iego (Drewnowska 75) 
Neurochirurgia - Szpital :Im, 

Barlicki~go (Kopclń.skiego 12) ES 

..... 
ChJrurS!& 01ó.la11 - Szpital lm. 

Brudzmsldego (Koeynierów Gdyń
•kich 61) 

Kolejny, trzeci h~lowy koncer t 

Laryngologia Szpital lnl. -

n. 11.~; l.ł, ;.l'll Dorado" „ Pirogowa (Wólczańska 196) E§; 
~t 1ł (U.!!A) 100%. 10, 12.311, lS. Okuliatyka - Szpital J.m. 1on- es== 

LODZKIE ZOO 

zorganizowany w ramach I Polskich 
Targów Estradowych zapowiada wy
st<:p B. Gromnickiego i Kwartetu 
Wrocla.wskiego. greckiego zespołu 

„Hellen", Ireny Jarockiej. Zoli! i 
Zbigniewa Framerów, Miry Kuba.siń

skiej i „Breakoutów", Andrzeja. I 
Elizy, tri& harmonijek ustnych, ba
letu „Le Soleil'', grupy ;wokalnej 
,,Novum0 , big„bandu „Truwerzy". 

czynne w godz. 9-11 
czynna do godz. 17). 

(kaaa 
~ achera (Milionowa U) 

& I N 4 
POLllSIB - Bajk.i l<><h;. 14, „Zól- Chlrurcia i laryngologia dzle-

ta lódt podwodna" (ang.) od oięca - Szpital l.m, Korczaka 

lat U, IOdz. 15, „Swlątyin!a dla- (Armii Czerwonej U) ' 

BALTYK „Dekada strachu" bla" (jap,) od J&t 14, e<><Is. 11. Cltirur.gla azczękowo-twa.rzowa a 
(franc.) od lat 16 godz. 10, 12.15. lł - SZpital lm. Ba.rliolcl•lo ' (Kop- ~ 

14.30, 17, 19.30; 8.ł. jak wytej. !lińskiego 12) 

LUTNIA - „Prywatne życie Sher POPULABNS - „SllOA Marud~ Toksykologia - :tnatytuł MedY• 

locka Holmesa" (ang.) od lat (ang.) od lat 11• godlz. 17 ' " cyiny Pracy (Tertllly 8) Ił 
14 godz. 12.30, 11, 17.30, IO; a.ł. ,kręgu zła" (franc.) od la.t lS. PBOQILA.M 

1 

j.w. Codz. lV; 8·4· nieczynne IWJĄTl!lCZNA POMOC 

POLONIA - „Ojciec cnrzestny" PRZEDWIOSNIZ - „Ciemna rze- Ll!:llARSltA 11!.00 Wt...s. 10.05 Teatir dla D2lieol 

(USA) od lat 18 godz. 8.30, 12, ka" (A) (pal.) od lat 14, godz. !!!!!!!! Ml.od.szych: „Spójrz na ten rysu-

15.30, 19; 8.4. j.w. (10 1ea.ns zamkmięty), 12.15, a.ao, Przyjmowanie chorych w am- e :nek" - słuch. 10.23 Piosenka mle-

WISLA _ „Nagrody 1 odznacze- 17· i 9.3o; 8·4• „Frlllilcusk! IĄez- bulatorlum przez lekarzy w godz. = siąca. 11.0o Niedzielny koncert ży-

nia" (A) (poi.) od lat 16 godz. :nik" (USA) od lat 16• Codz. lO, od Il do 19, przez pielęgniarki = czeń. 12.00 Wiad. 12.10 Publicystyka 

10, 12.15, 14.30, 17, 19.30; 8.4. j.w. 12 ·15• H .30, 11• 19·30 w IOdz. od I do 20. =: międzynarodowa. 12.15 „Wczoraj na-

WLOl\:NIARZ - „Ojciec ctu:ze- PIONIER - bajka „Przygoda kro Przyjmowanie ~glosze·ń na 'Ni- == gra.ne - dziś na antenie". 12.45 

stny·• (USA) od lat 18 godz. p li wody" goctz H , 15, „Dziel- zyty domowe: lekarslCie od godz. == KwadT3'ns przebojów. 13.00 Wizerun-

9.30, 13, 16.30, 20; 8.4. 1.w. ny wojak RQ5olialo" (B) (wł.- 8 do 17, Pielęgniarskie od godz. k l Jud~i. 13.30 „Jedziemy, jedzlemv 

WOLNOSC _ „Piosenkarka a jug,) od lat a, godz. 16, 13, 8 do 17 30 Poprzez reJNtrację w nero.kim gościńcem". H.00 „Recital 

tawerny" (j u g.) od lat \6, godz. 20; 8.4. „Dzielny wojak RO!<>l!- dzielnicowych punktach świątec·~- = z pauzą" - gra pianista Adam Ma-

10, 12, 14. 16, 18, 20: 8.4. j.w. 1110" godz. 16, 18, 20 nej pomocy, dro1• telefónlczn11 § .kowlcz. lł.10 Przeg!Ąd prasy, H.20 

POKOJ _ ,,'Mój pie9 Wul.ka.n" I osoblłcle przez zaintereaowa- „Reeital z ·pauz11" - A. Makowicz 

EACHĘTA - „Przygody Robin- (A) (radz.) od lat 7, godz. H nych w godz. od 7 do 20. - cz. Il. 14.30 „W Jezioranach", 15.00 

sona Kruzoe" (A) (radz.) od lat ad<Z ) Aktualne adresy i telefony == Koncert tyczeń. 16.00 Wiad. 16.05 

7 godz. 10, 11,45, 13.45, 15.30; ,Ka· „Tajemniczy mnich" (A) er · punktów Sw!ąteczneJ Pomocy Le- = „Biegacz trzeciej zmiany" - słuch. 

baret" (USA) od lat 16 godz. od lat lł. godz. lS.30, ~7.Ji~; karskiej 1 Plelęgniarsklej w po- ~ 16.40 „Na.gram.a ze :zmaJciem jako~-

17.30, 19.45; 8.4 . J.w. 19·30 ; ł.4, „Tajemniczy m szczególnych dzielnicach: ;;;:; ci". 17.15 Niedzielne 1potacan1a Stu-

1.DK - „ Iluminacja" (poi.) od godz. 
15

·
30

• 
17

·
30

• 
19

'
30 l.6dt-Baluty - ul. Traktorowa =: dla Mlodych. IS.OO Komunikaty To-

Jat 16, i Odz. 16.J~. 17,30. 11. ł:I; REKORD - bajka „Latarn!k" 81, tel. 878-31, ul Laglewnicka = taliz.atora Spoń<>wego. 18.08 Impre-

8.~. j .w. go~z. 1:3 "~~uz'~7 ~.) 1o;1.,5Iat9 ~ł 34/35. tel 570-17 (poprzednto punkt I~ ale z I Krajowych Targów Es~~O 
8TYLOWY - „sze~d nledtwiedzł go z. • · • · • · ; -.; ten m i eści ł si ę przy Ul. Zuli Pa- dowych (L), 18.33 Dol>rainocka. l · 

i .klown Cebulka" (A) (czech,) „ Poszukiwany - p05zuklwana canowsklej 3). Dziennllc. 19.11 Przy muzyce o sJ>Or-

ed łi:rt· 'l godz. J.6, ,.M<ltka Joan- ~ (BJ <P<>Jt/ o<1 lat 14• golf~. ~5·~· l..ódt-~órna - ul. Lecznicza l/ł. cie. 20.00 Dyskusja na tematy mic-

na od Ąniolów" (A) (pol.) od 17.30, „K.Jute" {USA) od lat 1 • tel. 00-6:1, b dzynarodowe. 20.15 :Panorama r yl-

lat 16 codz. 17 .ł5, 20; 8.ł. J.w. godz. 19.30 l..6dt-Poleole - ul. 1 Kaja u. m6w. 20.łO Panorama trzydzles'601'--

ISTUDlO _ „Pippi w kraju Ta- SOJUSZ - bajka „ll!>k&pada" tel. 3QS-B3. cl.a. Z!..00 Panorama rytmów - cz~I. 

( d ) d l • •odz. 1 4.30, „Wa~ka o Rzym" Lódt-Sródmlełcłe - ul. Piotr- 2;1 .30 Ja.rmlł.I'k cudów. !ll2.30 „Re a 

ka-Tuka" (A) szwe z. o a. " ' 5 30 
- · 23 05 ogól ,._ 

7 godz. 15.30, „Próba terroru" (wł . -rum.) od lat 11, l!odz. l · • kowska 102, tel. 271-80. - piosenek". 23.00 W1ad. . n 

(USA) od lat 14 godz. 17,15, 19.45; 18.U; 8 . ł . „Chłopi" ~z. I 1 II L6dt·Wldzew - ul. S!pltalna •• ~ ipolskie wla4. sport. :ia .20 „Ta.l'ICZJl-

8.4. _ „ Dopóki lud prosi" (A) (A) (EIQI.) od lat lł, goctz, 15.30, tel. 828-Sł my 40 pómOCy' '. st.OO W1aA. 

(węg.) od lat 16 godz. 16.30, 18 . łS Nocna Pomoe Lekarska - w 

18.30, PROJEKCJA DKF - codz. STOKI - · „Jezylr: !JWien:ąt" (A) Stacji Po1otowla Ratunkowego m. ~ PB.OGRAM Jl 

20 l " (radz.) od lat 11, godz. 1ł „Kró Lodzi. ul Stenlelewicza 137, przyj· 1. . 

• a . lowe Dzikiego Zachodu" (l~) od muje zgłoszenia na wizYtr do- 8 . llł W1ad. 1.:119 R81J10Problem:r. 8.50 

TATRY - Bajka: „Pies w cyr- la.t 14, godz, 15.30, 17.45, 20; 8.ł, m owe w godz, od 9 do 5, telefon Ke.ncert tyczeń CL). 9.55 „Spojrzenia 

Jcu" g, 10, 11, 12, 13, 14, „Czte- ,,Królowe Dzikie"'~ Zachodu" I· 166-65 1 retleks je" - mi;t!lazyn (L). 10.20 

r ej pancerni i pies" (A) cz. I ""' L k D t ótrneUku Polskich Targów Estra 

.'
Za!oga" , ,,Radość 1 "orycz" 15.30, 17.ł5, 20 e arze ota neJ Pomocy In- Na p 

0 
L ,_ . ~-•-

• ternlstyer.nej "' Stacji Po•otowia • dowych (L). 10.4 „ Uw11a po °""'" 
(poi.) od lat 7 godz. 15, 17.15, łWIT - bajka „Ue!eklallerlca" Ratunkowego przy ul. Sie~klewl- warku" _ magazyn poetycki (L), 

„Klan S ycylijczyków" (franc.) godz 12 30 13 30 14 30 Klute" * · rl m mag (L) 

~~zt~ar~j 16pa~~~;~i 1 ~·3~\es~;4·1odz. 1~~3~> 2o~d ~ .~~t ·.~ydz;~~~~z~~~~~ ~~~~~~~i~~J~u~~,;~~~~:~E ~:~uf
8aff.30c\i~~~~~ &";~~~ 

10, 12.15, 14.30, „Pokusa'• (Wt.) ców' · (B) 1rum.) ud lat 1a, I· teczne cala dobę tę kslą:!:kę? zagadka literacka, 

od lat 18 godz. 17. 19.30. 16, U, 20 Lekarze DoratneJ Pomoey Sto- 13.00 Porainek aymfonicmy, H.00 Zga-

C~!t1~ od l~f~cz;~~:,a~l, ~.~~~: DYŻURY APTEK ~:ti:~~g~~~~ ;r?,:ta~f.1 :i~~~tl~:~ I ~~~o~;d~~~zt;;;nt - "~fu~~~k{~ ~ 
dek k oronny" (wt.) od lat li cza 137. przyjmują eh<>ryeh w księgarskiej lady. l.S.30 Koncert cho-

godz. 17, 19; 8.4. n ieczynne Tuv.1ma lt. Llmanowsk!ego 1• 1 
... d 

1 
ed 1 pinowskl. 11.00 Słuchamy OrkieBtry 

DKM „ Pechowy zalotn1k" Przybyszewsk1ei<> 86, Ossowskiego ambu ato„um w n powsz n e V (l,.) 17 30 Muzyczny kalej-

(r adz.) od lat 11 godz. 16, 18, 201 •· Gagar1na 6, Bratysławska 2a, w !IOdz. od 20 do 1, w dnl •wił\- ~!ic1 PT 11 00 Mel.od.ie Wfl!liersklej 

8.4. nieczynne. Obr. Stalingradu 15 teczne cala dobe. 0 • · 

Jlllll 111111 Hl Ili llllllllllllłlllllllllll lllłllllllHlllll lllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllll Ili li lllllllllllllllllllllllllllHlllllllll aU 

Tluma.c"yl R. NORSKI 

Harry Shuh: przerzuca} torebki zupy w proszku, ale 'ego W'!
os trzony wzrok nie tracił z tej sceny ani jednego szczegółu. · 

Człowiek w fartuchu miał niebieskie, wyblakłe oczy , nad

mie rnie powiększone przez grube okulary w stalowej oprawie. 

Szy bko wymienił kilka słów z Florą Bramovitz, ale Harry Shulz 

n ie zdołał zrozumieć, oo mówią, z powodu harmideru, jaki pa

nował w .siklepie, nastę,mie wziął on plastykowy woreczeik, klt6-
ry podała mu stara kobieta i pochylił się pod kontuarem. 

Kiedy się rozprostował, woreczek był pełen pakuneczków, Po

dał go przez kontuar Florze, razem z kwitkiem do kasy. Z11-

mienili jeszcze parę słów, po czym ona podeszła do kasy. Stala 

klientka, powiedział do siebie Harry Shulz. Cieszy się tu spe_ 

cjalnymi względami. · Normalnie towar wyd!łje się klientom do

piero po zainkasowaniu sumy i wydaniu kartki w kasie. Sprze

dawca i ona zachowywali się, jak starzy znajomi. Może ten sta

ry poczciwina jest skrzynką na listy? Harry Shulz postanowił 

się upewnić. Wyszedł ze sklepu i dalej śledził Florę Bramovitz 

aż do momentu. kiedy wróciła do mieszkania. 
I tym raze m nie zatrżymując się, przeszła obok urzędu pocz-

towego Fort Hamilton. • 
Dwaj chuligani w łachmanach, z długimi blond włosami, w 

pocerowany ch kanadyjkach, stali oparci o ścianę urzędu pocz. 

towei;:o i dla rozgrzewl<i bili się dlońmi w grubych rekawiczkach 

po udach, k iedy Harry Shulz za.tnymal wóz przy chodniku. 

J e d e n z nich. mlody chłopak o twardym spojrźeniu , o chwiel

ny:m chodz.ie podszedł do .samochodu. Harry Shulz opuścił M:ybę 

i m lody łobuz opa;rot s ię o drzwiczki. Hany Shult ściM.Onym gło

se m w y dal mu instrukcj~. Mlody chłopak kiwnął głową 1 'l'l'ró

cil efo kolegi, z którym zaczął coś szeptać. 

Rozsiadłszy się wtgodnie w barze, powoll popijał whisky, cze

kając, aż nadejdzie pora obiadowa. Czuł się trochę przygnę'bio. 

ny, co było przeciwne jego naturze. . 
z juke-boxu unosił gię ciep_ły głos czarnej 'p1ewaczkl, sączą-

flY nastrój melancholii: 

W pustce ogrotnn'l··• 
Gdzie ludzie toną 
Któt myśli o ich lękaeJ!f 
Któ:t słyszy jeszcze ich głos? 

Harry Shui.z w my§li roześmiał się ~dereso. Przecł4:t nłe 
kto inny, jak on, jest kolporterem. pust!t1 ogr.omnej. I jeze.li .te 
głosy milkną na zawsze, to właśnie dzięki memu, specj.aliśc1e, 

zawodowemu produ~entowi ~iszy, śmierci przedwcz~sneJ. Kie

liszek był pusty. Kusiło go, by jeszcze raz go napełnić, ale c~e

'kalo go poważne ;adanie. Nigdy nie wolno lekko sobie ważyć 
IU.Illienia zawodowef(). 

Kiedy wstał by uregulować konsumpcję I wyjść z ba~u„ na

gle ogarnęło go takie uczucie, jakby cały świat dźwigał na 

swoich barkach. 'I'ak ogromna przecież odpowiedzialność przy. 

padła mu w udziale. Ale otrząsną! sie szybko i ~yrzucał . sobie 

U: słabość, dziwiąc ~ię jej w gitębi du.stey. Na o.roł był rue:z:b)"t 

.sk,łoinny do t~o rodz&j'U n~jów. 

Lodowaty wiatr zamiatał ulicę, przyklejał nasy~one tłusrezem 

papierosy do karoserii samochodów. Była godzma dwunasta. 

Tłumy drol:myich urzędni!ków, przemat'2l!lięte, sp !e.5a:~ły w stiro_nę 

sąsiednich kafeterii, snack-barów korzystaącj z przerwy. obia

dowej. Postawił kołnierz nieprzemakalnego płaszcza :tałując, że 

nie włożył płaszcza ciepłego i wygodnego. 

Spod oka śledrzJIJ dw6cll łobU7Jiaków, ~ klmka metrow da. 
lej z trudem próbowali się rozgrzać. Nieco dalej grupka dzieci, 

chłopców i dziewcząt, szykowała się do przejścia przez ulicę. 

Potrąciło go dwóch murarzy, którzy wyglądali, jakby zmarzli 

na ko6ć. We611'.11.i do M c C a i n s ·B a r u. 

Jego doświadczone oko ślizgało się po twarzach przechod

niów. Twarzach monotonnych, o tym ł!amym posępnym I zmę

C210llym wynzJe, k tóre bez,litośnie miagal lodowaty wiarbr pół

nocny, dmący Od zatoki. Szarzy ludzie, o zby t lichy ch zarobkach, 

o życiu bez nadziei. Z daleka dostrzegł sprzedawcę koszernego 

mięsa. Olbnymi czarny pła~cz spowijał go jak opończa, na gło

wie miał stary, szary kapelusz z rondem opuszczonym na czo-

1-o. Lnill.lll y , wybrudwny •za lik ochran.ial d6t twarzy. Ale- Shlrl.z 

poznał go od razu po oczach i po okularach w stalowej opra

wie. 

W ponledzialek, ostatnie z blis.Jco 
30 pokazów giełdowych. Swój pro
gram zaprezentują m. in. Bolesław 

Gromnicki o godz. 15.30 w Teatrze 
Rozmaitości, a o godz. 18 Jerzy 
Grunw ald 1 „En Face' '. W Teatrze 
Muz ycznym godz. 16.30 „Thaitii Tro
pica le", Czerwone Gitary", Andrzej 
i Eliza i in„ w programie „Halo ! 
Tu Katowice". O godz. 2().30 w Fil
harmonii występ Niemena. 

Puni1'. .• lł.M, Wiad, . . lł..U . ~elielon 
-.ktua.laly. l,8.45 Kabarecik reklamo
wy. 19.0-0 „Zawis.za Czarny" - a!uc.h. 
20.30 Mistrzowskie nagrania. 21.0-0 
Wojsko, strategia, obr<>nnolić. 2'1.l.S 

„Gwiazdy ws_pólczeanych ·~ ope
rowych" Halina Wiszniewska. 
~.30 Siedem dni w kraju i na świe
cie, .łl.50 Lokalne wiad. 'port. (L). 
22.00 Wiad sport, 21.l.10 „Zwycięzcy 

międzynarodowych kO<!Utursów - da.
bor Ga,bos. 22.30 Parnasik. "·OO I. 
Strawiński - „Apollo wiodo11cy mu
zy" - balet. 23.30 Wia<1, 

P.ROGRAM m 

Zdrowia Dzleeh. Odbył się 

m.in. pokaz mody damskiej J 
męskiej zorganizawamej przez 

PDT „Uniwersa.I", wysfj\piła też 

,,Nowa. l'ł"UP&" z"~ .Jackiem 
Lechem, u. kr.) 

11.:M Lódt na muz~ &1'~ 
(L). 12.~ Z kraju 1 ze świata, 12.25 
Lódt na muzycznej antenie (L), 12.40 
Koncert życzeń. 13.00 Melodie ludo
we. 13.15 Rolniczy kwadrans. 13.30 
Wojciech Skowroński z zesp. „Blues 
Rock" kontra grupa ,.$la.de", lł.00 
Ze ~wiata nauki i technild. lł.05 
„Wieś tańczy 1 śpiewa". lł.30 Spon 
to zdrowie. 14.35 Z kompozytorsk:iej 
teki. 15.00 Wlad. 15.05 Listy z Pol
ski. 15.10 Estrada Przyjaźni. 15.R 
Male monografie jazzowe. 16.00 Wiad. 
16.JO Wszystko o Jednej p!oaenee. 
16.30 Aktualności kulturalne. 16.31 
Przeboje znad Sekwany. 17.00 Rad1o· 
kurier. 17.20 Rytmy nastolatków. 17.łO 

10.00 I<rotochw!.le :zespołu Hagaw. Polskie festiwa le plosenk1 .,_ SopOi 
10.15 Ilustrowan y Magazyn Autorów, 71. 18.00 Muzyka i aktualności, 18.2S 

10.25 Przegląd pr 81y . 11.25 Zapomniane Kronika muzyczna. 19.00 I wydanie 
koncerty fortep ianowe. 12.IJO Ostat- dziennika . 19.15 Koncert z przebo

nie słowo - „Ministrowie 1 oskar- jem. 19.45 z kslęgarsldej lady. 20.00 
że.ni" - ode. słuch. 12.30 Między Naukowcy rolnikom. 20.15 Płytoteka. 
„Bob.imo" a „o~pią". 13.00 Tydzień 20.50 Kronika sportowa. 21.00 stu
na UKF. 13.15 PtzeboJe z nowych <1lum Wiedzy Polityczno-Spółecznej. 

plyt. 14.00 Elcspre6€lll przez świat. 21.15 Scena 1 film . 21.łO Splewa Oli· 
14.05 Przegląd wydarzeń tygodnia.. via Newton - .Tohn. 22.00 u wyda,

H.JO S:Pot.kalllie. .& Ołgą K.amieńaką. nie dzf~ika. 22.15 .Kwadran~ dla Je-
14.ł3 Za kiec'1wnlc11. 10.10 SOlo i w [ renady. ,l,:IO Z'fi8')oly comb9 big• 
zespole - l>ueiy Sprlngf!el.d. 15.39 b64\dy. 23.00 Wlad. ' · 
„Białe serca" - rep. 15.50 Przedsta
wiam y zespól Fonograf. 16.13 Wszy
stko o wietrze. ló.35 Z muzyki fil
mowej, 16.ts Solo I w zespole 
Red Stewart. 17.05 Homo Faber" -
odc. pow, 17.1~ Mój magnetofon. 
17 .441 „ Wygra.na" - s łuch. 18 .~ So
lo l w zespole. Ul.30 Mini-max, ll!.OO 

Ekspresem przez świat. 19.05 Kwa
drans ballad. 19.20 Coś w tym Jest 
- rozmowa o filmach. 19.~ Muzycz
na poczta UKF. 20.00 Operowe qui 
pro quo - gawęda. 20.10 Wie1kie 
recitale. zo .50 Troch-: seata. Jl.05 
Wielkanoc w Nowym J'orku - mo
nodram. 21.26 Solo i • w zespole - '."9 

Beatle6i. 21.50 G. Donizetti - „Lin
da di Chamounix". 22.00 Fakty dnia. 
22.06 Gwiazda s iedmiu wiecrorów -
zespół Omega, 22.20 Opowieści ;prof. 
Tutki - wieczór xrn. 22.31 Solo 1 
w zespole - Diana Ro.ss. 

TELEWIZ.14 

PROG.RAM .t 

8.30 TV Technikum Rolnicze - Che
mia - lekcja 7 (Gdańsk). 7.30 TV 
Kun Rolniczy. 8.15 Nowoczesność w 
domu 1 zagrodzie. 8.40 Bieg po zdro
wie. 9.00 Teleranek. 10.00 „Nasza 
Bialo-czerwona' '. 10.20 ,,Antena' '. 
10.35 „Piosenka dla Ciebie". 11.20 
„Szlakiem podboju" - cz. I cyklu 
pt. „ w Dolinę Słońca". 11.35 Ludo
we melodie opolskie. 12.10 Dziennik. 
12.25 „Na chłopski rozum". 12.56 Pol
ska 74 - „Bydgoszcz - Warszawie" 
- teleturniej. 13.55 „Co to jest" ~ 
konkurs-zabawa. lł.35 „Rzecz o zdro
wiu". 15,25 Interw. Transml5Ja z Mi
strzostw $wiata w hokeju na Jodzie 
grupy A: Czechosłowacja - Szwecja 
(il i fil tercja) (kolor) (Z· Helsinek) 
w przerwie ok. 16.00 Losowanie To
to-Lotka. 16.łS Kwadrans tygodnia. 
17.00 „samochód dla najlepszego" -
program rozrywkowy. Wykonawcy : 
Ewa Snieżanka, Steru& Kozlow11ka, 
Waldemar Kocoń,' Sława Przybylska, 
Zespól „Partita", orkiestra pod kie
runkiem Czesława Majewsk!eio orll!t 
balet stołecznej Estrady. 17.30 „Low
cy przeszłości" - film, 18.LS „Po
staw aię - nie 71astaw się". 19.l.5 Do
branoc „Wieczorynka". 19.30 
Dziennik. 20 .zo „Temat na niewielkie 
opowiadan1e" · - film fab. prod. ra
dziecko-francuskiej. 21 .45 „Przysta
nek musical" - program rozrywko
wy. 22.30 Informacyjny magazyn 
sportow y. 23.30 „Samochód dla naj
lep'szego". 23.łO Dobranoc dla do
rosłych. 

PBOGaAll • 

11,„ TruumiaJa 1 meczw mt"5zy
państwowego w pllce notnej l1.1nlo
r ów Polska - ZSRR (eliminacyjny 
tuiiniej UEFA), 14.tG Dla młodych 

widzów: „Sport 1 zabawa". 15.40 
„ Wiosna 73". 16.10 Szkice wlelkom!ej
skle, 16.łO Opera komiczna - pro. 
gram TV czechosłowackiej. -17.15 
Swiat 1 .sure.wce. 17.45 ,.Pokolenie" 
- film fab. prod. poi. 19.15 Dobra~ 
noc. 19.30 Dziennik. 20.20. „J·ać mam 
serce do ciebie" - pleśni biesiadne 
i m Uosne xvn w . 21.10 Estrada Po
etycka Ratai Wojaczek „Musi być 

ktoś". 21.20 Swlaty Grzegorza Stań
czyka. 21.30 „Myśliwy" - film TVP 

PONU:DZJALU, I KWm'D,lJA 

PBOG&AM I 

PROGKAM Jl 

UO Włlld. us My 7ł . us Melodie 
ludowe, 9.00 J . s. Bach - Sonata 
h-moll. 9.20 Propozycje muzycr..ne. 
9.40 Tu Radio - Moskwa. 10.00 „Ku· 
szenie Kaztuka" - ooo"" 10.20 KonT 
cert, 10.40 Sprawy C()dzienne. 11.00 
,.W zagrodzie Sllmaka" - słuch , 11.30 
Wiad , 11.35 Porady praktyczne d.l:a 
kobiet. 11.45 „Od Tatr do Bałtyku", 
12.05 Komunikaty (Ll . 12.10 ,.Rady 
na czasie" - rep. dtw. ~!.25 „5 mi
nut o sporcie" (L). 12.30 Bukiet me
lodll (L). 12.SO Fel. „Okolice kultu
ry" (L). 13.!IO „Sztuka tłumaczenia". 
13.10 ,.Muzyczne impresie na temat 
kwietnia". 13.30 Wiad. 13.~S „Typy t 
typki" - opow, 13.55 Miniprzegll\d 
folklorystyczny. tł.OO Więcej, lepiej, 
tahlej. lł.15 Siadem 1nwestowanyeh 
mil!ardów. 14.35 „Spotkanie z muzy
ką naszych sąsiadów". 15.00 Zawsze 
o 15.00. 15.40 Piękno muzyki thóral
nej. 16.00 Czy znasz swoje prawo? 
16.15 Recital woka1ny, 16.45 Alr.tual• ' 
naści Lódzkie (L). 17.00 Laureaci' 
Programu Studia Piosenki (L). 17.25 
„Opiekunowie" - rep. dtw. (t.). 17.41 
„Muzyczne daty i f·aJcty" - a.ud. 
sl.-muz. (L). 18.20 Terminan: muzycz-
n y , 18.30 Echa dnia. 18.40 zaP?iiszamy 
do myslenia. 19.00 Kwadrans jazzu. 
19.15 Lekcja języka ros. 19.36· Kon:. 
cert. 20.08 Warto przypomnieć - ze 
starego skarbczyka. 20.18 d. c. lmn• 
certu. 20.50 Jazz dl·a wszystkich. 21.04 
Po raz pierwszy na antenie. 21.30 i: 
kraj u i ze świata. 21.50 Wiad. sport. 
21.55 Teatr PR: „Kule" lllUGA. 
22.35 Opera w przekroju. "" 

PaOGJłAM · M 

'·°' Wiad. 1.05 Rej d&id lł4 ... 
dzi ! UO ProgI"am dnia. 5.35 MU· 
zyczna zegarynka. 6.00 Wi'&d. 4.M 
Muzyczna zegarynka. 8.30 Na.a~ 
zwykle sprawy. a.u Muzyczna. Zł!IQ 
I'YDka. ' I 

(Uwaga: ed rlMI&. TM 11.• -
p r a or 111 a,, 

TllLBWlll.JA. 

P&OGBAM l 

12.łl Te!.ewlzyjne Techn!lrum Rol· 
nlcze. 16.łli NURT. 16.20 Oferty. Ml.Il 
Dziennik. 15.40 Dla dzieci: zwierzY.
niec. W tym: film a serii: „Przy9~ 
dy psa Huckleberry". 17.30 Echo ata:~• 
donu. 17.55 LWD. 18.15 Magazyn . Jwi.. 
tura.lny nr 17 cz Lodzi). 18.~ „zg"~' 
ne sny Irlandil" reportaż. 1U9 ti4F' 
bra.."loc, 19.30 Dziennik. · 20.20 Teatr 
Telewizji: Wojciech Bieńko „Wyru
szyć w świat" Reż:. Zygmunt Hilb
ner. Wykonawcy: Tadeua& Blalo
szczyńskl , Władysław Kowal~ 
Krzysztof Machowski, Anna Wrób'
lówna, Stanisław Zaczyk, Bolesław 
Płotnicki, Henryk Machalica., Stani• 
sław .Taslukiewlcz, Anna Chodakow
ska, 21 .30 Koncert kameralny, 21.5ł 
Ex libris. 22.00 Dziennik. 22.15 Wlad. 
sport. i sprawozdanie z Mistrzostw 
Swlata w hokeju na lodz1e grup,y 
A : Związek Radziecki - Polaka (Dl 
tercja) (kolor). 

PaoGLUI • 

Harry Shulz spojrzał na zegarek. Miał dosyć czasu. M c 

G a i n s Bar, tut obok, wyglądał gościnnie. Postanowi! we}ść 

i rozgrzać się w towarzystwie podwójnej whisky. Zimno było 

wprost przejmujące. 

Od"l'ft'6dł e!ę w ~ ctWódl ~altów. którzy fłO oh!er
wowali i zrobił lekki ruch ręką. Ten. z którym rozmawia! przed 

godzin•, k!wn-ął głow". Harry Shulz odwrócił się wówc:r:a11 w 

drugą stronę i ·ruszył na spotkanie ze sprzedawcą. Oczy wzniósl 

dtu niebu I 1.td11.wał, te go nie Widz.i. Ramie11iem potrącił sor1e

dawcę, który 1ię oburzył: -.„ 
to.oo W1ad. 10.08" Muzyka w twoim 

domu. 10.30 „Sława I chwała" - o!lc, 
pow. 10 . łO N'ie bójmy się Wiosny. 
11.30 Lódt na m u zycznej antenie 
tylko dla ldel'!twców. tl.25 Jłe:flelfa7. 

ruo Profram dni„. 1us ~ 
Il proponuje. 17.45 Ludzie wtellti!lj 
budowy. 18.05 „Zlam·ana lilia". - fill'll. 
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. ~.:ie 

Magazyn sportowy . .11.10 . „Sant-Yago" 
- Uniwersytecki Chór s Walenc)t 
2! .80 „Octekiwanie", Ret. - Wltol~ 

Gieras t Ludwik Penll:1. lUł -~ ~· 
dzlny, 21 .:!0 „Jurij Gagarin" ~ 
fłll'll prod. radz. U.łł N'URT, „ -

I 
„-- ··r- · ··-- ' • ...._L~ •U~ I 



Męskie grzeszki ... 
Panowie po czterdziestce są w najlepszym okresie życia. Ponle-

. waż tak sądzą, pragną go jak dzej wykorzystać, robiąc wszy-
stko, czego im właściwie cz wolno. Oto niektóre grzeszki, 
popełniane przez panów w m wielm: 

A · Piją za dużo kawy ł a ori 
lu 

A Palą za dużo papierosów 
.A Za dużo jedzą 
A Za często szukajti „prz11 

gód", 
·;. Za dużo przebywają po 

domem 
A Za dużo uganiają się za pie

niędzmi 

prze·d telewl· 

CO POWINNI ROBIC1 

Jeść więcej jarzyn ł owoc6to 
Uprawiać więcej sportu 
Więcej pracować fizycznie 
Więcej spać„. we wlasn11m 
domu. 

Oczywiście, nie jest to peł 11 a popełnianych przez panów 
1rzeszkÓw. Gdyby jednak potrdtli uniknąć niektórych, spośród 
l?-lch, o Ich zdrowie (i długie życie) nie musielibyśmy się martwić(?) 

-I -Polskie 
a 

Estradow 
;. Dzi• rozpoczyna się trzeci 
d~ień „targowy". Czytelników 
zapewne interesuj~ odpowiedź 
rla pytanie: jaką rolę spełnia
ją „Targi" dla branży estrado
wej? W odpowiedzi zacytujmy 
,;Trybunę Ludu": „„.Targi 
'E!stradowe stwarzają szansę nie 
tylko uzdrowienia i unormowa
itia kontaktów handlowych I 
tmpresaryjnych na rynku roz
rywkowym. ale również· , dadzą 
pewien ogólniejszy pogląd na 
artystyczny stan naszej estrady, 
µkazując nie tylko jej szczyty, 
"ale i rezerwy. Z tego wzglę
du - jako impreza coroczna -
-O'degrać one mogą w przyszlo
~ci bardzo poważną rolę w roz
woju całego przemysłu rozryw
kowego." 

Spieszę równiet poinformo
wać, że „Targi Estradowe" do
czekały się już skrótu. „POL
'I'EST - 75". Nazwę tę zapro
ponował Andrzej „lbj,s'.' Wrób
Jewski pisząc 29. i{'llf'!"' • · w 
j,życiu Warszawy": „ ... POL'.Ę'E$T 
·~ ,. 

Seweryn K.rajewskl 

Tego skrótu jeszcze nie ma. 
Proponuje go zamiast dość 
skomplikowanej nazwy „Pol
skie ·.Targi Estradowe'', określa
jące. ·imprezę, .która w dniach 
5-8 kwietnia br. organizuje 
·stowarzyszenie Muzyki Estra
dowej w Lodzi. Zamiast festi
walu, zamiast imprezy o cha
rakterze oficjalnym czy poka
zowym - przedsięwzięcie, któ
regq .celem jest prezentacja sta
nu posiadania estrady polskiej, 
zwła.gzcza młodej estrady, oraz 
oferta„ handlowa. Takie MIDEM, 
tyle że w Lodzi. nie w Can
nes i w konkurencji krajowej, 
pie międzynarodowej.„" 

Kierownictwo artystyczno-pro 
~amowe „Targów" w trosce o 
wykonawców estradowych (nie
riajlepiej występuje się w sali 
na 600 miejsc . . w której jedy
pie kilkadziesiąt jest zapełnia-

nych przez obserwatorów I 
agencji artystycznych) postano
wiło przeznaczyć do sprzedaży 
w dniu dzisiejszym 50 proc. bi
letów ria koncerty giełdowe 
(sprzedaż biletów bezpośrednio 
w kasach teatrów). Postanowie
nie niniejsze obejmuje następu· 
jące spektakle: 

Nledżiela - 'I'. IV. br.: „Ma
rek Grechuta l Grupa „Wiem" 
(Teatr Rozmaitości - sala duża, 

,-;amer - Ton 

godz. 19.30), Jerzy Drewla 
program iluzji dla dzieci ł 
Krzysztof Bellon - ta1;1iec ognia 
(Teatr Rozmaitości - sala ~a
meralna, godz. 11.00), „Zab1e· 
il"ł u wód" - miniworlewil 
µzdrowiskowy J. Księskiego 
(Teatr Rozmaitości - sala ka- . 
meralna, godz. 13.00), „Hellen" 
- grecki zespół pieśni 1 tańca 
(Sala Teatru Muzycznego, god~ 
14.00). 

Poniedziałek - I!. IV. br.1 
,Bolesław Gromnicki I Kwartet 
Wrocławski (Teatr Rozmaitości 
- sala duża, godz. 15.30). „Je
rzy Grunwald i „En Face" oraz 
Hubert Szymczyński i Grupa 
„Tramp" (Teatr Rozmaitości -
sala duża, godz. 18.00). 

Jutro dzień dyskusji, narad ł 
konferencji: Zakończenie tar
gów także jutro w godzinach 
wieczornych koncertem Nieme
na. 

ANDRZEJ JOżwIAK 

.. Ich Dwoje" 

e DZIENNIJ; ~ODZKI nr SS (T883' 

' ..... ' · 
1 B,A~A·; (21. ~· . !O. 4.): Pned t~~~· ~. 

- To była pomyłka, mamo! My
•lalam, :l:e to wyrostek robaczkowy.„ 

- Co pal\stwo Sl\dZI\ o problenilt 
rolnym? 

- Chciałbym ' od księdza kllkU rad 
technicznych, które by ·ml pomogły 
odnaleźć sabłąkan11 ·owleczk~." 

M 

R 

W·lel'ka mNodć · nd-e wystaa:'C1ZB., aby w 
J><>jęciu męi.a być dobrą Ż'Ol!l!\. ?oni~11. 
ankieta ~ie ci, w jakim stopniu nią 
jesteś i czy mąż ma prawo być :i:; ciebie 
niezadowolo.•y. A więc.„ 

· 1. Czy jesteś ·zaniepokąjllla. i zdener~ 
wowana, gdy twój mąż: wrnca później, 

· niż z:wykle do domu? Jeśli TAK policz 
llO<bi-e 3 p~ty, •N~ 

0
..,... O~ 

2. Ozy umiesz wtedy ukryć swój llł;y 
humor? TAK' - 6. NIE - O. 

• • • 
3. Oz.y zdarza cl s.le- mówić do · męża.i 

fdy ten wraca mięczony po pracy: „Ja 
także jestem zmęczona, pnec.jeż mo.la 
praca., to nie ~a!" TAK .. -;- O, .NIB - '· . ' .. 

4. Ozy j~W . UczeS84'!1a talk., jak 011 fo 
I.ubi? TAK - ł, NIE - O. 

• • • 
li. Ozy po12JWala& mu ~lnie wy_ 

słuchać trallSl!liri$j!i i: meczu, -choo n& 
dirug)im programie n.ad.ają twe ulubiun~ 
piosenki? T.AK - 4. NIE - O. . . . . . 

. 8. Ozy robisz . mu wymówlkd, gdy bez 
uprzedzenia przyp~a<l-z;a ci na obiad lub 
lrolację !Włe,g,o kQleg!l? 'rAK - 0, Nili 
- u. • • • 

T. Ozy potrafi& dokła.din-le .]J'O'\Vlęodzleć 
na czym polega deigo praca :zarwocl-Oiwa? 
TAK - 7, NIE ,,.... O. 

• • • 
8. Czy po Odejściu )ego kolegów wy. 

pomilnasi: mężowi, że sypali popiół na. 
<lywan i zaśwlln.ili coi· cale mieszkanie? 
TAK - 4. NIE O. . . . . 

9. Czy pr.zynaja:run.iej raz w tygio.dnlu 
f()!Jujes!l: mężowi · jego ułubiOlllll. potrawę? 
TAK - 4. ·NIE - O. . . . 

10. Ozy całujesz go oodrzlenn.ie eeN!Ecz.. 
nie przed µójści€UU do pracy? TAK - 7, 
NIE - O. 

• • • 
11. Czy :rxiarz.a ci się ,namaw·l.ąć go do 

wspólnego w:vpadu wieczorem, jeśli wła
śnie. przed chwilą powiedział ci. że jesit 
bardzlO z;męcrony? TAK - O, NIE - 4. 

. ' 

Co sekundę ... 
. .&. Głos przęhif"~a w powietrzu 
333 m, KsięŹyc dokoła Ziemi - 10.00 ip, 
Ziemia dokoła Słońca - 29,6 km a fa-

. · le elektromagnetyczne - 3.000.000 km. , 

A W tym samym czasie na lądzie 
'limak przebywa 0,9 mm, żółw - 5 
cm, wąż - 28 cm, a słoń oraz idący 
człowiek - 1,4 m. 

A Na całym §wiecie luiJzie wypi- · 
ja.ją 60.000 filiżanek kawY., zjalla.ią 
27.000 kg jarzyn, 69.250 kg zlemnia-· 
ków i 9.230 jajek. 

A Palacze wypalają 500 kg tytoniu. 

A 1300 kobiet przymierza nowy 
kapelusz, a 150-000 mężczyzn wypija 
po kuflu piwa. 

ANEGDOTY 
Mąż wchodzi do łazienki ! widzą11 

żonę kąpiącą trzech umorusanych 
malców mówi ·zdumiony. · 

- Mamy · przecież tylko dwóch sy• 
. nów„. . 

- · Toteż muszę się dowiedzieć któ. 
ry z tej trójki nie jeśt nasz ..:. wy-.' 

· ·'ja'śnia żona. · 

- Tak się pan chwalił swoją pa
, pugą, a ona przeciez nic nie mówi! 

- To dlatego, że od trzech dni się 
iniewamy.„ 

· ..- Pije pan alkąhol! , 
- Nie, ani kropli. · 
- Jest pan żonaty? ' 
- Nie, kobiety mnie nie interesują. 
- Człowieku - powiada lekarz 

to po co che F tall; ~lugo żyć? 

- Te - odwieczne dowcipy o teśclo
wycq są już wprost niesmaczne - po-' 
wiada jeden do drugiego. - ~a przy
kład moja teściowa to prawdziwy 
ani o!... 

- Masz szczęście I - wola drugi" -
·. · moja jeszcze żyje. 

12. Ozy m~ w m!Jczeni111., gdy m~ 
J:'.lle- µrz~.ówJw.s,zy słowa po_ powrocie -I 
pracy, za6iera się spokojni€ do ozyfu[iia 
gazety? TAK - 6, · NIE - O. 

• • • 
13. Czy czę.sito mówisz mu,. te fO. ·ko

chasz? TAK - 8, NIE - O. 
• • • 

A oto odpowiedzi: 
WYNIK POWYŻE',J 8!1 ' PUNKTOW 

SWIADCZY, że jesteś wprost idealną żo. 
l_lą, a twój mąż powinien być najszczę. 
sl1wsz.yun z ludzi. Cł\ociaż z tymi ideała-:-

lllllllllUI --:: 
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mmmT 
mi bywa różnie. Jes~ bairdrr.o dobr11. 
trookliwą· „ i kochającą ŻOl!lą jeśli ma~ 
40-65 punktów. W granicach rozsądku 
dbasz. o to, by twój mąż był StZozęśliwy. 

20-39 PUNKTOW: powinnaś wykazać 
trochę więcej tms1kliwości w .sto.siunku do 
męża. który czasami nie ma odwagi po.. 
wJedzieć ci° S1Zcrerz,e o swyrm ndezad01Wo
leniu. 

JESLl MASZ MNIEJ NIZ 20 PUN. 
KTOW, bo dowOOzA, że zbyt absorbują cię 
twoje własne sprawy, za bard:z.o myślisz 
o gospodarstwie, a za mało o mężu. Po
sta.raj się zmienić swe postęposwanie, po_ 
święcić więcej uwagi małżonkowi, , a twe 
mąt~ństwo będzie na p<ewno o wiele 
sz.częśli wsze. ·· · 

my.kiny okres. W11.korzysta.j go za.jmujci.c sit 
w sp()sób przemyśla.ny i energiczny spra.wa.
mi„ które. cię bezpośreQ.nio d·otyczq w życiu 

· osobistym i zawodowym. 
BYK (21. 4. - 21. 5.): Zdobądź sie -

szćzerość w śtosunku do swego partnera., 
ale panu; ·na.d sobą, żeby nie wywC>ł:a.ć zb·ęd
nych i_ -d-enerwujących dyskusji . 
BLIZNIĘT A (22. 5. - 21. 6.): Zaleca el 

się ostrożność w wydawa.niu· pieniędzy: uni
kaj- chwilowo wszelkich zbęd-nuch kosztów, 
nie pożycza.j, nie żyruj pożyczek. 

RAK (22. 6. - 22. 7.): Nowe inicjatywy 
ob iecują ci powo-dzenie. Nie tra.ć czasu więc 

. 71a dłuższe namysły, daj dl)wody zdecydo
wa.nia. i energii. 

LEW (23. 7., - 22. 8.): Niespodziewa.ne, 
ba.rdzo pomyślne okoliczności pozwo!ct ~i 
urzeczywistniać projekty bez _czyjejkolwiek 
interwencji. 

PANNA (23: 8. - 22. 9.): Pilnie potrzebu
jesz odprężenia i wypoczunku. Twoje obecne 
.niepokoje i zdenerwowanie nie ma.ją innych 
przyczyn, ja.k wyczerpa.nie fizyczne i psy-
chiczne. 

.„„irAdA ,(23. 9.' - 23. 10.J: NaJbfi~~z~ .itii~ 
dzień przyniesie ci duże ożywienie w zyciu 
towa.rzyskim. M. in. 5'[)0tkasz kogoś kto za
padnie gięaako w . twajq pamięć; ·-a ~vże .iia.- · 
wet.,. · Nie unika.j towa.rtystwa osób sta.r
szych, ich ra.dy sci. dla ciebie ba.rdzo . cenne. 

SKORPWN (24. 1(}. _,:: ' 22. 11.): O.klbŻ wię.. 
cej zainteresowania swoim aktua.lnym obo
wiązkom za.wodowym, które nie sci. tak bła
he, ja.k sq,dzisz i zbLiża.jci. cię do zadań ba.r
dzi-ej 'odpowiedzia.lnych. 

STRZELEC (23. 11. - 21. 12.): Czujesz r-0z
czarowa.nie i zniecierpliwienie opóźniający
mi się rezulta.ta.mi pra.cy? Układ gtvia.zd 
mówi, że wsz_ystko zmierza do pomyślnego 
rozwici.zania.. Nie czeka. ' cię żadne rozczaro
wa.nie, nie powini'enes · jedna.k podtl.a.wać sie 

· miechęc.eniu i zwalnia.ć tempa; które sobie 
poprzednio natrzucileś. 

KOZIOROŻEC (22. 12, - 20. 1.): 'Jeśli 
ktoś z rodziny chce pr.zejq,ć troskę o .gpra. 
wy d-0mowe - pozwól mu to zrobić a sa.m 
rozejrzyj się za nowym interesujci.c11~ za.ję-
ciem. „ 

WODNIK (21. 1. - 18. 2.): Nie zwleka.i 
iii . wprq-wa.dzeniem w czy:n SU/oich pia.nów 
zawodowych: na pewno osici.gniesz cel „któ
r11 dziś. U)Yda.je c~ się. niedostępny. Sta.ra.; 
s1.ę , . lep1e3 zrozumieć intencje- wspófpracow
nikow, to ci pom-0że ro;iwiq,.za.ć wiele pro 
blemów. • 

RYBY (19. 2. - 20. 3.): Nie pozwól. źebu 
twoja. na.dwra.żliwośó wyo!brzymiala dro·bne 
p.rz.eciwności dnia. codziennego. Sprawu ma
terialne wkrótce przestanci.. ci doskwierać, · 
a.le nadal za.leca. się ostrożri.ość w wi/ddwa
niu pieniędzy. 

NAGRODY:: 1500 
' Krzyżówka Nr 

(w bonach towarowych) 

W lllWi~zku :Jl mlesląoom ubezplłl0!$e6 w wyda.n!u l!IO• 
botnlm I niedzielnym naszej ga.zety zamieszczać bf:dzie
my przez cały kwiecień za.cla.n.ia szaa-a.!hia.rskie, o tema.. 
tyce PZU z cennymi iiagroda.ml. 

ZNACZENIE WYRAZOW1 

POZIOMO: 1. Oklo w nim Sied%1, 4. M-1 dla OiSes:ka, 
6. Pi.sa=.ąca bieda, 8. Pora wstawać w wojs.ku, 10. Crz;te
rech grających, 11. PrzesitTZień między pl."zedimiotami1 12. 
Bogini zla. 14. Poświadczenie za kogoś, 16. Do roZJWlląiz:a. 
nia lub WY'k011a111ia., 18. Zja.rwa nocna, 20. Zdobyły wie§, 
21. KJieszeń w zlod.7liej..sikiej gwarrre, 23. Brzedsi()i!leik p ie-
kła, 24. Odrodzenie. · 

PIONOWO: 1. Naraęd~e ~la.rsk.ie; 2. Drewienko · .sa 
pazmokciem, 3. Do kładzenia dJo głowy, 4. Pokirowi-ec na 
p.i.sbolet, 5. Gęste kll"Zaki, zarośla, 7. Turystyczny autobus, 
9. Płyty posad.zJlrowe, .13. Umowy o charak.ter:ze polity
cmym lub hap.dlolwym.. , 14. Czeriwooy owoc lub gra to. 
wa.nyska. 15. Grec;ki bóg śmierci, 17. Pierwimstek che
miC7Jr)y, s:za:ry metal, lB. Dyniawata roś1Lna, 19. Duża 
czerwona mrówka„ 22. N<ie wtykaj go w nie B'W'Oje sipira-
wy. . 

PO ROZWIĄZANIU CALEJ KRZYZOWKI ODCZY
TAC NALEŻY NASTĘPUJĄCY SZYFR: (D-5, C.9, E-6, 
A-3, C·'7. D-J, H~l3, A-2, E-13, F-,5, C-1, A-12, 1-3, K-4, 
J-3, p-13, c,ł, G-5, 8-3. _K-5, J-1, M-2, G-8, L-3, M-8, 
G-1, L-1. C-12, A-11, M.3, F-11, B-1, E-2, H-12, C~2, . 
F·lO, D-11). · 
Ro7JWiązania (wyśta.r~y sa.mo hasie) na.dSyłać należy 

pod adresem 'naszej red.akcji w terminie 7-<lniowytn 
.1 ~isk.ienq1a kopect.ach-„KRZ.YZOVf KA NR 13". --

. (m,) 

IO 11 ł9 t~ 

.. , I c ~ 



U W A G A, R O L N I C Y I 
Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie „ Telimena" przed wyjazdem do Paryża i Moskwy 

ZAWIADAMIA.JĄ, 

ZE DO 30 KWIETNIA 19'74 ROKU przyjmuJll Jeszcze zrłoszenla 
GĘSI I MLODYCH KACZEK TUCZONYCH. 

Rewie „Tetimen1"' ułw!"11-, uro· 1 •eJlO!n wiosna - tato 1974 opra· 
czys;oAct orc&nizowa.ne z okazji 30· oowanej pod kierown.letwem M. Tu· 

lec:la PRL w M~kwie i Pa<ryżu . zlklewlcz, Składa się ona z 36 mo
Wezoraj nasz łód.zlń. dom mody dell. P<xnadto sześć modeli męskich 

odbył c1111e;ralnll próbę kolekcji na wykonali: „Próchnik" oraz za.kłady 

w Bytomiu 1 lm. 1 M1j1 we "R'ro
cłaiwiu. 

25 bm. 8-osobowa ekipa „Telim„ 
ny" (w · tym 5 modelek) wyJeżdżlJ. 

na międzynarodowe targ! do stolicy 
Francji. W dniach 27. IV.-12. V, co-Warunkiem po_dpisania wieloletniej umowy I rozpoczęci!!. hodowli jeet wybudowa

nie odpowiednich pomieszczeń .i posiadanie włas·nych rezerw paszowych. Ak'tualnia 
obowiązujące ceny skupu gwarantują wysoką opłacalność. 

dziennie organizowane będą tu trzy 

Z Ł d • k • 1 k d • h pokazy. Po przyjeździe kolekcja 

Ceny 1kupu za 1 kg w zł O Zł W I U Z an łac przedstawiona zostanie publiczności 

łódzkiej, a po uz.upelnleniu pojedzie 

Rodzaj drobiu Okree 1kupu dotychczasowe zmieniJne I · do Moskwy. 

l
i • ,,Pi...;_„_ -·· •A• rr·""'e" - Pl --· w wi o „Telimena" lansuje na wiosnę ł 

klasa I klasa II klasa I klasa II 

KaczkJ kontraktowane 

• _..,..... .., - ...,. 81110W~ma w arsza e - „ ce.na 1 to d J · ló i tk · kr j 
impreza SDK LZSP „Lu1111ia" (ul, dotychczasowych wdrożeń systemu a h 0 z ez g wn e~ arun a 0

• 

, Piotrkowska M3) W niedzielę o godz, zarzĄdzrunia w jednostkach inicjują- wyc j - wery, w o-lnu, bawetny 

: u.oo. W programie •nauka piosenki cych", mgr Cz. Jacha z FTiAT oraz óedwab u. m. i.n. milanowskich 

„...... - " a' w zi - „ cena fu cjo- ż,o krat lub drobnych kwiatków 1 

Młode kaczki tuczone 11 peł
nym okresie odchowu typu 
brojler. 

1. XII. - 30. IV. 
1. V. -:- 30. XI. 

30,00 
28,00 . 

25,00 
24,00 

32,50 
29,50 

25,00 
24,00 

I P
t. ,,NaJpi•'-'eJ · p·-hnie chleb", Elt , Lod 0 nk szyfon w. W odzieży na dzień du-

ltonkul'sy oraz występy aktorów scen nowania przeds li:biorstw w warun· grochów, przeważnie na czarnym tle. 

I ló~zldwch . Mi;u'l/zsetętunp wArolnchye. ft'-ri·-ftym 
1 

kach nowego systemu zarządzania'•, Wszystkie wzory nawiązują do linii 

I 
• .-•v ..,_ & Klub przy Zł. LK (Piotrkowska I t t d i h ~-

Etno,,...ari· -nym (pl. Wotnos·e1 14) S a rzy z estyc : wydlu""ne, dołem 
•• ~~ 13;;) z okazji wiatowego Dnia Zdro· 

I w niedzielę o gooz. i2 kolejna pro• wla za.;>rasza na prelekcję mgr J. poszerzane poprzez k losze. fałdy, 

l l-~•·c
i·a •e•tawu fl!mów oświa'"'"~ch. Ki iń k' j t t !'" godety, plisowania. Długość przed. 

"" u• ~„, c s ie na ema ·•"owoczesne Południem 10 cm za kolana, po P<>• 

& W niedzielę o godz. I w lokalu żywienie rodziny" w poniedziałek o ludniu _ do polowy łydki, wieczo-Gęsi kontraktowane 
(umowy wieloletnie) 
gęsi tuczone, 
gęsi do tuczu owsianeg„, 

1. vm. -15. XII. 31,00 
15. VIII. - 20. XI. 32,00 

42,00 
37,00 

1 Urzędu Wojewódzkiego (ul. Zacho- godz. i8. rem 15 cm od kostki 

I 
d'l'lia łn roJ>pocznie slę walne zgro- & Na spotkanie z Feliksem żu-

rnadzenie i;prawozdawcze czlonJtów kowskim, aktorem Teatru im. Ja- W całej kole.kcll nie ma nie krót-

1 

Aub<>mobilklubu Lódzkiego, racza zaprasza w poniedzlaJe.k. dn ia kiego. „Gwoździem" sezonu są kom• 

& W poniedziałek o godz, li w 8 bm. 0 godz. 18. VI Rejonowa BI· piety z długimi spódnicami; jeśli 

Zgłoszenia przyjmuje 1'ię: 
lokalu Klubu MPiK (ul. Narutowl- blloteka (ul, Marynarska 9). spC>dnie - to szerokie. Kolory: du· 

eza 8/10). prelekcję na temat „Ko· żo różowych, aż do cyklamenu, Aplo 

NA TUCZ KACZEK - s powfat6w Piotrków, Rawa Mu., 0Poezno I Briiezłn1 prą 
zachowaniu odległości maksimum 50 km od zakładów;. 

' bieta w sztuce zmien.nĄ j&St" wy· wiały błękit. biel l granat. 

głosi mgr J. Ojrzyń!ka - adiunkt J • d k • Modelki za.prezentują też modne 

Muzeum Sztuki. eszcze je na o 3ZJ3 dodatki - biżuterię wykona.nĄ przez 

NA ODCHOW GĘSI - • powiatów Piotrków, Rawa Mu., Opoczno, Brzeziny, Beł
chatów I Radomsko przy zachowaniu odlerlości maksimum 100 km od zakładów. 

& SDK I.ZSP „Llltnia" (ul, :Piotr· · łódzkich plastyków z przeźroczystyeh 

lrowska M3) zaprasza na kolejną mas I srebra oraz barwne pantofle 

impre_zę z cyklu ~Melpomena" - w (wiele na koturnach), m. in. z lódz-

Szczegółowych informa.cJi udżleła dział kontraktacji Tomaszowskich Zakład6w poniedziałek o godz. is.:ro. w pro- na wczasy 7 '"'-1·owe k iej „Contessy", 

Drobiarskich w Tomaszowie Ma.z., ul. Warszawska nr 168. 232%·1' gramie prelekcja na temat „Teatr •4111 Jak nas poinformował dyr, B. O!!· 

ITc Zakład Dośwladczalay, ul, Dąbrowsldego 
113 zatrudni zaraz 7. terenu Lodzi at. ekono
mistę d /1 organizacji pracy. Wymagane WY· 

kształcenie wy:ż.sze zawodowe zgodne z wykony
wanym zawodem i kilkU!letinia oraktyka. Ponadto 
zatrudnimy: śłusarey, frezerów, apawaeza, hy

draulika, stolarza, mala.rza • wykształ-

ceniem zasadniczym zawodowym lub podstawo
wym oraz praktyką. Zgł03zenia należy kierować 
do ~retariatu Zakladu DoświadezaLnego w Lo
dzi, ul. Dąbrowskiego 113. 1790-k 

Wojewódzki Szpital Pneetw1rutliez1 w Tuzy· 
nie zatrudni zaraz: 
- chirurga z: I stopniem a:pecjaliz~j.1 na .ta

nowisko asystenta, 
- iradiologa z II &tot>niem specjalizacji na sta

nowisko kiierownika Za:kładu Radiologii. 
Kandydaci powinni złożyć podanie, życiorys, 

edpis dyplomu, zaświadczenie o specjali7.acji o
raz opinię z osta.tniego miejsiea pracy. W przy

padku małżeństwa (chirurg, radiolog) Istnieje 

możliwość otrzymrunia mieszkania. Pr03!my nad
syłać oferty lub zgłaszać się osobiście do Dy-

rekcji Wojewódzkiego SLJpitala Przeciwgruźli-

czego w Tuszynie. 2099-k 

- INŻYNIERA mechanika na atanowisko 1L 
mechanika, 

~ KIEROWNIKA działu księaowooci z wytszym 
wykształceniem ekonomicznym. 

oraz: 
frezerów i szlifierzy narzędziowych wysoko 
wykwalifikowanych, tokarzy, wiertaczy, for
mierzy maszynowych i ręcznych, wytaczarzy 
i pracowników do przyuczenia zawodu 

zatrudni zaraz z terenu Lodzi Łódzka Fabryka 
Maszyn Jedwabniczych „MAJED" w Lodzi, ul. 
Żeromskiego 96. Zgłoszenia przyjmuje dz.ial 
spraw osobowych i szkolenia zawodowego w 
godz. 9-15. 1643-k 

I. ł P. 

Or TADEUSZ WASILEWSKI 
Prof. A.kademlJ Medycznej w Loclll smut 

dnia ł kwietnia H?ł r. 

Porrzeb odbędzie 1141 dnia • kwietnia 191' r. 

e rodz. 11,30 na cmentarzu przy ut. orrodo· 

weJ, o czym zawiadamiaJĄI 

ZONA, CORK!, BRAT, WNUCZEK, ZH,jC 
oraz P9ZOSTAl.A RODZINA 

W dniu 1. IV. tnł r. smarł 

I, ł P, 

MARIAN HARDY 
orrodnik, 

lt. oftett WP, kapitan Marynarkł Wojennej 

Porrzeb Odbędzie sitJ dnia I~ IV. 1nt r. e 
godz. 17 na cmentarzu wojskowym na Dołach, 
(wejście od Wojska Polskiego), o czym zawia· 
damlają1 

ZONA, IYN l RODZINA 

W dniu I kwietnia 1914 r. zmarła nagle, prze· 
łyWszy lat łl, nasza ukochana Zona I Mama 

I. ł P, 

DANIELA SZAFRAN 
li domu OSTROWSKA 

Naboiłe61two itałobne za duszę zmarleJ od· 
prawione zostanie dnia I kwietnia br, o rodz. 
I rano w kościele iw. Urszuli przy ul. Oby• 
watelsklej co. Pogrzeb odbędzie się tegoż dnia 
o godz. 16 z kaplicy cmentarza na Zarzewie, o 
czym powiadamiamy pogrątedl w 1mutku 

MĄZ, COJUtA, z~C l RODZINA 

Dnia ł. IV. lt?ł r. po elętklell elerplenlaell 

1marł1 łlkocbana Matka I Babcia 

•. ł I".· 

STANISŁAWA SKŁADANOWSKA 

Porrzeb odbędzie •I• dnia 1. IV. t91ł r. o 

godz, 17 li kapllcy emen~rza Doły o czym 

zawtadamlaJ„ pocrl,itone w rłębokim talu 

DZU:CI l WNUCZ15TA 

Nowy w Lodzi I jego zetiPól akwr· sowskl, w tym sezonie „Telimena" 

1kl", WoJewód2lkie Biuro Skierowań FWP wyprodukuje Ponad ioo tys. sztuk 

- Tkaczy I tkaCl'l.ki na kroena dY"Wanow• 1 
me~owe. lak równiet 

A W Domu llkonomlsty (ul. Wól· w Lodzi otrzymało Jeszcze raz do- okryć, w tym najwięcej modnych 

c.r.ańska Si) w pC>nledzialek o i;(odz. dat!kowe skierowania na wczasy spódnic, w trzech długościach - m. 

lł rozpoozin.le się kolejne po~iedze- świąteezne (siedmiodniowe) do Lub- in. z dzianin poliestrowych druk<>· 

nie Klubu Jednostek Inicjujących. niew:ic w woj. zielonogórskim i siu- wanych I tkani.n bawełnopodobnych 

- praoownik6w do przyuczenia we wst.Vatklch 
zawodach występujących ·w przemyśle wló-

Tematem spotkaJJla bl)(la referaty: ty amatorom spędzenia świąt w w kratę. 

. doc. dr S, J'a.kuboWicu l' lrultytutu piękmym regionie kraju. (Kas) 

kiennlczym, . '1111llU1111111111111111111111111111111111l!łl11111111111111111111 lllll I I I I I llllłll 11111111 łlłlllllłlllłllHlllHWlllllll Ili' 
- mechaników maszyn 1zwalnić'ZYCh. 
- fachowców do działu głównego mechanika 
zatrudni natychmiast i terenu Lodzi Fabryka . 
Dywanów „Dywil&n" (zakład w budowie zl<>
kallzowany w dzielnicy Dąbrowa). Zgłoszenia 

przyjmuje dział spraw osobowych i szkolenia. 
ul. Kilińskiego 102. 2018-k 

„FIATA 12S p 1Sllft" (111'70) - MATEMATYKIA, JS7-17, mgr 
sprzed.am. Tel. ł91Z-70 I Pluskow&ki 3533 g 

„MOSKWICZA łO'I'" aprze· POMOC do :rocmego dzle· 
dam. Pabiani<ie, Ml. 33·00 l oka potrzebna zaraz. Tu- ZPB im. 

65"ro g roszow&ka ll, Z1en.talak. 

----------- 500-0'I 6006 li 
„WARTBURGA 1000" rok 
19el& - 1przedam. PIOoka 25 POMOC domowa potrzeb· 

5565 g na. Piotrkowska 'ro m. 26, 

J. Marchlewskiego 
w Łodzi, ul. 

L6dzkł Ośrodek Turystyki I Wypoczynku zatru
dni z terenu Łodzi w swoich punktach gastro· 
nomicznych (bufet, kawiarnia, rożen, kioski) na 
warunkach umowy agencyjnej osoby o odpo
wiednich kwalifikacjach. Wiadomość: sekcja 
organizacyjno-prawna LOTiW, al. Schillera ł 

w aoaz. 9-16. 2301-k 

----------- tel. ai2-22 5400 g 
„WA.RSZAWY,j M-20" •Pr.U· 
dam. Józefa l~ 5:ill0 • RETUSZERKA J)Otr:zebna. 

Oferty „5339" Prasa, Piotr
„TRAllANTA &ol" oraz all koWSka 116 
nile „Wartbur1a 190ll" - ----------
sprzedam Tel. 518"°2 UCZNIA w zawodZie la

„WARSZA~ M-~" apru
dam 18 tYl!. Bałucki! RY· 
nek 11 51180 1 

kiemika :zatrudnię, La
kiernictwo pojazdowe, Hen 
ryk Koziarski, Starowa Gó
ra, dojazd aut. 67 5484 g 

Ogrodowa 17 

przyjmą zaraz z terenu lodzi 
pracowników: 

DO WYDZIAŁU PRZĘDZALNI 
robotników transportu we· 
wnątrzwydziałowego, „W-ARTBUllGA l.IM)D" - O• POJ.\.lOC do dz.iecka po-

kazyjnie aprzedam, Tel. trzebna. Tel. :!63-ł4 po 16 

KUPil'l maszyn• WlOAk„ 377-&6, po 17 łT2ł I 
OPIEKU~KĘ do 4-mieslęcz 

„AUSTINA 115()" sprzedam. nego d-r,\ecka przyjmę. Ko· 
Sierak<O'Wakiego Iii m. 37, wleńska 1.2,14 m, 5. Pole· 

nowoczesnl\ do produk.cji 
lodów. 560·71 5313 1 

pomoc przędzarza, 
zgrzeblaczki, 

KUPIĘ gard składany. - II piętro 193$ li sie. Po g.<><12. 17 S718 g przewijaczki, 

DOMl!lK, dwłk• 1.200 m 
przy rezen11acie jałowco

wym w Rosanowie sprze
dam. Dojud tramwajem ł6 

Tel. 833-69, po l!Od;. 19 
5412 • „WAJłSZAW1,j M-20" po re· UCZENNICA do nauki za· 

moncie sprzedam, Tę_leł<>n wodu !ryzjers.kiego dam-
LODKĘ wlostowo-allmi.kow„ 6219-23 5662 g sklego potrzebna. Lódź, 

przędzarzy, 

(szklane włókno) z wóz· Kilińskiego ui, tel. 346-46 mistrzów. 
54i5 I 

DOMEK Jedinocodzinny mu 
rowany - 3 pokoje, ku· 
chnia, duży ogród, na Si· 
kawie •przedam. Oferty 
„553'1" Prasa, Piotrkowska 
95 ~53'! /5582 

kietn holowniczym aprze· ,,FIATA Ul" :now~o 

dam. Tel, 596-32 5938 1 sprzedam. Oferty „56ł3" 
P.rua, Piotl'Gc:owska li 

l\IEBLE, tyrandole, futro -
barany &pnedam, Klliń- MOTOCYltL „.funak" sprz!! 
skiego l.i2 m, 10, teleron dam. !'rancl41:kaMka 73-ł 

649·78 SM7 & 5647 I 

SEGl\IENTY „Kowalskiego" „VOLKSWAGENA 1MMI" 

SPRZEDAM dom s placem oraz · szafę kombinowam" (Karma1nn-Ghla) aprzooam. 
Przełomowa lO 5;;60 & sprzedam. Tel. 573-57 (15- Tel. m-75 5538 g 

18) 56ł2 ' 

SPRZEDAM pól domu dwu 
rodzinnego z placem 10 a
rów. Chechto k/Pabianic, 
lmiormacje 577-72., po 18 

„SKODĘ łOOO MB" •prze· 
SILNIK „Trabanta 600" na dam, Oglądać: niedziela 
chodz.ie ~zedam. Jarowa godz. u-18, Wólczańska 
28 573ł g. 226 m, 7 S88ł g 

PRZERABIAMY obuwie na 
modne tuony, Inowrocław 

ska 1 - k<>nlec Lutomier· 
sklej (pawilon), Górn iak 

69$2 g 

OBUWIE! Powiększanie, 

zmniejszanie, dorabianie 
obcasów - również szczu· 
plych, franC'W!.kich. Pod
wyższanie, z.niżalllie, &kle· 
Janie spodów. 643-86. Mic
kiewicza 21, Wróblewski 

5998 g 

DO WYDZIAŁU TKALNI 
pomoc klejarza, 
czyściarki krosien, 
nakładaczki, 
tkaczki, 
mistrzów 

oraz 
kierowców kat. li, 

5727 g 

POl.OWĘ domu dwurodzin· 
nego, murowanego - dwa 
pokoje z kuchnią - duże, 
przy Warszawskiej sprze
dam. Mieszkanie na zamia· 
nę w blokach. Tel. 553-39, 
godz, l.8-2U IH3 g 

SPRZEDAM automat wio· 
ski do lodów używany 

„Caprlgami-Dopia", szwed.z 
kl „Pingwin". - Oterty 
„3:!0ł" Prasa, Piotrkowa.ka 
116 

PILr'JIE •przedam samo- PRZYJMĘ dl'Ject od ~ lat 
chód ,Hanomag" 1,5 !.<mY na le11nlsko od maja. Grot
lub ,.Fiata i3.00". Ol~ztyń- niki, Swierczewskieiio 2, 
ska 10 m. łO, po gOdz. 18 tel. 5~71 ~314 g 

operatorów na koparki, 
elektryka samochodowego, 
manewrowego z uprawnie
niami PKP, 

SPRZEDAM dom lub cale 
ogrodlnictwo s7ilc!larniowe -
11ra.n Lódż - Pabianice, 
Ksawerów, Wschodnia 70 

„WARTBURG • .\. 1000" rok 
ŻYRANDOL włos.kl L2· l!IS~, &tan idealny - 11prze· 
świetlny „Murano'', sra· dam. Kozi.ny, Góma :!8 m. 
mofOIJ'l ze starymi nagra- 12, po lł 5581 I 
nlam.!, łóżka metalowe z 
materacami, · meble: •Y
p iallni, gabinetu - sprze
dam. Tel. 364-31, 209-87 

561)1. 

OBSl.UGA ! naprawa sa
mochodów typowych i nie· 
tYipOWych. Regulacja ukła· 

dów automatyki samocho
dowej. Ustawianie u.kła
dów zapłonowych najnow
azym przyrzĄdem firmy 
„Bosch", Lódt, ul. Edwar
d.a $7, Gałecki 5~ g 

wartowników, 
magazynierów, 
laborantki. 

WYDZIERŻAWIĘ lub sprze 
dam dom na ośrodek 
wczasowy - 26 łóżek, w 
mlejsc<>wośct wczasowej 
Krutyń, pow. Mrj\gowo. 
Istnieje moź!iwość powięk
szenia ośrodka. Czesław 
Owoc, Ruciane - Nida, 
pow. Pl.a.z. Tel. ee 5722 I 

PIEC gazowy łazienkowy, M-1 wlu.nościowe ~ze" POSZUKUJ~ letniska. Tel. 

stan dobry aprzedam. Tel. dam, Oferty „5982" Prua, f78·2" 5564 I 

33i-25 &562 g Piotruc:oviska 95 PRZETARG 
OPONY 15 X 900 ! ikrzy. KUPIĘ kawalerkę lub M-2. 
nię biegów do „Forda" - Oferty „5331" Prasa, Piotr-
spriedam. Tel. 850·63 kowska 96 

5573 • ------------' 
----------- CIESZYN - pokój s ku· 

MALE gospodat'A'two rolne !JPRZEDAM overlock tnY· 
ze 11zklarniami w p.ow. nitkowy, Kołodziejska 6 m. 
łódzkim aprzedam, Wiado- ~. Od Lutomiers~ej 
mość tel. 483·3'1 Hlł 1f 3ł83 I 

ch:niĄ ł3 m, wszystJcje wy
gody prócz c.o„ zamienię 

na podobne w Lodzi. Ja
dwiga Krejcz, Ciesz:Yin, pl, 
Ponia.towskiei'O O m. ł 

CZTERY dzial:k! budowla· 
ne &00-800 m kW. sprze
dam. Pabla.nice, Warszaw
ska H8. Przystanek Duży 
Skręt 539i g 

D~ letnlskowĄ z 11-
tamą ogrodzonj\, w Che
chle sprzedam. Pabianice, 
J'omalskiej 14, OstrowsiG 

SPRZEDAM Jcom.plet sto
łowy - orzech kaukaski, 
typ „Gda!Uki". Gdańska 

112 m. 10, 16!1-74 po godzi· 
nie 11 53<17 I 

l\IASZYN~ do uycta „Ve
ritas" wieJoczynnościowĄ, 
walhlow„ •Przed.am. 377--08 

5029 • 

KWATERUNKOWE tny
pokojowe, bloki Lódt-Gór· 
na, zamienię na równo
rzęd!pe w olrol!.<:y Wojs•ka 
Polskie#). Tel. 592-89 

1471 I 

_________ s_~_7_g WISTRAM blaly, Import -

DZIAŁKI ogrodnicze sprze sprzedam, Tel. 3i7-12, nie

dam. Ksawerów, WS<!hod· dzieła, środa lodZ. i:.41: 

l\DESZKANIZ 1póldzielcze 
M-ł - roz.kłAdowe, n p., 
komfort w Zabq:u, pilnie 
zamienię na r6'Wnorzędne 
lub M-3 w Lodzi, najchęt 
niej Teofilów, Tel. Lódt: 
87l~S 1575 I 

n\a 64 5589 g 

I b& z budynkami, 3 km 
od Lewicza sprzedam. -
Wanda Rutkowska. &9-4ł3. 
Niediwiada. 5725/g/poe.zta 

KUl'IĘ działkę budowtanł\ 
600-1()00 m kw. Helenó
wek lub Zgierz-Chebny -
przy trasie E-15, Telef<xn 
580--07 w. ~ 5505 g 

MASZYNĘ lruśnl.erskĄ ku-

MAl.ŻE~STWO atudenckle 
poszu.kuje mieaz.kania. Tel. 
338-07, po 10 5543 g 

M-3. A, Struga, zam!enlę 

„FIATA ll2-p" fabrycznle na M-1 i Jj:awaderkę, Tel. 
nowego - 111>rzectam. Tel. 3i6-Q9, po 17 · 5280 g 
548-11 8071 • 

POMIE$ZCZENIE 70 m lnv'. 
SAMOCHOD kupię, 174-95 óO wynaJęcta. Mi·M 

53535 g 128$ • 

„WARTBURGA 1000" _,,ru SUPERKOMFORTOWI: W1a 
dam. Kra.ku.aa ~ ilłOł I 11nościowe M-4 w centrum 

„SYRENĘ 101" 1przedam. 
Sandomierska T, (Karolew) 

5991 • 

sprzedam. Tel.. 374-'łG, Po 18 
5157 g 

plę. Tel, 456-M 5664 g „TRABANTA e&l" •prze· 
dam. Tel. 51!7·82 6445 g 

K.Ul'IĘ ezame akórk1 CYPERLINO - apecjalista 
la.ok.i karaikulowe. Telefon „SYRENĘ 1oi" po wypad- ginek<>lOI. PKWN ł. tel. 

833-36 M79 g ku sprzedam. ewent. na 240-i7 1844 r 
części. Tel. 559-&0 5ł90 g 

KUl'IĘ bony PKO, Oterty Dr Jadwiga ANFOJWWICZ 

„5'12ł" Prua, PJIOtr'koW&ka ,.WARTBURGA Ui" sprze· skórne, weneryczne 18.30-.-10 

98 dam. Pabla.nice, Skargi 52. P.róchn!.ka. a 6060 I 
tel. 3'1·77 5311 g 

BONY kuplę. Tel. ISS-79 CZERWONIEC Korunanty 
&5łł I ,.,SHL0

• „WSK'' 
----------- Klonowa 32-» 

aprudam. gtnekoloC. TuWlrna 30, tel. 
5340 • 3&5-30 '7'9 • 

K.UPD'l ~e. p~wojen
ne płyty gramofonowe z 
muzyka operową. Telefo
:r10w11ć ~-28 w każd11 nle
Ciliete po połud.n.lu iws 1 

„WARSZAWl,j 21H" - •tan 
bardzo dobry. (listopad 1969) 
sprzedam. Bałuty, Central
na .O, IOdZ. l&;---lł 5ł87 1 

NIEMIECKI !ndywi$1011e, 
kat.dy zakres. K<>repeotyc:le, 
tele:fon 3:19-30 Karol Gu· 
11.taw Wnlln~ f064 I 

DLA •amotnych ciekawe 
oferty w Biurze Matrymo
nialnym „SWATKA" 90-434 
Lódt, Piotrkowska 133 

5!)00 • 
Łódzkie Za.kia.dy Chemłcrme w Lodzi, ul. Cfa911a 

8UPERELJ:GANCKIE stroje 21 a. ogłaszają przetaTg n.i€ograniczo.ny na rem.oni!. l 
łlubll'le poleca wypotyczał- malowanie farbami emulsyjnymi elewa.cji 4 budyn 

nia 1mk1en, Nowakowska, ków za~ladowych zlokali?JOwanyoh przy ul. CiasneJ 

Zachodnia 71 1736 g rw Lodzi. Wszelk ich informacji udziela dzial 

zGIN.l\l. czarny, mały pies, ~- mechaniki!;· tel. 485-60 w. 24. · Termin wykona-

podobny 00 kota, wabi slę n1a robót II 1 III kiw. 1974 r. Materiały dostarczy 

•. Murzynek''. Wiadomość .i.nwe.s:tor. Komisyjne otwa.reie ofert w dniu 22. IV. 
lub oó'J)rowa<nenle wyna- 1~74 r. o godz. 9 w .s.ali konferencyjnej przedisię. 
srodZę: Targowa ło1 m . 55 b~ors.twa. W przetargu mogą brać udzil!ł przed•lę-

6037 g b 1orstwa państwowe, spóklzielcze i osoby prywatne. 

l!iiiiiii!51i5!51=•=·=·=·=·=·===·~ I PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU ii 
• WEWNĘTRZNEGO I I „PEWEX" i 
IU uprzejmie informuje, że placówki handlowe Ili 
m w ~odzi, przy ,. 
• Ar. Kościuszki 59/61, Sienkiewicza 21, Jaracza 6, 
lff oraz sklepy prowadzące sprzedaż towarów • 

! „Pewexu" przy I 
I ul. Piotrkowskiej 71, Głównej 67, Zielonej 9, 
m Jaracza 10, Zachodniej 10, Astronautów 9 ,. 
• i Strykowskiej 3 

~ czynne będą dnia 7 kwietnia I 
Ul w w godz. od 1 O do 16 • 
m DNIACH OO 8 DO 12 KWIETNIA W GODZ. Ilf 

9-20, A 13 KWIETNIA W GÓOZ. 9-17. I I Polecamy towary krajowej produkcji eksportowej I 
• i zagranicznej za waluty wymienialne i bony to-

i warowe Banku PKO. 

• ŻYCZYMY POMYŚLNYCH ZAKUPOW. 
ijiillliliiil!iiil=1=1=1=1=1=1 15:i!!!!5EI 

• 
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Jaka gra taki wynik 

-
(Telef onen1 od specjalnego 

Po mało ciekawej, stojącej na miernym poziomJe grze piłka
rze LKS wywalczyli wczoraj w spotkaniu z Odr11 w Opolu rezul
tat bezbramkowy. 

Zespoły wystąpiły w składach: 
LKS: Puchalski, Lubański, Jałocha, Bulzackl, Korzeniewski, Po

lalc, Białek, Ostalczyk, Drozdowski, Grębosz (od 2' mln. Mllczar
lkl). ICasallk (od 76 mln. Smolarek). 

ODRA: Sikorski, Gut, Dziadek, Harańczyk, Krawiec, Gano, Kny
cha, A. Kot, K. Kot, Rafa (od 67 mln. Tyc) I Klose. 

Mecz prowadził arbiter z Katowic, Slablk. 

Fot.: A. Wach 

N1e byt to poziom gry jaki zapre-1 złomu 11ry 11ospod·arzy - dostosowali 
r:entowall piłkarze LKS w ostatnim się niestety pilkarze LKS. Na dobrą 

sprawę na palcach jednej ręki można 
1potkaniu z przodownikiem tabeli by policzyć w miarę skuteczne 
chorzowskim Ruchem. To co działo akcje ofensywne obu zespołów. 

alę na boisku w opolu było odwrot- Ze strony LKS zanotowaliśmy tyl-
ko cztery akcje z ktorych można by 

nośclą pojedynku z chorzowianami. było zdobyć bramki. w jedenastej 
Nie oglądaliśmy skutecznego krycia minucie ostry strzał Białka wypuścil 

przeciwnika, wychodzenia na 
cje 1 celnych podań. 

Zawodnikom LKS zabraklo 
w grze 1 szybkości. 

pozy- z rąk bramkarz Odry Sikorski. za
brakło jednak egzekutora który 
mOgłby posiać piłkę do ~latki. w 

polotu 7 minut później Ciobrym &trzałem 

Wydaje nam się, że gdyby choć w 
poivw1" eł..caes1a1;y u:ov1owa11 awo
~11 Grę ze ~rnuowego poJeaynku z 
:nucueU1 mog11oy puwróc1c ao aomu 
z · korzysimeJszym rezultatem. 
Wl&Snie o;o.yuy„. tym ban1z1ei, 
że byla KU temu okazja. Go
&µodai.~" wczol'aJSzego spotkania, 
zuaiąc sobie C1osKoua1e bprawę z tak
tu, ze tl'zec1e oa .Konca miejsce w 
taoeli rue g warantuJe im w pelru 
pierwszol.l&"Owej egzystencji, starali 
r;;,ę ja.le mogli .r<nlitrzygnąc apooka:rue 
r; L.K::. na swoją .Korzy se. 

1 to c11yba spowodowalo zbytnią ner 
wowusc w µuciynama<.11 zaw\\<nO 
obronców jak i napastników. Wypa
cia więc ubolewać, że do tego po-

Milą nlespodziankt: sprawll! nam 
wczoraj piłkarze Widzewa, ktorzy 
w meczu o mistrzostwo Il ligi w 
spotkaniu wyjazdowym pokonali 
Avię 2 :l. Do przerwy !odzianie pro
wadzili 2 :o. Zdobycie a punktów na 
wyjeździe jest niewątpliwie poważ
nym sukcesem widzewskiej druży
ny. Bramki zdobyli Harem 1 Ben
kes, a dla Avii Adamus. 

z wolnegą popisał się Drozdowski 
i wreszcie w 29 mln. po rzucie il"Oż
nym Białek przytomnie wymanewro
wał obrońców Odry, Piłka powędro
wała na przedpole, idzie próbował 
umieścić ill w bramce Ostalczyk, 
skończyło się jecinak tylko na do
brych chęciach. 
Również kilka okazji zaprzepaścili 

pllkarze Odry, W 27 min. ostry 
strzał K. Kota przytomnie wybił no
gą bramkarz Pucbalski. Wcześniej 
nieco silny strzał Dz!aeika wybll 
na róg bramkarz LKS. w 38 
min. łodzianie byli bliscy utraty 
bramki. Kapitan zespołu łódzkiego 
Korzeniewski w ostatniej chwil! wy
b!! piłkę z linii bramkowej, choć 
trzeba dodać tutaj, te nie popisali 
1ię napastnicy Odry. Przy pierw
szym strzale pomocnik Knychas, a 
przy dobitce Klose. I to właściwie 
wszystko co można napisać 
o wczorajszym pojedynku. 
Aż trudno pogodzić się li myślą, 

że na ·boisku w Opolu toczyli bój 
piłkarze ekstraklasy, w tym kliku 
zawodników mających aspiracje 
(np. Kasalik, Bulzackl z LKS, 
czy chocaiżby Gut z Odry) re
prezentantów Polski. Nie pozostaje 
więc nam nic jak tylko zaliczyć 
wczorajszy pojedynek Odry z LKS 
do b. miernych spotkań. W zes
pole LKS można wyróżnić Jałochę I 
Lubańskiego w obronie. Zagrali oni 
na nader przyzwoitym poziomie, w 
ataku Drozdowskiego, który próbował 

wysłannika) 

• • 
w drugim dniu 

I ka -
hokejowych 

z. 
mistrzostw 

• • ( • • 

świata 

• • 
inicjować niestety giezbyt dmiale 
·akcje ofensywne. W 24 min. przy
krej kontuzji doznał Grębosz w star
ciu z jednym z obrońców Odry, 
(pęknięcie luku brw1owego) . Piłkarz 
ten musiał zejść z boiska. Zastąpił 
go Mllczarskl. Po zabiegu w 
miejscowym szpitalu Grębosz po
wrócli ze swoimi kolegami 
do Lodzi. 

iii! 
W drugim dniu hokejowych mistrzostw gwtata I Europy o mało 

nie doszło do wielkiej sensacji 

tern, jakim jest drutyna Szwecji, 
pod żadnym względem nie przyno
si nam ujmy, zwłaszcza, że zespół 
nasz WY,czerpany był poprzednim 
spotka'l.iem z hokeistamJ CSRS, & 
którymi przegraliśmy w dniu o
twarcia mistrzostw o :8, 

Reprez-entaeja Polski bliska była odniesienia zwycięstwa nad rll
tynowaną I ogólnie cenioną drużyną Szwecji. 

W. WRÓBEL 

ligowe niespudzianki 
Wczoraj rozegrano sześć s11ot.kań 

o mistrzostwo I ligi piłkarskiej. 
Do największej niespodzianki dp

szło w Poznaniu. Miejscowy zes
pól Lecha wygrał zdecydowanie 4 :O 
ze Sląskiem. Zanotować również 
należy zwycięstwo Stali Mielec 3:1 
z Szombierkami. Wisła straciła .Je
den punkt w spotkaniu z Zagłę
biem. Podobnie rzecz miała się w 
meczu Gwardii w Wałbrzychu. 

Oto komplet wczora.jszych wynt. 
ków: 

Lech - Sląsk 4:0 (2:0). 
Sta,J MielCil - Szombierki 3:1 

(2:0). 
Odra - LKS 0:0. 
Polonia - ROW 2:1 (1:0). 
Zagłębie (W) - Gwardia, O :O. 
Zagłębie (S) - Wisła 1:1 (1:0). 
Dziś Legia spotką się z Pogonią, 

a Ruch na z Górnikiem. 

Narciarze Łodzi 
. startu ją w Zakopanem 

Tradycyjnym zwyczajem entuzjaści 
sportu narciarskiego w Lodzi orga
nizują po raz 25 wiosenny slalom 
gigant o zjazdowe mistrzostwa Lo
dzi. Zjazd przeprowadzony zostanie 
l5 bm. w Hall Goryczkowej. 

W im.prezie tej startować mogą 
wszyscy narciarze Lodzi bez wzglę
du na przynależność klubową. Mi
strzostwa organizowane są przez 
klub narciarski PTT-K w Lo<12.l. 

Zawody odbędą się w poszczegól
nych grupach wiekowych. Każdy z 
zawodników biorących udział w tej 
imprezie może zdobyć odznakę 
sprawności zjazdowej PZN. 

W roku ubiegłym startowało UIO 
zawodników. W konkurencji męż
czyzn zwycięży! Jan Jakub-Owski, a 
w grupie seniorów Marian Rogozlń
•kl. 
Zgłoszenia przyjmowane bedą do 

soboty, 13 bm. w holu restauracji 
w Kuźnicach w Zakopanem. 

Najlepsi sportowcy 30-lecia 
zai:rileszczamy dziś sylwetkę kolejnego kandydata do tytułu naj

bardz~e.J zasłużonego sportowca 30-lecia Lodzi i woj. łódzkiego . 
Dz1s1ejszym kandydatem do tego zaszczytnego miana jest jeden 

• czołnwyc~ .kolarzy Polski, wielokrotny reprezentant kraju, ucze
stnik Wyśc1gow Pokoju oraz Igrzysk Olimpijskich w Tokio, 

Oslemnakle lat na rowerze - tak by mot
na lapidarnie scharakteryzować sylwetkę czo
łowego kolarza Polsl<i, zawodnika łódzkiego 
Społem - Jana Kudrę. Startował on na szo
sach ~alej niemal Europy, a także w dalekiej 
Japom!, biorąc udział w wyścigu w czasie 
Igrzysk · Olimpijskich. Jak wspomina jego tre
ner T. Salyga - Jan Kudra z uporem ale 
skutecznie, wspinał się po szczeblach 'swojeJ 
kariery :.01wodniczej. 

W 1960 r. kolarz łódzkiego Społem sięga po 
pierwszy sw_ój większy sukces życiowy, zdo
bywając mistrzostwo Polski w wyścigu na 
200 km. W dwa lata później kolejny triumf -
I miejsce w Wyścigu Dookoła Polski. Po tym 
sukcesie łodzianin 5-krotnie startuje na tra

sach kolejnych ~yścigów Poko~u. Za każdym razem jest on naj
lepszym zawodmkiem wśród b1alo-czerwonych, by wreszcie w 
1965 r. stanąć na podium jako zdobywca Ul miejsca w tej cięż
kiej próbie kolarskiej. Ostatni raz n•y.startował J. Kudra w 1966 r. 
zdobywając na trasie prowadzącej z Warszawy przez Berlln do 
Pragi. VII lokatę w klasyfiltacji ogólnej. 

W swoim bogatym dorobku J. Kudra posiada kilkana~cle tvtu
tów indywidualnego jalt I drużynowego mistrza Polski. w 196°8 ~ 
po raz dntr,i wygrywa Wyśeig Dookoła Polski. 

Nie sposób pominąć startu J. Kudry na Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio. Był on o lcrok od zdobycia jednego z medali. O~tra, 
bezpardonowa wręcz wallca na finiszu i popchnięcie przez jednego 
z rywali wyłącza J, Kudrę z pojedynku o olimpijski kruszec i da
je mu tylko 13 pozycję. 

Wyścig olimpijski w Tokio był jednym z najpiękniejszych dni 
w jego życiu sportowym. Lodzianln startował w gronie najlep
szych amatorów naszego globu, obok takich późniejszych sław 
kolarstwa zawodowego, jak sam Eddy Merckx, który wywalczył 
w stolicy Japonii odlegle, 84 miejsce. 

J, Kudra po wycofaniu się z czynnego tycia sportowego, pełni 

obowiązki trenera w swoim macierzystym klubie Snołem, przeka· 
zuJąc bogate doświadczenia młodym adeptom kolarstwa. (n) 

Pierwsza tercja kończy •i• wyni
kiem remisowym 1 :1. 

Nasi reprezentanci nie wytrzymali 
nerwowo tego trudnego pojedynku 
i w drugiej tercji gra była chao
tyczna. Moment ten doskonale wy
korzystali nasi groźni rywale, strze
laiąc kolejno trzy bramki. Ta właś
nie część meczu przesądziła o kol'1-
cowym wyniku spotl<ania i zwycię
stwie drużyny pretendującej do za
JGcia jednego z trzech pierwszych 
miejsc. 
Była jeszc.:e szansa wyrówn·ania I 

nadrobienia poniesionych strat. Nie
stety; zabrakło nie · tylko doboro
wych strzelców, ale i szczęścia. Szwe
dzi mając zapewnione zwycięstwo za
grali dobrze taktycznie, przyjmując 
w wielu wypadkach pozycje obron
ne. Ostatnia tercja kończy się wyni
kiem remisowym jak i pierwsza. 

Przegrana l :4 z tak silnym zesQO· 

Zapraszamy na żużel 

Jedyną bramkę dla Polski zdobył 
w 16 mln. spotkania Góralczyk. 

FINLANDIA - NRD 7 :S 

W drugim spotkaniu Finlandia po
konała drużynę NRD 7 :3. W poszcza 
gólnych tercjach wyniki bl·ły nastę• 

pujl\Ce: 2 :1, 1 :1, 4 :1, 

Hokejowe migawki 
Na mistrzostwach pojawili s:ię 

pierwsi „kolekcionerzy". w piątek 
tuż po ceremonii otwarcia mi
strzostw z masztu w hali lodowej 
zgimę!a 1laga ZSRR. 

Okazuje si<:, że dla hobbystów l 
łowców pamiątek nie ma przeszkód 
nawet wówczas gdy - jak to jest 
w Helsinkach - ładu na sali pilnuje 
ponad 100 umundurowanych porząd
kowych. 

• • • 
Po meczu ZSRR NRD trener 

Dziś o godz. lS na torze Orla przy radzieckiego zespołu Bobrow nie po
ul. 22 Lipca nastąpi lnaugm·acja te- zwolil pójść spal'.! swym zawodni
gorocznego sezonu żużlowego. kom. „G1·a1iście tak źle - powie-
Gwardziści walczyć będa o puchar 1 dzi ał - że za karę obejrzycie ten 

PZM_ z reprezen ntai:il: Motoru z : mecz jeszcze raz" 1 poprowadził 
Lublina, Startu z Gruezna i Stall z I swoją drużynę przed ekran magne
Rzeszo:va. . tow1du. W ciągu paru godzin wspól· 
Lodz1~le _wystąpią w najsiln iej - nie anali:>:awano pojedynek z NRD. 

szym. SKladz1e na czele z Kolmanem, I Ta.ki seans przydałby się na pew-
Go!ofrtem , Gort1ttem i Pakulskim, no Polakom po meczu z CSRS i 

Program przewiduje 14 biegów. Szwecją. 

lllllll Ili lllllll I lllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllD 

Ciekawostki 

bokserskie· 
• Dziś boks w Zduńskiej Woli 

Jutro mecz ligowy Gwardii 
Dziś o godz. 11 na ringu w Zduń

skiej Woli rozegrane zostaną 6p<>t
kania. finałowe mlstr~stw okręgu 
łódzkiego w boksie. Po zaw_gdach 
ustalona :wstanie reprezentacja Lo
dzi na mistrzostwa Polski juniorów. 
które odbędą się w Lublinie. 

.Tu tro o godz. 18 na ringu w Pa
łacu Sportowym rozegrany z<>stan\e 
mecz o mistrzostwo n ligi mięcl.zy 
zespolam1 łódzkiej Gwardii, a Me
talem z Tarnowa. 

19-21 bm gościć z kole.I będą w 
Lodzi bokserzy Berlina. Rozegraja 
oni dwa towarzyskie spotkania z na
szymi juniorami. Lodzianie na re
wanż do Berlina wyjadą w pierw
szej dekadzie maja. 

Atrakcyjnie zapoWiada się spotka
nie o charakterze międzynarodo
wym, między najlepszym! zawodni
kami pionu gwardyjskiego, a re
prezentacją Dynama z ,Rumunii. 
Wiemy, że Rumunia posiada dosko
nałych zawodników 1 że !eh repre
zentacja opiera się o KS Dynamo. 
Mecz odbędzie się w Lodzi 19 maja. 

Przed mistrzostwami świata PZB 
!><>Stanowtl w lipcu wysłać ' kilku 
naszych zawodników na turniej 
międzynarodowy, który odbędzie się 
na Kubie. Na wyjazd kandyd~ m, 
in. łodzianin mistrz Pol3kl - Bor
kowski. (n) 

A ty się bracie 

nie denerwuj ... 
yć może doczekamy się mo
mentu, że w czasie Legoroczne
go testiwa!u w opolskim amti• 
teatrze, Istnym szlagierem sta-

nie się p10senka pn. „A ty się bracie 
n1e denerwuJu. 

Oto pozostałe wyniki grupy pół-
nocnej: 

Arkonia - Warta O :O mnnnnn111111101111D1111111111111mmn11mmmnmnnnnmmnnn1n1m11m1111111D111111m1n11mnn111mn111111111111nnnmmr1111m11n 
Podobno wybrańcy trenera Górskie

go. w _ramach obowiązkowych „zajęć 
sw1etl1cowych" w czasie zgrupowań 
pilnie trenują poszczególne zwrotki 
„śpiewki" o powyższym tytule - two
ru spółki autorskiej A. Dąbrowski 
(muzyka) i S. Logan (tekst). 

Avia - Widzew l :2 (0 :2) 
Bałtyk - Stoczniowiec O :1 (O :O) 
Hutnik - Gwardia (Koszalin) l:O 

(O :0) 
Ursus - Zawisza 1 :O (O :O) 
Włókniarz (B) - Stomil 2 :O (1 :O) 

GRUPA POLUDNIOWA 
Garbarnia - Bielsko l :2 (1 :1) 
Stalowa Wola - GKS Jastrzębie 

I :O (O :O) 
Zastał - Piast 1 :1 (O :1) 
Urania GKS Katowice o :o 

BOKS: Finały mistrzostw Juniorów 
okręgu łódzkiego, sala MDK w Zduń-
1kiej Woll, od godz. 11. 
Pił.KA KOSZYKOWA: II liga męż

czyzn Społem Korona Kraków, 
aala przy ul. Północnej 36, godz. 12,30. 

Pit.KA RĘCZNA: Dokończenie wio
sennego turnieju mętczyzn z udzia
łem drużyn Broni Radom, ChKS, 
Włókniarza Pabianice. Piotrcovii, sa
la przy ul. Obrytka 5, od godz. 10. 
Turniej juniorów (dokończenie), w 
Pabianicach przy ul. Marchlewskie
go 1, od godz. 10. 

KOLARSTWO: Wyścig szosowy ju
niorów i miodzików, '?' Brzezinach, 
od godz. 9 (zbiórka przy Zakładzie 

W Pter)l'na ryj nym). 
SZACHY: Drużynowe mistrzostwa 

Łodzi Anilana - Kolejarz (ul. Sobo
lowa 1), r,KS - Tęcza (ul. z;ichod
nla 97) RKS - Start (ul. Zjednocze
nia 1), Hermes - Resursa (ul. Piotr-' 
kowska 56). poczatek o F?odz. 10. 

LEKKA ATLETYT<A: Biegi przel!\
Jowe Federacji „Włókniarz", stadion 
ŁKS. Od god7.. 11. 
Pił.KA NOŻNA: Klasa okręgowa 

Orzeł - Boruta. ~t•dlon Pny pl. 
1 Maja. godz. 11. ŁKS II - Warta, ul. 
C't!rndowa 28. l!odz. 11. Metalowiec -
Włókniarz IP„b.l. ul. .T1tchowlc7-1t, 
gn1z. 11.15. Widzew II - Elta, ul. Ar
m" r7.Prwonej RO. godz. 11. 
żTJŻEL' Zawodv o 1mrhar PZMot., 

stadion WKS Orzeł, godz. 15. 

a lodowisku w Helsinkach 
rozpoczęły się 2-tygodnio
we boje o tytuł najlep
szych drużyn hokejowych 
świata. Wszyscy fachowcy 
SI\ ZiOdni co do jednego, 

lt w tegorocznym turnieju do trzech 
medali kandydować będl\ cztery 
zespoły. Obok wielokrotnych meda
listów, drużyn ZSRR, CSRS i Szwe
cji, jako kandydata do medalu sta
wia się również reprezentację go
spodarzy tegorocznych mls~rzostw 

- Finlandię. 
Sami Finowie nie ukrywaJ11, Ił na

darzyła alę Im Jedyna okazja, by 
wreszcie sięgnąć po miejsce na po
dium. Ich nadzieje nie •li bez pokry
cia. Przecid Już w tym sezonie zre
misowali z mlstrzem łwlata ZSRR 
oraz odnieśli zwycięstwo nad byłym 
mistrzem świata - czechoslowacJI\. 

Tegoroczne mlStrzostwa świata, któ
re &I\ równoczdnle mistrzostwami 
Europy, znów zgromadziły tylko re
prezentacje krajów europejskich. I ten 
fakt powoduje wiele komentarzy w 
światowej prasie. Wiele mówi się o 
braku Kanadyjczyków w tumlejach 
mlstrzowskicb. Zarówno działacze ho
kejowi jak i sami zawodnicy Kana
dy, a także przedstawiciele hokeja 
euroµeJsklego 111 zdania. że taka ay
tuacJa nie potrwa jut długo. 
Międzynarodowa Federacja Hokeja 

n" Lodzie musi znaletć w najbll:tszym 
c.asle takie rMw111,zanle, b:V kanadyj
ski hokej renrezentowany był w mi
strzostwach śwlata. Jeden s działaczy 
Jtanadyjsklch Lloyd PerclvRl 
oświadczył: „HOKEJ TO NIE GRA W 
SZACHY. GTlZIE PARTIE MOŻNA 
ROZGRYWAC PRZY J'OMOCV TELE• 
FON<lW J.,UB KORF.!lll'ONDENCY,TNTE. 
KO"'ITECZNE !li<\ W?:A.TEMNJI! BEZ· 
"0SREONIE 'KONTAKTY". Inni dzla· 
lllcze, którvm dobM hn'<„ja let:v na 
•~1"rtt doda,111. te nlemntlhu jP.•t na 
1\1„t•~l\ met„ tzolac.IR hokeja kanR
dvłsklel!'o nd enrnne.lsk!~ł!'O. W obec
n<'I 1vtn11e.li ~„„l\wno Jrurope,r.zy~v. 
Jak I Jtanady,lezycy, dusZI\ lllę we 

wlaanym sosie, a cierpi na tym wy· 1 na doświadczonych zawodnikach I ma 
łącznie sport. w swych szeregach tylko czterech de

Wszystko więc wskazuje na to. Iż biutantów. Aktualni wicemistrzowie 
Jednym z głównych punktów porząd- świata - Szwedzi znajduja sic w nie-

ku obrad kongresu LmG w Helsin
kach będzie sprawa powrotu Kanady 
do turniejów mistrzowskich. 

przewidywaniach ostatecznej ko 
lejności w tegorocznych mi
•trzostwach grupy „A", panu.le 
zgodna opinia co do tytułu mi-

strzowskiego rezerw.owanego dl,;: dru
iyny ZSRR. Zespól ten oparty został 

co trudniejszej sytuacji. Pięciu naj
lepszych graczy przeszło do drużyn 
zawodowych, a młodzi nie są w sta· 
nie ich jeszcze zastąpić. 
Drużyna CSRS, która przed dwoma 

laty zdobyła tytu) mistrzowski została 
również zmieniona. Pozostało w nie! 
tylko 14 graczy, którzy występowali 
przed rokiem w turnieju w Moskwie. 

W składzie nie ma in. ln. tak do1ko· 
nałych za wodników jak Holik, czy 
Horesovsky. Trener K. Gut sięgnął 

natomiast po kilku młodych, a także 
po niezwykle rutynowanego, Jednego 
z najlepszych obrori.ców świata - J, Su
chy' ego, który przez dwa lata nie 
występował w msitrzostwach świata. 

W cleniu wielkiej czwórki, toczyć 
będą boje reprezentacje Polski I 
NRD. Stawką pojedynków pomlędzy 
obu tymi zespołami Jest pozostanie w 
grupie „A". Mamy prawo 11\dzlt, te 
biało-czerwoni pokonaj11 swoich ry
wali zza Odry I tym samym przedłu• 
ż11 na kolejne lata pobyt wśród naJ
lepszycb drużyn świata. 

W dotychczasowej historii ml· 
strzostw świata najwięcej złotych me· 
dali zdobyła reprezentacja K.anady, 
natomiast w mistrzostwach Europy 
przoduje drużyna ZSRR, 

A oto kalendarzyk posc111tałych 
1potkań1 

I BERIA 

7. IV. - 8zweeJa - CSRS, l'inJan
dia - ZSRR 

8. IV. CSRS - NRD, Polska - ZSRR 
9. IV. NRD - Szwecja. Polska -

Finlandia 
10. IV. CSRS - ZSRR - Sswecja 

- Flnlandla 
11. IV. Polska - NRD 
12. IV. Finlandia - CSRS, Szwecja 

- ZSRR. 

D llERIA 
13. IV. Polska - CSRS, NBD -

ZSRR 
u. IV. Polska - Szwecja, Finlandła 

- NRD 
15. IV. CSRS 

Finlandia 
16. IV. NRD 

ZSRR 

llswecJa, ZllRR 

CllR!I, Polska 

17. IV. Szwecja - NRD, Polaka 
Finlandia 

18. IV. ZSRR - CllR!I, sswecfa 
Finlandia 

19. IV. Polska, NRD 
20. IV. ZSRR - Szwecja, OBU -

Finlandia. 

Czy jedenastka biało-czerwonych 
wystąpi na estradzie w Opolu trak
tując udział w Festiwalu Polskiej 
Piosenki jako ostatni i zarazem decy
dujący szli! formy przed wyjazdem na 
piłkarskie MS? Co do tego nie zapa
dły jeszcze podobno „ wiążące decy
zje". 

sobiścle odradzałbym tego kro
k':'· . Rywale naszych piłkarzy 
pilnie trenują. I to nie na 
estradach, ale na boiskach. 

Choclat podobno we wszystkich nie
mal krajach - finalistach mistrzostw 
świata, jak irrzyby po deszczu rodz11 
się futbolowe pleśni. Tyle, :ie nie w 
wykonaniu aamych gwiazd z boiska 

·ale rodzimych wokalistów-profesjona
listów, 

Po dru11ie - tekst polskiego prze
boj u o futbolu daleki jest od popraw
nosc! językowej. I atąd chociażby nie 
ma większych szans, aby przeszedł 
przez sito szanownego grona jurorów
·kiasyflkatorów. Chociaż już nie raz 
I nie dwa słyszeliśmy z Opola pio
senki o nader miernych jakościowo 
tekstach. Na temat strony muzycznej 
piłkarskiej pieśni nie chcę wypowia
dać się. Niech to uczyni-specjalista w 
tej materii, autor cotygodniowych fe
lietonów w „Polityce" pn. „Muzyka 
łagodzi obyczaje". 

Malkontent 

Liga angielska 
Arsenal - West Ham e :O 
Leeds - Derby 2 :o 
Leicester - Birmingham I :3. 
Liverpool - Queens Park 2 :1 
Manchester City - Ipswich 1 :I 
Newcastle - Everton 2 :1 
Norwich - Manchester Utd. o :I 
Sheffield Utd - Coventry o :1 
Southampton - Chelsea 0:0 
Stoke - Bumley ł :O 
Wolverhampton - Tottenham 1 :1 
Aston Villa - Swindon 1 :1 
Blackpool - Hull 1 :2 
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