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Miastu
,

- ojczyźnie -.sobie

z nu ar YJ" o

manifestacja zWartości szeregów

ZAZDROSC i MEDYCYNA

dy 30 września podjęto po raz pierwszy Dzień Czynu Partyjnego, miała to być swoista manifestacja zwartości szeregów
partyjnych, pokaz siły i zaangażowania wszystkich członków
partii. w sprawy. dnia bieżącego swego miasta i ojczyzny. Dziś.
po. raz drugi. członkowie PZPR .podejmują swój czyn partyjny, chcąc
dac społecz.enstwu nowe wartości, wzbogacić swoje miasta i osiedla
o. nowe obiekty socjalne, dostarczyć na rynek większe ilości poszukiwanych artykułów.
W wielu. zakładach i środowiskach realizację czynu partyjnego rozpoczęto luz wczoraj. O godz. 14 po południu pierwsze grupy podjęły
pracę .w p~zygotowanych wcześniej miejscach. rozpoczęto prace przy
budowie wiat tramwajowych, boisk. ogródków jordanowskich, nowych
(Da!szv ciąg na str. 2)

Dziś

Wyd,

I

Lód:t, niedziela I poniedziałek
12 i 13 maja 1974 roku
Nr 112 (7912)
Rok XXX

DZIENNIK

referendum rozwodowe we wroszech

'Dziś we Wloszech odbędzie się refere."'!dum, którego uczestnicy zade-

~

czy obowiązujące od 3,5 lat
ustawodawstwo rozwodowe pozostanie w mocy. czy też zostanie uchylone. Referendum pierwsze, jakie
odbywa się w powojennych Wło
1est wynikiem Inicjatywy
szech.
skrajnie konserwatvwnych kól katolickich. które przeszło 2 lata temu zebrały wymaga11a przez prawo
oodplsów pod \vnlosklem o
liczbę
przeprowadzenie takiej konsultacji,
Pierwot
pral(nąc anulować rozwody.
nie Inicjatywa ta nie znalazła poparcia anl partit demokracji chrześ- ,
hierarehll kościelnej .
cijańskleJ. ani
(Da lszv cią.g na str. 2)
cyduJą,

ŁÓDZKI

oficjalnej kampanii przed li
we Francji

Rozpoczęcie

turą

jo

YJ

Silne
trzęsienie ziemi

w Chinach
Wedlug in!ormacjJ ośrodka geololflcznego w Waszyngtonie. w •
nach w Pll\tek mlalo miejsce silne
trz41sienie ziemi. Aparaty obserwatorium w Bnuider w Colorado wykazały te leg-0 siła wynosiła 7 st.
":' ~kall Richtera. Epicentrum trzę11.ema znajdow~lo się . w rejonie o
współrz~d.nvch geograhcznvch 28 •t.
1zerokosr1 oólnocne1 I 104 st. dlugo~ri wsrhodnlr.l. Mniej więcej na
granlry Prowincji Kuei-Czeti I SeuCzuan.

I

wieczorem telewizja francuska nadała w obu pr..,.
polemikę Fr&ncolsa Mitterranda z Valerym Giscard
Polemika ~ozpoc7ęla oficjalną kampanię przed drugą turĄ
w~·borthv prez~·dencklch. Sledzilo .fą ponad 20 mllłonów t•iewlctiów i radi•JJllt1.1.acLy, a Jej 111.~ua może l4 plyuąć ua pu ta><·ę niej u1.1e10 t. &lot1uJących w dniu 19 maja.
piątek p6tnym
l,S-godzinną

gramach
d'E•talng.

Giscard d'Estaing, który zabrał
jako pierwszy, przypomnia że
po ewentualnym wvoorze na stanowisko szefa państwa zamierza pob~dzie odbiciem
wołać rząd. który
prezydenckiej'".
wtekszośc1
.,nowej
W jej sklad będą wchodzić gaulllś
cl, niezależni reoubli.kanie. centryś
ci, reformatorzy oraz cl członkowie
partii socjalistycznej. którzy są prze
ciwni wspólnemu programowi lewicy 1 sojuszowJ z komunistami. Giste może lisądz1,
ćard d'Estalng
/ czyć na poparcie 300 par\amentarzystów, oo daje mu bezwzględną wlększość w Zgromadzeniu Narodowym
(246 głosów) I pazwala uniknąć jego rozwiązania Sadzi on także, że
Mitterrand - gdyby został szefem
musiałby rozp isać nowe
państwa wybOr)I parlam·entarne , bowiem ma
w Ze;romadwnlu paparcle t;-lko 180
\
·
deputowanych.
Kandydat lewicy oświadczy!, że
głos

ym, którzy pamiętają (jakże zrenie parn1ętac ! ?) o wspaniatrmmfie załogi „Daru Pomorza" nad całą plejadą doskonałych żeglarzy z różnych stron
świata - odniesionym przed dwo
ma laty w czasie regat wielkich
faglowców szkolnych - słowa .. OPERACJA-ŻAGIEL" nie są z pewnością obce.
J es~ to o p e r a c j a, o której coraz głoś
nie) w Polsce, jako że w tym roku. dziesią,ta z kolei ,,Operation Sall" - wielkie,
międzynarodowe spotkanie łudzi morza i
miłośników żagli - odbędzie się w naszym kraju - w dniach 18-21 lipca.

T

sztą
łym

Wszystko wskazuje na to, że będzie to
jedno z najpowa żn iejszych wydarzeń żeg
w roku 30larskich i propagandowyC'h
lecia PRL. C'o podkreśla chociażby fakt
iż na czele Komitetu Honorowego imprezy stanął przewocłnicząc.v Rady Państwa
- Henryk Jabłoński, zaś Komitetowi Organizac;yjnemu przewodniczy wicepremier
Ża
- Kazimierz Olszewski. ,.Operacja
giel-74" zapowiada się. jako impreza o
wielkiej skali i rozmachu, wspaniale fascynujące widowisko - o czym będzie
my mogli przekonać się, jeśli nie bezpośrednio na Wybrzeżu. to chociażby oglą
dając transmisję telewizyjną z uroczystego powitania w Trójmieście armady setek żaglowców i jachtów oraz tysięcy żeg
larzy z całego niemal świata.
Zanim jednak przejdę do szczegółów
tej przygotowywanej starannie imprezy
chciałbym wspomnieć co nieco o historii
rokiem sta,.Operacji Żagiel". Z każdym
ją o;ię one bowiem coraz popularniejszvm
zgromadzeniem ludzi. dla których „szkolenie pod żaglami. propaganda tego romlodego narybku
dzaju przygotowania
marynarskiego do pracy na morzu oraz
p:·opaganda odpoczynku pod żaglaimi stała się naczelnym hasłem."
Takie m. in cele stawia sobie właśnie
w 1955 roku w Anglii - Sail
które już w rok
Training Association,
do zorganizowania
przystąpiło
p óźn iej
zlotu i regat
pierwszego gwia~dzistego
żaglowców odbywanych co dwa lata i naDezywanych odtąd .. Operation Sail".
biut Polaków podczas ostatnich regat zorpowołane

zamierza powierzyć stano"'1sko premlera Jednemu z deputowanych socJalistycznych (bylby nim wedlug
(Dalszy ciąg na str. 2)
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pożar

Olbrzymi
W

Birmie

Ponad 800 ludzi zostalo bez dachu
nad głową w wyniku l!Waltownego
całkowicie
prawie
który
pożaru,
zniszczył osade Thanakon w środznaczne
Zanotowano
Birmie.
kowej
szkody, Władze b irmańs kie l Towarzystwo Czerwone~o Krzyża Republiki 11•tvcl1miast zon;:anizowaly •kcje pomocy dla poszkodowanej ludności.

ambasadorowie
na niej miejsce
obcych, honorowi goście, dziennikarze i in
Po paradzie, którą obserwować będą z
pewnością dziesiątki - jeśli nie setki tysięcy mieszkańców Trójmiasta i turystów,
największe ze statków szkolnych - przezajmą miejpiękne rejowe żaglowce sce przy Nabrzeżu Pomorskim tuż przy
znanym z pewnością wszystkim łodzia
nom odwiedzającym Gdynię - skwerze
w basenie .iaehtoKościuszki. Obok cumować będą piękne szkunery
~rym -

znajdą
państw

ganizowanycb w trakcie XX Olimpiady
zakm1czyl się, jak wspomniałem , sensazwycięstwem
cyjnym i bezapelacyjnym
naszej „Białej Fregaty" oraz jej triumfalnY'm wpłynięciem do Kilonii.
Po tym sukcesie Polska wystąpiła do
z inicjatywą
Sail Training Ao;sociation
zorgani2J0wania kolejnej .,Operacji Zagiel74" w porcie gdy11skim. Propozycja ta
przyjęciem
spotkała się z przychylnym
ze strony STA. Tak więc w tym roku
„Operation Sail" rozpocznie się 10 lipca
w Kopenhadze, skąd jachty i statki żaglo-
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Olu kogo „Dzwon zwycięstwa"
i czarna skała z Hornu?

„OPERACJA ŻAGIEL"
prowaGdyni.
(wyznaczonej na linii Helu)
Na mecie
są 16-17
uczestnicy regat spodziewani
lipca, a w dniach 18-21 będą gośćmi całego Trójmiasta.
we wystartują 14 lipca do regat
do Zatoki Gdańskiej i
dzących

Bez wątpienia najbardziej atrakcy,lnym
„Operation Sail-74"
punktem programu
bedzie Wielka Parada Morska wszystkich
które przepłyną
że!l'łowców ; jachtów,
od
wzdłuż brzegu Zatoki Gdańskiej Pucka w stronę Trójmiasta - defilując
Zostanie ona
przed trybuną honorową.
usytuowana na grupie okrętów wojennych zakotwiczonych w niewielkiej odw rejonie Kami enległości od brzegu nej Góry w Gdyni. Obok przed<tawirieli
PRL
państwowych
najwyższych władz

y Zj z p

•

•

•

w1ęz1en1u

We wzorcowym więzieniu wloskłm
w Alessandrii (Piemont> rozegrał się
krwawy dramat: w czasie szaleńczej
próby ucieczki podjętej przez 3
więźniów, zginęło 6 osób, a 14 zo•
stało rannych.
w czwartek. 9 maja 3 więźniów
skazanych na wieloletnie kary wię•
zienia,· w tych dwóch za zabójstwa,

Mnóstwo
I dziesiątki Innych jachtów.
innych towarzyszących imprezie jednostek
cumować będzie przy Długim Pobrzeżu w
w
Gdańsku oraz w porcie jachtowym
Górkach Wschodnich.
zainteresowaniu „Ope
w Polsce świadczy
termin zamknięcia
fakt,
mija . dopiero 17
listy
czerwca - już dziś znajdują, się na niej
42 jednostki. Wśród największych i najpiękniejszych - szkolnych żaglowców rejowych - będzie m. in. radziecki bark
,.Kruzensztern" - największy aktualnie
statek żaglowy na świecie, a z naszym
,,Darem Pomorza" i , ,Iskrą" ścigać się
będą także duńska fre'(ata „George Stage",
brygantyna
NRF-owski „Gorch Fock'',
wyjątkowym

O

racją

l& osób spośród
związało
Stępnie
personelu więziennego, traktując Ich
jako zakładników Zbuntowani wlęt
rzyl się znacznie zakres pomocy n~owie zażądali pewn?j sumy pie·
niedołężnym, n1ędzy I dostarczenia 1m samocl1odu
ludziom samotnym
du ucieczki wraz z esk-0rtą motocy'
·
·
klistów, którzy mieli się potem od•
inwahdom.
dalić .
Bunt trwał 3ł godziny; w tl'lll
czasie władze podjęły próbę roko·
wań z wlętniami, J•dnakte mlejsco
wy prokurator orzekł, Ił t.ak nie•
bezpiecznym osobnikom nie można
poz;wolić na szansę unikni~cla kary,
W piątek po południu 2:;-osob.owa
grupa ochotników wybranych spn•
p-0UcJi ~taśród funkcjonariuszy
(Dalazy ciąi: na lltr. 2)

Wczoraj w PKiN w Warszawie
Krajowy Zjazd
się VI
Polskiego Czerwonego Krzyźa. Pię
członków orclomllionową rzeszę
ganizacji - ludzi dobrej woli, któpomoc
rzy niosą bezinteresowną
wszystkim jej potrzebującym
reprezentuje na zjeździe ponad 400
llelegatów. Zjazd podsumowuje dorobek PCK w ostatnich 4 latach.
program działalności
sprecyzuje
stowarzyszenia na przyszłość. Devład7.e
let tl<>Wll
"•fbior:\
le!f«"i
PCK.
Na uroczyste otwarcie VI Krajowego Zjazdu PCK przybyli: zastępca członka Biura Politycznego,
sekretarz KC PZPR - Stanisław
Zdzisław
Kania, wicepremier Toma!, przedstawiciele stronnictw
politycznych - ZSL i SD oraz kierownictw szeregu resortów. '
Obradv otworzył prezes ustępu
jącego Zarz11du Głównego PCK Jan Rutkiewicz.
Przy kołach I komitetach gminnych PCK działa ponad 1.050 klubów honorowych dawców krwi.
Tylko w ub. r. pobrano - hono,. ,
.
rowo - blisko 250 tys. litrów te.",;,„„.
'fr/~ ~~
go bezcennego leku. Pod auspicja, ! '«\~ „!'r.tł~~:z., ..
mi stowarzyszenia działa w całym
.
kraju ponad 320 punktów opieki
Wiosenna kosmetyka pomnika
nad samotnymi i chorymi. Ponad
40 tys. osób korzysta z pomocy nie- ry·nku w Helsinkach.
CAF
sionej przez siostry PCK. Rozszerozpoczął
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Spotkan .• e ludzi• dobrej• woli• I~ł~e~~~rr~:Y".~~J'aa: s~:~ź~~~~:~·a z~~:
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Krwawy dramat
w Piemoncie
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Indie. Migawka z przed.mlek!&
Bombaju
StrzRllcOW:'!kl
CAF -

z

żagiel"
że choć
zgłoszeń

Huragan nad Bangladesz
Nad południowymi rejonami Bang
la de szu szalał huragan,· który spo·
wodował ogromne straty materialne.
Jak informują z Dhaki w jednym
tylko okrę1tu KusztlJa ponad ł5 tysięcy mi~zkańców zostało bez da·
chu nad głową.

DZIEK
KIESIE

I

Od specjalnego
wysłannika z Gdyni
Spodziewany
„Wilhelm Pieok" 1 NRD.
jest także udział szkunera „America" i
argentyńskiej „Liberty", nie brakuje tak·
że jednostek angielskich, francuskich, ho·
lenderskich i in. Zaś w regatach iachtów
pokażą z pewnością co potrafią załogi:
z:
„Smialego", „Leolłida Teligi", „Jana
Kolna" i wielu innych.
Poza żaglowcami l jachtami biorącymi
Gdynia I Gdańsk,
udział w regatach staną, się mie.iscem spotkania około 500
rozmaitych jednostek pływających I ty·
sięcy żeglarzy z wielu krajów Ś\~iata. Organizatorzy robią wszystko, aby ich przyjęcie i pobyt na polskim Wybrzeżu wypadły jak najserdeczniej i jak najciekawiej. Trwa intensywna zabudowa gdyń
skiego basenu że!!larskiego, gdzie powstadzień
ją nowe pawilony klubowe, lada
wielobarwny plakat
piękny
ukaże się
w druku znajdują się foldery, przygotowuje się wiele okolicznościowych pamią
tek. Godne przyjęcie licznych gości zapowiada także gastronomia, a cale Trójmiana
sto dokonuje spPcjalnego makijażu
tak ważn11 okazję jaka, jest „Operacja

W ' 132 dniu roku J11lot\ce wzegodz. 3.46, zajdzie zaś •

Domlnłk,
Panbaą,
DZIS:
Wszemir.
JUTRO: Serwaey, Robert, Clechos~aw,

przewiduje dla l.odzf I województwa Oa!ltepu.ląca poirode:
zachmurzenie umlarkow&ne, Temperatura minimalna 2, maksymalna 16 at. c. Wiatry słabe i
umiarkowane z kierunków poJutro mo·
łudniowo-wschodnich.
tllwe przel-0tne opady, ciepło.
Ciśnienie wieczorem 74ł,4 mm.

· 1364 - Zało:tona :MSłala Akademia Krakowska.
1949 - Utworzenie Towarz:vstwa Przyjaciół Dzieci.

żagiel".

Do wielu szczegółów Jej ciekawego programu wracać będziemy jeszcze niejednokrotnie, jako, że wielu łodzian przena
bywających w okresie urlopowym
chciało
będzie
Wybrzeżu z pewnością
na własne
zobaczyć „Operację Żagiel"'
oczy. Na koniec jeszcze tylko parę słów
Organizacyjny
o nagrodach. Komitet
„Operacji Żagiel 74" w Polsce postanowił
w
ufundować dla najlepszych statków
poszczególnych klasach nagrody w postaci specjalnych „Dzwonów zwycięstwa".
Nagrody dla zwycięskich jednostek przyznaje taki:e Sail Training Association m. in. w formie odłamka czarnej skaly
z Przylądka Horn - najbardziej groźnej
skaly, którą tak trudno opłynąć pod ża
glami. Miejmy nadzieję, że wśród zdobywców obu wspomnianych trofeów nie
Z'lbraknie jachtów biało-czerwonej bandery,
ZDZISLAW SZCZEP ANIAre

Nie kłaniaj s~ zbył nisko,
IHf może cię nie poznać I

Gotuj co chcesz, tylko
przeszkadzaj mf J)ł"acować r

bo

Jlłe

Miastu -

ojczyźnie -

ożywia

Ich praca

sobie

miasto Jak reanzujemy program rozwoju

Nie ma żadnej przeaady w ltwierI 1ekretan KL PZPR, przewoctnfdzeruu, że ich praca ożywia miuto czący RN m. Lodzi :8. Koperalti wrę
25 tya. pracowników 1ospodarkl czy! przedstawicielom Komunalnego
ltomunalnej sprawia. te możemy żyć Przedsiębiorstwa Transportu I Sprzę
w naszej Lodzi, pracować i wypo- tu Budowlanego Honorową Odznakę
czywać. Dziś obchodzą swoje święto
m. Lodzi. Odznakami tymi udekoroa wczorajszym posiedzeniu zespołu Koordynacyjnego do spraw Ros- Dzie1~ Pracownika Komunalnego, w wał również działaczy ChKS - Z.
woju i Modernizacji m. Lodzi pod przewodnictwem wicepremiera
łódzkiej
Hali Sportowej odbyła się Błaszczyka, M. Kiełbika, A. NiemK. Olszewskiego z udzialem 1 sekretarza ~L PZPR B. Koper•
wczoraj z tej okazji akademia, w któ- czyka I J, Sztybla. Z kolei mln. M.
skiego, II sekretarza KL - K. Lukaszewskiego, prezydenta m. Lorej wzięli udział gospodarze miuta z Zubelewlcz wręczy! proporzec za zadzi
J,
Lorensa,
ministra
MPL
T.
Kunickiego
1
przedstawic1eh
zainI sekretarzem KL PZPR - B. Ko- ji:cle czołowych miejsc we wspól'zateresowanych minsterstw, pod5umowano dotychczasową reallzację Uchwaly
perskim 1 prezydentem m. Lodzi wodnlctwle krajowym: l i miejsca Rady
Ministrów
z
roku
1971
umożliwiającą Lodzi wydame ponad 37
J, Lorensem, Przybył przewodniczą Hotele Miejskie I KPTISB, m mle,1mlliardów zl na inwestycje.
cy GKKFiT - B. Kapitan oraz wi- sca - PW1KOL, LPO, MPRWiK oraz
w ciągu trzech lat wydano 2.4.604 miliony zł na budowę kilkunastu duceminister gospodarki terenowej 1 MPWB. Przewodniczący GT<KFiT B.
(Dokończenie za str. 1)
żych fabryk. Wyliczmy tylko niektóre z nich: „Strzelczyk", _„Gumówka",
- M. Zubele- Kapitan udekorował odzńilką Zasłu
ulic i parków. Na ul. Matejki spotkaliśmy liczną grupę łodzian przy ochrony środowiska
„Kalina'',
„Fadom", I etap 11 Teofilowa", 11 Polanll 11 i wytwo~nia don1ów
budowie pasażu biegnącego w kierunku wschodnim od budynku Stu- wicz. Swięto pracowników komunal- żonego Mistrza Sportu B. Niemczyk
typu WZ-75. Wzniesiono w tym czasie Szpital im. M. Kopernika, oddano
nych
połączono z obchodami SO-lecia
oraz Odznakami Zasłużonego Działa
dium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Byli to pracownicy łódz Chojeńskiego
wodociąg Sulejów-Lódź, zakłady graficzne RSW „Prasa", szkolę muzyczKlubu
Sportowego
ną i przychodnię przemysłową na Widzewie. W roku bieżącym do eksplokiego „Textilimpexu". I sekretarz KZ PZPR T. Kotwas
miał „Komunalni" . W swoim wyst!l;p\eniu cza Kultury Fizycznej E. Broniatacji zostaną przekazane: „Dywilan'·, II etap „Te9!ilowa", „Bistona'',
w tym momencie trochę kłopotu: - Sytuacja nam się skomplikowała. J. Lorens podkreślil rolę, jaką speł sza, J. Bednarczyka, R. Brutanka
„Uniprot" 1 dwa kotły w elektrociepłowniach, a . z obiektów o Innym,
Przygotowaliśmy narzędzia dla 240 osób, a na plac budowy przyszło nia w mieście gospodarka komqnal1 J. Orlowskiego.
Chojeński Klub
nie
mniej ważnym charakterze spodziewać należy s1ę przekazania do użyt
w sumie ponad 340 osób. Bardzo wielu bezpartyjnych stawiło się na. Przedstawll jej osiągnlęda I zaku: Instytutu Medycyny Pracy, centrali telefomcznej na żubiu·dziu, komdo pracy samorzutnie. Pasaż nie jest tak szeroki by udało się wy- dania oczekujące Jeszcze na spelnie- Sportowy otrzymał 1Ztandar ufundobinatu
gastronomicznego, kilku szkól, przedszkoli i żlobkó~.
wany przez ZG ZZPGKIT.
(er)
nie.
korzystać wszystkich, ale za chwilę przywiozą więcej łopat i równow budownictwie mieszkaniowym oddano w ciągu trzech lat realizacji
cześnie z pasażem będziemy urządzać trawniki. Chcielibyśmy jakoś
Uchwały 79.086 Izb.
Mimo nienadą.żania budownictwa towarzyszącego za
przy tej okazji upamiętnić nasz Dzień Czynu Partyjnego. Proponujemy
wzrostem budownictwa mieszkaniowego - nie ma mowy o tym, by .wykonywać budownictwo towarzyszące kosztem mieszkaniowego. Stanowisko
więc, aby pasaż, który jeszcze jest bezimienny nazwać pasażem Czynu
to podzielają. nasze władze partyjne I adminlstra~yjne -: co m~cno podPartyjnego. Ostatecznie będzie to nie tylko
wysiłek
pracowników
kreślll n sekretarz KL K. Lukaszewsk1. ~a wniosek w1ceprem1era,
na
„Textilimpexu" Na placu budowy dzisiaj zameldują się pracownicy
jednym z najbllższych posiedzeń, Zespól wysłucha konkretnych prOJ:?OzyZPO im. Próchnika, Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i „Orbicj! urzędu l\liasta 1 resortu budownictwa jak konkretnie zaradzić medGsu". Inicjatywa wydaje nam się więc godną uwagi.
ciągnięciom w budownictwie. t~warzyszącym.
.
.
W sobotnie popołudnie pełną parą wrzała robota w dziesiątkach
Drugim ważnym punktem posiedzenia była sprawa orgamzacj1 turystyki
punktów
naszego miasta. Pracownicy „Elty" i „Stomilu" rozpoczęli
I wypoczynku nad zalewem sulejowskim. 6 maja 1974 r. zapadła ~ecy:i:ja
prace przy budowie ul. Aleksandrowskiej, które kontynuowane będą
prezesa Rady Ministrów w sprawie prac przygotowawczyc':1, zm1erzaią
cych do zagospodarowania turystyczno-wypoczynkowego. z1::nornlka. sule•
dzisiaj. Na terenie dzielnicy Górna powstaje ponad 30 ogródków jorJowsklego. Do 30 maja 1975 muszą być opraco-.yane zalozema teehmcznodanowskich, wiele parkingów i boisk. Około godz. 15 znaleźliśmy
partlJ., które udzielają mu w wybo(Dokończenie ze str. 1)
ekonomiczne całego kompleksu zagospodarowania zalewu. Oznacza to odsię na terenie budowy jednego z wielkich zakładów przemysłowych
pow4zechneJ opinii Gaston Defterre) rach 1wego PQParcia, a więc socjadanie pierwszych domów wczasowych najwcześniej w 1978 r. Zanim odda
- „Dywilanu". We wzniesionych już halach zastaliśmy dziesiątki Ju- i te nowy rząd będzie koalicją tych listów, komunistów, lewloowych rane
zostaną pierwsze domy wczasowe, należy wybudować kolektor z Todykałów
oraz
Zjednoczonej
Panu.
dzi. Ponad 200 osób zjechało z Lódzklch Zakładów Radiowych „Fomaszowa, rozbudować tam oczyszczalnię ścieków i wybudować oczyszczalSocjalistycz.neJ - PSU. Rząd koalinica". Następne grupy z tego zakładu pracowały w Parku Młodości
nię
w Sulejowie - mieście do tej pory pozbawionym kanal!zacjl,
cyjny przedstaw! Zgromadzeniu awój
I Sielańce przy ul. Cieszkowskiego. Tu pospieszono z pomocą budoAP
program polityczny, oo bedzle powlanym, zasypywano· wykopy tundamentowe,
przgotowywano miejwrotem
oo tradycji generała de
sce do wylewania podłóg betonowych. Wł. Tomczyk z zadowoleniem
Gau.lle'a - „zarzuconej w ostatnich
ocenia pracę swoją i kolegów. - Jesteśmy tu od godziny, i trzeba
latach". Jeśli pa.rlamel)t przyjmie
przyznać, że teren ten zmienił się już bardzo wyraźnie. Do wieczora
1
chcemy zakończyć pracę w tej dużej hali.
wiązania Zgromadzenia i l'O'Lpisa.nia
sąsiednich pomieszczeniach znaleźliśmy następną grup11 pracunowych wyborów,
jących. L. Skrzydło, reżyser z WFO. Jest nas ponad
50
Kandydat lewicy przypomnlal, te
osób, w tym także wielu bezpartyjnych. Są pracownicy wła
komunistów wprowadzil do rządu
ściwie wszystkich działów I twórczy, i techniczni. Wielu ma
de Gaulle I te generał wysoko ce1
możność po raz pierwszy zetknąć się w ten sposób z wielką budową
.
nil dz.lalalność Maurice Thoreza na
i pracują z ogromnym samozaparciem.
Oi;tatrum
akcentem tegorocznego stanowi.i;ku ministra Mitterrand uJest godz. 17, W ZPJ „Pierwsza" przystępuje do pracy kilkaset Ty1:oarua .PC:K
w naszym ~escie waża. że nie motn~ „wykluczać ze
W niedzieli) lZ maja ł,5 tys. •bywa tell mikrosłrnpljnego ksi1:stwa Monako
osób. Członkowie partii rozpoczynają swoją pierwszą zmianę produk- sta< się u1oczysty koncen w .l!11har- społeczeństwa !\ m!llonów tych Franobchodzić b<:dzie na pikniku pod gol ym niebem zs
rocznicę
panowania
monil
LOdzkieJ,
1<tory
zgromadzi! re- \
ó , któ
j
ti kocyjnego czynu partyjnego. Dziś pracować będą dwie następne. Spotka- prezentantow wielotysl!;cznei
księcia Rainiera.
rzeszy cuz ~ •
t;;Y I! 1osu ą na par ę
ny w przejściu dyrektor A. Dąbrowa. Chcemy dziś dać 40 tys. loClzkleJ
orgaruzacJi czerwonokrzy- mun15tyczną jeśli c.~ce •it: „reprem bardzo poszukiwanych, na rynku dzianin i tkanin jedwabnych, pła skiej. Wśl'Od słuchaczy znalezli się zentować cały naród .
Wstępując na tron I maja 1949 roku nę Mona.k:o, a potem w czasie trwaprzedstawiciele
władz miejskich z
Końoowa
część poleml.kl
pośwlę- ~lążę
niejednokrotnie wymienianv jącej 6 miesięcy „wojny celnej" z geszczowych i sukienkowych. Wartość tego bardzo konkretnego czynu 2.5 mln zł. Pracują i członkowie partii i bezpartyjni. Zaangażowanie •ekretarzem KL PZPR K, Kwiatlrnw- oona byla sprawom zagranlc:znym, był w nagłówkach prasowych. M. in. neralem de Gaullem wówczas prezysk.lm
i
wiceprezydentem
miasta
gdzie
program
obu
kandyda1ów
byt
wtedy
gdy
poślubil amerykańską ak- dentem Francji. W 1962 roku generał
załogi jest bardzo duże.
z. Politem. w imieniu ZM PC.Ł\. płk zbtetny w wielu dziedzinach.
tarkę tilmową Grace Kelly, dziś księż- próbował położyć kres tradycyjnem,11
ak wyglądają pierwsze obserwacje z realizacji czynu partyjne- doc. dr J. Barancewic<1 udekorował
statusowi księstwa, będącego „rajem
go na terenie naszego miasta. Tysiące osób stawiło się do
podatkowym".
Francuzi
utworzyli
pracy na wezwanie partii. Partyjni i bezpartyjni obok siebie.
Efekty tej pracy mierzyć będziemy nie tylko w złotówkach.
I
•ką. l M. Szymczaka, Odznakami llI i
.
os1ągnięto
wreszcie
porozumienie.
Sobota była tylko wstępem, dzisiaj dziesiątki tysięcy członków łódz stopnia
- Z. Blotnickiego, K. Bursę, I
zgoClnie z którym francuscy rezydenkiej organizacji partyjnej, a wraz z nimi młodzież ZMS-owska kon- W. Farbotko, A, Holwek, S. Jacho- I
ci w Monako musieli płacić podatki.
tynuują swój społeczny wysiłek. Prawdziwy pokaz zwartości szerewicza s. Jaro1a, J. Karbownilt, E.
w · · ·
b d ·
v b la p 6b
azrueiszą o ai spra' ą y
r a
gów partyjnych z myślą o swoim osiedlu, dzielnicy, mieście o sobie Kubciak, z. Kuiawę, R. Piętow•ltie-1
sil
księcia
Rainiera
z
greckim
multisamych i naszej przyszłości.
(L. Rud.)
10, A. Wojtkowskiego,
M. \Viodarowę
milionerem Onassisem. Ten ostatni
czyka I Z. Korczaka. Oclz.nakaml IV
pragnął za wszeil{ą cenę utrzymać
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - stopnia - Z. Polak, J, Lomberg, M.
dawny charakter księstwa, jako snoPrusińską.,
Iii. Swierczyńsk.iego,
L.
bistycznego miejsca zabaw „najbogatKoziela I G. Froncklewicza. Odznaki
WmMaJ odbyło llł• aroezyw t. wmu.r&wanle kamienia węgJe.J.nego szych próżniaków", drugi natom1a~t
0
pod
nowoczesnej i.aJi 11ponoweJ cli& ChK.i, przy ul, Ko6
Rosiński 1 M. WUtke.
•ynierów Gdyńskich.
nazywają „śr6dzie;,nomorskim Manw koncercie wystąpila Orkieatra
w uroczystości udział wzięli m. dan.a do uyilku Uodnl-e z do-tych- hattanem".
'!
PR i TV z Lodzi pod dyrekcją H. !111.:
przewodniczący GKKFiT - B. cza&<>wym!
ustaleniami w 1?rudn1u
stało się to dopiero po sporze sąd o•

1 modernizacji

-

Dzień czynu partyjnego

Łodzi?

N

- manifestacja zwartości szeregów

Radiowo-telewizyjny „pojedynek''

F. Mitterranda i V.G. d'Estaing

Społeczna ofiarność łodzian

spod znaku
Czerwonego

W

~4;,~1pr~gr~m a U::~l~ ~~~~i:

25 rocznica panowania księcia Rainiera

I

Krzyża

Wielki piknik w Monuko

I

T

Wmurowan1'e kanu'en'1a

~~~~~w~.m~lej~:z':.~~~mŁ. i~:nie.;:

podI lmd

I

Wykorzystanl'e zm1'an
zeznal'!ICeJ'

W.modulac1'i

lfJosu osoby

~~~~ro~:r~~malas~~ż~::~owic~:w?.

węg'1elnego i:t:~~~~i/e:Oe 6nam?~s\':ca;~~e ~~t~;

. DOW8J• hal1•I ChKS

IJUdawę
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Bryta,n•i'i? PWD~~~~h.·a czołowi plosenfe~)e ~~~~°;;w:i~eta~!c~ez;~~ 'i:oo~ ~I~azl~~do~:Y~zlękirz~~~:S~~:; ~J-r;:),zp;r~~~~~m a~~aar~r~~ęs~~a ;9;:
''Detektor kłamstw
Wl"s'n l•eWSkl'
''

1

Brytyjskie mlnl.sterstwo 1praw we- zeznań I modulacją Cl05u, która zama w najbl iższym czasie\ lt•Y ud \\1eiu cz)'nników ubocznych.
wydać opinię o możliwości zastosowa- . Ponadto sama
legalność stosowania
nia na terenie W, Brytanii stynnel?o takiego urządzenia w śledztwie rówamerykańskiego „detektora kłamstw". nież jest wątpliwa.
co prawda w nieco zmodyfikowanej
Wielu
specjalistów
uważa,
że
formie. Ten nowy typ detektora ora- ewent;ialne zastosowanie
detektora
cujący
na zasadzie wykorzystania spowoduje protesty w postępowych
zmian w modulacji głosu osoby ze- warstwach społeczeństwa, lctóre nie
znającej jest Już od dłuższego czasu bez racii uwazają, iz detektor uzywnwykorzystywany przez policję ame- ny przez poilcJę stanowiłby zamach
rykańską i niektóre prywatne orita- na swobody obywatelskie.
nizacje w USA.
Nowy aparat, wygląda Jak norma!n~
Jak wiadomo. stosowanie detektora '-';altzka i kosztu!e ok. 2000 funt<I„
k!amstw wzbudza wiele kontrowersji Ujawmono, że. 600 takich aparatuw
w świecie prawniczym. Wielu praw- i.est obecme uzywanych na terenie
n!ków I kryminologów wskazuje, iż Stanów Zjednoczonych a ject;',n przPnauka nie zdolala ustalić oezpośred- chodzi „próby rnstruktazowe w w.
niego
dyrektorów
filii
zakładów produkujących ten aparat
twierdzi że detektor jest nieszkodliwy,
portleważ wykazuje
jedynie, •tę
iż
odpowiadająca
osoba znajduje
w stanie stressu psychicznego, a zadaniem stawiającego pytania jest ustalenie, co jest przyczyną tego stressu. Problem jednak pozostaje nadal
•
•
kontrowersyjny.
- ---- - w1ęz1en1u

prezesem PIHZ

wnętrznych

związku między prawdziwościa B~~~e~\

londyńskiej

Krwawy dramat
•

w

oraz

!Na wniosek mintstra handlu :r.agranicz.nego 1 gospodarki_ morskteJ,
prezes Rady Mi.r:1strów nuanowa! dr
Wlodzun1erza Wiśmewsk1ego
prezesem PolskteJ Izby Handlu Zagranicz.nego.

* +

w

- J, Mora.wiec, przedstawiciele władz
dzlelnicy Górnej z I sekretarzem K.D
/PZPR - M. MatyJaszczYkiem. Byl!
także
obecni:
dyrektor Wydzialu
KFiT dla m. Lodzi i województwa
L, Brylzell'skl,
przewodniczący
WFS - W. 8kupieilskl oraz przedstawiciele łódzkich
klubów sport,owych, 0 rganizacl1 społecznych 1 mlo<lzieżowych,
Aktu wmurnwanla kamienia węgielnego dokonał przewodniczący GKKFiT _ B. Kapitan.
Nowa hala
sport.owa wznoszona
przez załogę MPBK nr 3 ma być od-

-

I
I
,

I

Włodzimierz Wisniewskt urodzil się
w 1926 r. w warszawie w rodztńie 1
robotruczej Ukończy! studia ekono- I
miczne w Wyższej Szkole Handlu I
Morskiego w Gdyni. w 1972 r. uzy-1
skal stopień doktora nauk ekOJIOh
wydziale ekonomiki

I
1

:ili~~~u r.~~~~~~~:~~~ r~s~~~~~e;~~ I

dlu zagranicznego na kierowniczych
stanowiskach. Od 1968 do 1913 r. by!
·
radcą handlowym przy ambasadzte
PRL w Londynie. Od 1973 r. do
chwili zniesienia Ministerstwa Handlu zagranicznego by! p.odsekretarzem stanu w tym mlnlsterstwie.
Jest członkiem PZPR.

ws

(Dokończenie

ze itr. 1)
zbuntowanych
1zturmując
więzienie pod ośloną granatów dym
nych I łzawiących. Trzech buntowników zaczęło
wówczas mord<>wać
powiązanych zakładników.
Ostatecznie zginelo 3 zakładników, lekarz
więzienny t stratnik. Przywódca i ·
~rganlzator
buntu, 36-letnl Cesare
Concu zmarł z odniesh>nych ran.
Dwóch pozostałych przestępców ukowala

I

jęto

z

żywcem.

relacji dziennikarzy wynika. te
bandytów, którzy podjęll desperacką. próbę uwolnienia się, zdawało sobie sprawę z minimalnych szans
powodzenia. Ich przywódca skazany
został za zabójstwo w 1958 r. na 24
lata więzienia, z których - do chwili buntu - 16 miał już za sobą,
Dwóch pozostałych takźe przesiedzial• w więzieniu P<I kilkanaście
lat.
I

Komunikat
Okręgowa

Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lodzi prowadzi
postępowanie
w sprawie ustalenia
okoliczności śmierci kilku m1eszkancow Lodzi, robotników przymusowych zatrudnionych w latach 19401945 w koksmvni Dortmund-Ewrng.
M. in. ustalono, że latem 1944 r. hitle
rowcy aresztowali
Longina Stępnia
ur. 8. II. 1914 r. z-am. w Lodzi przy
ul. Wawelskiej 30 I Bronisława Urbaniaka, pochodzącego z Lodzi lub jej
okolic (bliższych danych brak).
Wkrótce po aresztowaniu,
Longin
Stępień został podobno
rozstrzelany
w grupie kilku innych mi:żczyzn, natomiast o losie Bronisława Urbaniaka bral< jakichkolwiek wiadomości.
W związku z tym wzywa się czlonków rod7.iny Bronisława
Urbaniaka
(rodzinę L. Stępnia ustalono)
oraz
Inne osoby, którym są znane okoJiczn-0ści aresztowania i zamordowania wyżej wymienionych. a także Innych Polaków przebywających na robotach przymusowych w Dortmund,
do złożenia osobiście lub telefonicznie Informacji w tej sprawie,
w
Biurze Okręgowej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Lodzi, Pl.
Dąbrowskego 5, pokój 239, tel, 811-20
wew. 21,

•

Londyński ~enn.lk

„The Times"

masakrach mieszkańców wioski Inhamlngha w Mozambiku, dGkonywanych w okresie od sierpnia 1973
do marca 197ł roku przez tolnierzy
portugalskich oddziałów ekspedycyj-

„

wynika
relacji duchownych,
:toln!erze portugalscy dopu.nczal,1 Ilię
i wielu okrucieństw
wobec mieJscoI wej ludnoścl. W lipcu 1973 r. przesłuchiwall
oni naczelnika wioski,
powiesiwszy go uprzednio za stopy
na gałęzi drzewa. W końcu stycznia
br,, po akcji bojowników Frellmo,
zastnellli dwóch mężczyzn, a ich
z dutym więc za.ciekawieniem te- zwłoki wystawill na widok pubUczlewidzowie kubańscy wysłuchali nie- ny.
dawno zapowiedzi
pant Nltzy, :te
„nie bacząc na nic". ,,w przekonaniu, iż narazi na szwank zaufanie i
popularność. jakimi się cieszy", „licząc się z tym, :te prawie nikt Jej
nie uwierzy", Itp., ltd., uważa za

Dziś

słuszne

podzielić

się

wiedzą.

płyną

cą z wielowiekowych
doświadczeń
Innych narodów.„ Sprawa wyjaśniła
się dopiero po 10 minutach denerwującego napięcia,
Chodzi o tn oznajmiła panJ Nltza te jeśli przy
1>0dstawowym daniu podajemy do
stołu
ziemniaki, motna
od biedy
zrezygnować z rytu. ,Coś podnbnego - obiad bez rytu!" - wykrzyk
nęlo
zapewne milion słuchających
jej w tym momencie Kubańczyków.
Ale
czekał
Ich
Jeszcze
jeden
wstrzą.s, panJ Nitza oświadczyła bowiem najpoważniej w świecie, te
ziemniaki w formie np, puree mogą
jeść nie tylko dorośli,
ale wbrew
za.korzenlnnym przesądom,
równiet
I dzieci - i naprawdę Im to wcale
a wcale nie szkodzi! No cóż, tycie
auł!orytetów kullnarnych nie zawsze
jest łatwe, czasem motna - I trze
ba - cl<:tko na.ra.zl~ •ię -pólziomkom.

(W)

rząsa1ąca

u bm. z.anu esz cu obsz e rną relaI „cJę 5 m~jonarzy
holenderskich o

C O k r a J• t O O b y C z a J. In3:r~
Ob I. a d bez ryz. U ?•
Pa.ni Nitza Villapol JNł be11apnecz
nie największym od ponad 15 lat
autorytetem kulinarnym na. Kuble.
Co powie - to ~wlęte, Od lat teł
prowadzi w telewizji bardzo popularny program „smacznej, .zybklej
l latwej kuchni".

Q.bnlr. hall 0 wymiarach uxsa m.
odia się do użytku
zawodników
Ch.KS szatnie, gabinet odnowy, khtbową placówkę służby zdrowia, pu\ koje dla trenerów itp,

•
re ICCJO

Z DZIENNIK LODZKI nr 112 ('791%)

Łodzianie lau-reałami

Kaliskich

Spotkań

Teatralnych

jego udziały w przedsiebior„Societe, des bains de mer".
to jest wlaścicielem
głośnego kasyna gry w Monte Carlo i
kontmJuje dz1aJalność Jicznycl1 hoteli
i atrakcji turystycznych. Od tego czasu rząd księstwa rozszerzy! poclstnwy gospodarki, otwierając nieco tańsze hotele i rozwijając lokalny przemysl (m, in. elektronika).
w rezultacie - o He w XIX wieku
najwy"5zym budynkiem było kasyno
gry, obecnie 25 budynków lic~y _85-100
metrów wysokosci, a w naJbltzsz:1•m
czasie zbudowanych zostanie dalszycll 100 wieżowców. Wzbudziło tn
llczne krytyki miłośników tradycyJnego krajobrazu Monako, na co książę odpowiada, że na 1.89 hektarńw.
rozciągniętych w wąskim _3-kilometrowym pasku budować mozna tYlko
w jednym kierunku - w górę.

:tlO lutego br.

postanowionn
przetrzymywanych przez władze, Wywlezlnno wtedy do dżungli I zastrzelono 85 więtniów, a Ich clala
wrzucono do rowu. 23 lute~o roo:strzelano dalszych ł8 wt<:tnlów.
19

I

„zlikwidować" cz<:ść wlętnlów

z

W

0

-

„

nikó'" Frelimo. Jak wynika
relacJi misjonarzy, mężczyzna ten jeszcze iyl, .IQedy zoetal za.sypany zie-

:
:

W Inhunlngha d2lala takłe portugalska policja J>Olltyczna,
która
podczu
przeshtchlwań
stosowała
elektr&wnrząsy, również wobec dzle-

:
:

mlą.

cl.
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referendum rozwodowe we Wioszeeh

(Dokończenie ze str. 1)
Przed pól rokiem kierownictw<> cha-
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Szeged
(Inf. wlasna)

:I!

!
_

ta.k~!ni~i::zern~~aug~:-k1,za~~~~
w:.i~
mówił ldentytlkacjt zwłok 5 bojow-

decyzji dotyczących wUI!ej dziedlliny prawa rodzinnego. Po zniedecji mnienllo jedna.li: zdanie, pra- aiertiu rozwodów Jedyną możl!wośc!ą
gnąc
wykorzystać
referendum dla rozwiązania małżeństwa byloby borozbiela dobrej dotycltczas współ wiem jego unieważnienie orzed są
„Wojna i dyplomacja" - to tytuł
pracy lewicy laickiej I katolickiej i dem kościelnym (konsystorzem).
cyklu
słuchowisk dokumentalnych,
zagrodzić tym samym drogę do poprzygotowanych przez prof. dr Wio
stępowych przemian w kraju.
dzimle:rza T K<>walskiego, których
Kampania
poprzedzaj11,ca reterenemisję Polskie Radio rozpocznie dziś
dum stała 1Ję więc pretekstem do
w III programie.
antykomunistycznej krucjaty, w któ
6-odcinkowy cykl przyipomnt kilka
rej wspomagaJa chadecję neofaszyś
Kozwl~zanla konkursów łwłą
najbardziej znamiennych wydarzeń z
ci, podczas gdy wszystkie pozostałe
łecznych zamieścimy w następ
fl'ontu dyplomacj! ?I wojny śvti.ato
partie wloskle. od komunistów po
nej „Panoramie" (19-20 ma.ja).
\\-ej I ich znaczenie zarówno dla loprawicowych llberalów, opowiadają
sów Polski, Ja.k i całego ukladu
się za utrzymaniem rozwOdów. Wię
stosunków
w
ówczesnym świecie.
kszość włoskiej hierarchii kościelnej,
Fakty te zostaną odtworzone z hia w ostatnich d:lllAch 1 Watykan,
storycznych stenogramów,
nagrań
opowiedziały al• ia ucltyleniem rozmagnetofonowych
I Innych dokuw<>dów.
mentów.
Wioska demokratyczna opinia puW mlejscowośct Ruducki FolPierwszy odcinek nosi tytul „Ubl!cima, nie wyłączając licznego gro warlt pow. Wieluń jadący motorokład Sikorslcl. Majski".
na blsktl(pów, zakonników, duchow- werem Ml.rosla.w P. lat 32 (Józefin
nych l znanych świeckich działaczy pow. Wieluń) zajechal drogę motokatolickich,
przyjęta z roz:!.aleniem
cyklowi prowadzonemu przez Henbezpośrednlą
interwencję
Kościoła
ryka W. (Zmyślna pow. Paięczno).
w życie apolecmo-poltyczne k.raju, Na skutek czołowego. zderzenia MiPodkreślając,
że interwencji takich roslaw P. poniósł śmterć, a Henryk
nie było od śmierci PlllJ>leża Plusa W. I jego pasażer.ka Zofia,
Teresa
XI!, czyli od 1958 roku, zaś sobór W. lat 19, . doznali ciętklch obrażeń
watykańskl Il potępił je. Poważne i I przebywaią w szpitalu.
wpływowe kola katolickie zwracają
w Sieradzu na ul. Armil Luuw_agę przy tym, że nierozerwalność dowej k1erowca „Syreny"
potrącll
zwtązków. malżeńsklch powmna. być wybiegającego na jezdnię 2-letniego
dla katolików nakazem sumienia, Mac!eia T. Dziecko doznało złamania
11 bm. zakończyły się XIV Kaliskie Spotkania Teatralne.
ale nie można narzucać norm etyk; nogi I przebywa w szpitalu.
Jury ogłosiło wyniki przeglądu. Przyznano 5 równorzędnych nagród ka!oollckiej za ~omocą ustaw rówOd dawna Już funkcjonariusze
po 8 tys. zł; otrzymali je m. in.: Marek Bargiełowski za tytułową n!eż I tym, ktorzy ich· nie akcep- MO w Lodzi nie spotykal!
takiej
nie liczby pijanych, jak w dniu wczorajrolę w ,.Hamlecie" Szekiipira w wykonaniu Teatru im. Stefana Ja- tują,. Jak choćby protestanci,
szym, O itodz. 19.30 Izba Wytrzetracza z Lodzi; Ryszard Stogowski - za rolę Lucky'ego w „Czekając mówiąc o n!ewlerzącycl1,
Partie laickie, które wezwały wy- wleń była pełna po brzegi. Okazją
na Godota" Samuela Becketta (w wykonaniu Teatru Nowego z Lodzi).
Przyznano sześć równorzędnych nagród (po 5 tys. zł), które otrzy- borców do glo.sowanla „nie", a więc stal się orawdopodobnle dzień wymali m. in.: Jadwiga Andrzejewska za rolę tytułową w „Matce Cou- za utrzymaniem rozwodów, podkre- piaty.
śla1ą też, że Ich uchylenie
byłoby
Zofia L. lat 52,
przechodząc
rage" Brechta, w wykonaniu Teatru Powszechnego w Lodzi oraz Jan równoznaczne
z pono ''Ilym odda- nieostrożnie skrzyżowanie ulic PiotrMaciejowski za reżyserię „Hamleta",
niem w ręce sądownictwa kościelne ltowskiej 1 Próchnika potrącona zo-

„Wojna i dyplomacja"

kupił

stwie

Przedsiębiorstwo

, w Mozam b•k
o masakrac h tu byIcow
I u KI
. . 'o'dzk"1eJ.
utura ZlelDl

1

w Pie,moncie

ł

zostanie ten tvmln. Wszystko przemawia za tym, że
nowy obiekt
ChKS będzie
mógł przyjąć pierwszych sportowców tego klubu już
we wrześniu p:-zyszlego I>Oku, a więa
na p<>czątek jesiennej ru.n<ly rozgrywek mistrzowskicn.

Od S do 18 czerwca br.

w

Szeged trwać będą Dni Kultury
Ziemi Lódzkiej, w czasie których zaprezentujemy
węgier
skim przyjaciołom trzydziestoleł
ni dorobek naszego województwa I miasta w dziedzinie kultury.
W tamtejszych salach wystawowych, na scenach I estradach
pokażemy wystawy
plastyczne,
fotograficzne, sztukę użytkową ł
ceramikę, teatry i zespoły arnatorskie.
W Dniach Ziemi LódzkieJ w
Szeged weźmie również udział
Wydawnictwo
Lódzkie,
które
zorganizuje ekspozycję książek
pisarzy_ i naukowców łódzkich.
W związku z Dniami Lódzkimi w Szeged polscy organizatorzy opracowują szereg okolicznościowych druków, inCormatorów i katalogów w języku węgierskim.
O dalszych szczegółach łej
nłez\\Tykle interesującej i poży
tecznej inicjatywy poinformujemy Czytelników w najbliższy111
czasie.
A. H.

wypadków
stala bokiem „Nysy". Pomocy udde!ono jej w pogotowiu.
Przy zbiegu ulic Gdańskiej I
Zamenhofa kierowca „Trabanta" FT
3017 Zbigniew M. z Tomaszowa spowodował zderzenie z „żukiem".
w
wypadku syn kierowcy „Trabanta"
9-letni Paweł doznał urazów 1 musiano opatrzyć go w pogotowiu.
Na skrzyżowaniu ulic Rąbleńskiej J Grableniec Wojciech L. jadąc
motocyklem spowodował zderzenie z
jadącym motorowerem
Stanisławem
K. (Rojna 21), l<ctóry wyszedł z wypadku ze złamaną nogą i przebywa
w szpitalu.
Przy zbiegu ulic Al. Kościuszki
i Ziel'onej Grzegorz R.
(Mokra 33)
jadąc
motocyklem
zderzył sie
z
tramwajem linii 2. Pomocy udzielono mu w pogotowiu.
Z nie wyjaśnionych dotychczas
przyczyn spalił się w Andrzejowie
pow. Lódź budynek mieszkalny należący do Jadwigi D. Straty wynoszą ok. 40 tys. zł.
(kl)
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+

+
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"9 WDł• 1F . . . nlla
JDłędyw..do"" W Jłildeł
Polska Ludowa I w Jakiej pn:ystęłla ona tlO ~ z Niempolityczne I wojenne, w
cami, ukształtowały wydarzenia
które były zaangażowane główne mocarstwa łwiatowe I setki milionów ludzi. Sytuację tę charakteryzował warost,
w porównaniu z okresem międzywojennym I pierwszymi
latami wojny, znaczenia ZSRR, którego armie w pełnych
dynamii:mu I z rozmachem prowadzonych operacjach wkro~yły na
tereny Europy środkowej I południowo-wschodniej I energicznie zblliały się ~o Berlina. Hitlerowskie Nlemov nieuchronnie chyliły ~ ku
upadkoWl.

J1aaeft

•

Przez wszystkie dni li wojny świato
wej i na wszystkich jej frontach bił się
żołnierz polski. Przytaczamy pomzeJ
za wydaną w maju br. przez Interpress
książką B. Arcta pt. ~.Polacy w walkach
na· Czarnym Lądzie" - fragment dotyczący polskich lotników w przerzutach
zaopatrzenia wojennego z Zachodniej
na front północnoafrykański.
Afryki

=
-==
=
-==

Alianci nie posiadali w E~ipcle żadnych wytwórni sprzętu bojowego,
wszystko trzeba było dowozić, przeważnie z Anglii. Zajmę się tutaj zaaadnieniem dostaw samolotów, albowiem dotyczyło ono i Polaków.
Zasięg ówczesnych samolotów bo,lowych by! absolutnie niewystarcza1ący, aby przelecieć z Anglii do Egiptu, nawet z międzylądowaniami
w Gibraltarze I na Makie. Potrzeby frontu w Afryce Pólnocnej wzra1taly z miesiąca na miesiąc. Już więc w 1940 .roku powstało palące
zagadnienie: jak transportować samoloty do Egiptu?

Polska „grupa

afrykańska"

Zdecydowano !it: na użycie drogi morsko-powletrznej. !tozmonłowane
samoloty przewożono statkami do TaK.oradl na Złotym Wybrzeżu (Gold
Coast) w Afryce Zachodniej, lam Je montowano I oblatywano, a piloci
transportowi przeprowadzali je powietrzem w poprzek całego Czarnego
Lądu na lotniska pod Kairem. Wśród tych pilotów znależli się Polacy.

Po ewakuacji z Francji 1 z A1ryki Północnej pol.~ lotnictwo J10r1amzowalo su: na Wyspach Brytyjskich jako Polskie Sily Powiet:rz.ne

(r'ol1sh Air ~ oice) \\ w1elltit!J t)Jtwie o Anglię wuęll udział nasi myiliwi w jednostkach brytyjśkich, a w drugiej jej części - całkowicie
polskie dwa dywlZjony myśliwskie (302-303) oraz dwa dywizjony bombowe (300 i 301). W póżruejszym okresie wojny Hość polskich dywizje>nów bojowych wzrosła do pj.ętnastu. Jui w lecie 1940 roku część naszych
pilotów przydzielono do Jednostek transportowych (Ferry Pilots Pool5).
Spośród tych pllotow zwerbowano grupę afrykanską i przeszkolono ją na
lotnisku Kemble w zachodniej Al1glii. W grupie, dowodzonej przez puł
kownika pilota Mateusza lżyckiego, tego samego, który kierowa.I ewakuacJą z Casablanki, znale;W się tacy dosw1adczem lotnicy, jak majorzy
chorązowie
Lutosławski,
tl.acajczyk, Kapitan
G1edgowd, Kurdziel,
Szubka i Szulczewski, starszy sierżant Mikołajczak oraz wielu młod
szych.

Trasa - przeszło 6000 kilometrów

OddaJ41 glos Romanowi Lutoslawalciemu, cz.tonkowl afryltań!lkieJ rrup7
transportowej:
„Kto by się chciał przyjrzeć dokladn!e mapie Afryki, zrozumie latwo. <llaczego za punkt wyisc10wy do st«rtu samolotów obrano wlasme złote Wybrzete, Gold Coast. Od polnocy droga do Egiptu przec>ęta jest Al&ierem I Tutti•em, opanowany1111 przez rząd Petalna, który poszedł na współpracę z
Niemcami. Następnie włoska Wbia, obięta dz1a1amamJ wojennymi. Morze
Srodziemne przepoław1aJą wyspy w1osk1e l bronią eskadry Mussoliniego 1
Hitlera. Droga przez Saharę wykluczona Jest z dwóch względów: prowadzi
przez nleprzystępna pustynię i obce, bo francusko-włoskie terytoria. Droga
dokola Afryki Jest za dluga. a chodzJ wlaśrile o to, żeby samoloty dostamożliwie prędko
wały slę drogą najkrótszą f najszybszą. a zatem ażeby
tym
zdjęte byC mogły z pokladóW U!ltków i leciały tlalej. Wyrnag;rniom
odpowiada!& tytko Afryka Zachodnfa. Jest to zatem ~rasa gigantyczna, o łą
cznej długośd przeszło sześciu tysięcy kilometrów, dlu<sza nlż z Portugalii
do Morza Kaspijskiego. Ale trasa z tego samego Gold Coast do Kapsztadu
i lądem do Kairu wynos\laby około piętnastu tysięcy kilometrów, a naokolo Atryk1 siedemnaście tysięcy".

Pierwszy konwój startuje
W lutym 1941 roku przybył do Takoradi pierwszy transport

jedno1llnikowych i jednomiejscowych myśliwców typu Hawker „Hurricane", uzbrojonych w osiem karabinów maszynowych i rozwijających
Wyladowano je, zmontowano,
prędkość 545 kilometrów na godzinę.
dla
niezbędne
a ponieważ na trasie zorganizowano już lądowiska

S

Do wiosny 1943 roltu wysiłek zbrojny ,...
gularnych jednostek polskich w drugiej woj•
nie światowej reprezentowały wyłącznie oddziały podporządkowane polskiemu rządov,ri
emigracyjnemu. Do lata 1942 r. obecność Armii Polskiej w ZSRR, zwanej armią Andersa, stwarzała możliwość udziału polskich
żołnierzy w walkach na froncie radzieckoniemieck1m: Wyprowadzenie tej armil na
1 przejawów
Bliski Wschód, jako jeden
antyradzieckiej polityki rządu emigracyjnego, oznaczało zaprzepaszczenie szansy szybkiego wejścia w bój z najeźdźcą hitlerowskim na najbliższym z frontów.
Wiosną 1943 roku w warunkach oek'ego
rakryzysu w stosunkach między rządem
dzieckim, a polskim rządem emigracyjnym,
na
polityczną i organ!zacyjną działalność
terenie ZSRR mogły rozwijać jedynie sily
konsekwentnie demokratyczne I rewolucyj•
ne. Utworzony więc staraniem komunistów
Związek Patriotów Polskich podjąl lnlcjaty•
nowych pol•
wę zorganizowania w ZSRR
skich formacji zbrojnych I skierowania kia
możliwie jak najszybciej na front.

Formowanie I rozwój polskich ludowych
regularnych sił zbrojnych przebiegały szybko
1 sprawnie. W ciągu 14 miesięcy siły te nie·
ustannie rozbudowywały 1nę. Proce• ich tworzenia zapoczatkowała I Dywizja Piechoty
Im. Tadeusza Kościuszki, której stan liczeb•
ny w lipcu 1943 roku wynosił blisko 16 tys.
tolnlerzy. W sierpniu tego roku przystąpio
no do organizowania I Korpusu Polskich
Sil Zbrojnych w ZSRR, a w marcu 1944 roz·
poczęto formowanie Armil Polskiej. W lip·
ou 1944 r. liczyła ona 10'1 tys. tołnier'ZJ'
ł składała się z czterech dywizji piechoiJ
brygady pancernej, czterech brygad artylerii
do ognia pośredniego, brygady artylerii przeciwpancernej, dywizji artylerii przeclwloł
niczej, brygady saperów oraz szeregu nme.o
dzielnych oddziałów.
Warto tu chyba dodać, te cechą si:aegO'I•
wojskowego wysiłku orgamzacyjnego Ponystawiano
laków w ZSRR było to, :te
stopniowo coraz większe związki, których
poza obowykraczała
znacznie
struktura
wiązujące wówczas etaty odpowiednich jednostek radzieckich, obejmując tormowanie
takich rodzajów wojsk, jak wojska pancei·
ne i lotnictwo.

ną

W dziejach polskich ludowych tormacJJ w
ZSRR dominuje niewątpliwie problematyka
organizacyjna. Poczesne miejsce zajmu3ą w
nich również dzialanla bojowe, przede wszy•
stkim bllwa pod Lt!ni.no, a tak;że waU.a
1 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej oslanlającego stację kolejową Darnica pod Kijowem oraz udział artylerii polskiej w walkach nad Turią i Bugiem w początkowym
Trzeba
etapie operacji brzesko-lubelskiej.
jednak podkreślić, że nie tylko te walki stanowią o działalności bojowej polskich jednostek wojskowych na terenie ZSRR. Należy bowiem również zaliczyć do niej przesunięcie 1 Korpusu z obozu siedleckiego na
na
Polskiej
Smoleńszczyznę i 1 Armil

Najkrótszą

f

drogą

........... .....,,. .........

~

bój.
Wyzwoleni• wechodnich ziem Polski stworzyło siłom demokrat;ycznym sprzyjające warunld do objęcia władzy. Inicjatywą ujęła
jednym
Krajowa Rada Narodowa, której
pierwszych aktów prawnych był dekret
I
I 21 lipca 1944 r. o przejęciu zwierzchnictwa
nad Armia Polska w ZSRR I potaczenlu je3
w jednolite Wojsko Polskie. Przystępując do
tworzenia sll zbrojnych Naczelne Dowództwo WP dysponowało 1 Armią WP w sile
ok. 80 tys. tołnleny, walczącĄ w składzie
1 Frontu Białorusklece, Głównym Sztabem
'tormowanla w rejonie Zytomlerza, o ogólnym stanie około 35 łya. tołnlerzy, Centrum
Wys-ikolenia Oficerów Armil w Riazaniu,
liczĄcym około 3300 ludzi, oraz oddziałami
AL na terenach W}"11Wołonych 1 na h>'łacb
wroga.
Mimo 1nacznego wytWr.u paAstwa na rzeca
wojska formowanie nowych jednolltek przebiegało w trudnych warunkach zaopatrze~
nia I tycla żołnierzy. Brakowało koszar, a
wit:kszość oddziałów azkolila się kwaterując
w prowizorycznych pomieszczeniach lub prymitywnych obozowiskach leśnych, w ziemian
trudności
kach. A jednak mimo wielu
osiągnięcia w organizacji Wojska Polskie~o
do ostatecznej rozprawy z faszyzmem były
poważne. W końcu 1944 r. liczyło Jut ono
286 tys. tołnlerzy w dwóch armiach.
Ofen ywa zimowa Armii Radzieckiej 194S
roku oraz wyzwolenie ziem polskich na zachód od Narwi, Wisły I Wisłoki stworzyły
wykorzystania nowych zasobów
możliwości
Judzkich. W wyniku wielkiego wysiłku wiosną 1945 r. Ludowe Wojsko Polskie liczyło
około 400 tys. tołnlerzy. W końcowej fazie
wojny w bezpośrednich działaniach na fronele 11czestniezyła operac7Jna częśó sił zbrctJ-

ll76 ...._ • •

-.. lobtterzy, noe ldll

ł moździerzy, 500 czlłlfew I dział paaeenyell
oraz 3W samolotów.
W latach 1944-111411 polskie zwią!lrl ta~

•zne i operacyjne, działając w składzie trzeclil
dzi•
frontów radzieckich, uczestniczyly w
więc!u operacjach Armil Radzieckiej (o~
prawOIJ
wyzwolenia
racja bri:esko-lubelska,
brzeżnej Warszawy walki o przyczółki wari
1zawskie.. likwidacja niemieckiego przyczółlo
ka ~ widłach Buga-Narwi i Wisły, jesien•
obronne nad Wisł1'f
no-zimowe działania
pomorska,
wiślańska-odrzańska,
ope~~cje:
berhnska I pr~ska~. Polskie oddziały wspie•
rały pięć radzieckich armii. Od lipca 1944 r.
do maja 1945 1 Armia WP nieustannie znajprzede
prowadząc
dowała się w bojach,
wszystkim działania zaczepne. W tym czaslt
vrzebyła ona w walkach ponad 1000 km w
Unii prostej na ziemiach polsldeh l 16t 11111
terytorium Niemiec.

•a

Operacje, w których uaesłnłcąło w •
łach 1944-1945 Wojsko Polskie nalety ocdo
916 Jako bardzo ważne w tej fazie wojny.
z polskiego punktu widzenia Doniosły w zdobycia
był udział Wojska J>olskiego
Warszawy, w walkacti o Wal Pomorski, Ko•
wszr•
przede
a
Lużyckl\,
łobrzeg, nad Ny9t1
1łklm o Berlin.

le
Warto raz jeszcze Ul!wiadomlć sobie
udział Wojska Polskiego w działaniach bojowych stanowił realną pomoc dla koali•
aji antyhitlerowskiej, a szczególnie dla Ar•
była
mil R.adzieckiej. Polska Ludowa nie
więc J~dyme teoretycznym. papierowym so•
jusznik1em. Nasz. udział w sojuszu miał kon•
kretny wyraz w ilości zaangażowanych woislłl
wysokości ekonomicznych świadczeń.
i
A. HAMPEi.
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•
uzupełnienia paliwa, przeglądu maszyn l odpoczynku plloMw, -płerw

uy polsk; powietrzny konwój wystartował w drogę d<> Egiptu.
Trasa wiodla z Takoradi do kolejnych lądowisk w Lagos, Kano, Maiduguri, Genejna, El-Faszer, El-Obejd, Wadi Halfa, Heliopolia w pobliżu Kairu i wreszcie Abiszuir nad Kanałem Sueskim.

Tragedia sierżanta Mikołajczaka
Wielu brytyjskich i polskich pilotów zginęło bez •1adu podczaa tych cran1portowycb przelotów. Po prostu pochłonęły ich dżungla I pustynia. Jednym
z najdramatycuuejszych pl'Zykładów tego rodzaju tragedii b'yła śmierć starszego sierżanta piloLa lgnacego l\likolajczalca w maju 1.942 roku. Wystartował
on 9 maja o godzinie dziewiątej rano z kolejnego lądowiska pod Chartumem, ale do oastępucgo lądowiska nie doleciał. Gdy minął przewidziany
czas Jego lotu i stało się oczywiste. iż wyczerpała się benzyna, a płlot
musiał gdzieś pnymusowo lądować, wysiano na trasę samoloty ratunkowe.
Nie odnaleziono l\hkolajczaka ani tego samego dola, ani nazajutrz. Dopiero
trzeciego dnia dostrzeżono go lezącego przy na pól przy8ypanym plaskiem
1amotocie, daleko od właściwej trasy przelotu. By! Już martwy. Znaleziono
przy nim notatnik. w którym ostatnie zapiski brzmiały:
„Defekt motoru. Ląduję przymusowo. Wody mam na cały !!zień. ld11 llo
Nllu„. nigdy ole dojdę.„ zróbllem pięćset metrów w ciągu godziny„. słońce
zabije ... wody brak zupPlny.„ Słyszałem w nocy maszyny„. nie mam sily
dać •ygnalu.„ to chyba największe cierpienia, jakie człowiek mo:l:e pnety~.„
Niech żyje Polsk ..."

„Hurricane"- na pamiątkę
Wydarzyły się

jednak I przygody humorystyczne . .Jeden r. na.si:ych
pilotów transportowych. wskutek defektu silnika samolotu „Hurricane",
lądowa! przymusowo na skraju dżungli Miał szczęście. Przy lądowaniu
rz wyciągniętym. podwoziem nie odniósł żadnych obrażeń, a już w godzinę po ląd-owaniu otoczy! Polaka tłum mieszkańców pobliskiej murzyń
akiej wioski. Pilot, który naczyta! się opowieści o dziewiętnastowiecz
nej Afryce. spodziewa! się, iż lada chwila zostanie wrzucony do kotła
i ugotowany na wolnym ogniu na kolację. Zamiast tego bardzo uprzejmie zaprowadzono ~o do miejscowego kacyk.a. Siwowłosy patriarcha
przywita! g-ościa serdecznie wydal na jego część wspaniałą ucztę i wysłal gońca do najbliższego garnizonu brytyjskiego. Polak oczywiście w
uczcie wziąl udT.ial. ale najpierw powróci! do samolotu, aby go jakoś
zabezpieczyć i ustawić przy nim wartę. Gdy dotarl do miejsca przymuaowego lądowania, przystanął zdumiony. Kadłub p!atowca byl tylko golą. kratownica . z kabiny znikły wszystkie przyrzady. Wyjaśnienie nastą
piło szybko. Po prostu tubylcy zabrali części i pok.rycie kadłuba na pa-

W1adom0tlcl,
błędne
pracę łączności .

o wszystko, wiezione od tyłu
dużymi samochodami, musiało być w drodze przekładane
na samochody mniejsze, „łaziki", które zdolne były podwozić
sprzęt po dość stromych pochyłoś
ciach. Ale i one nie mogły pokonać
wtedy
bardziej stromych dróg i
trzeba było ładunek przekładać na
grzbiety mułów, które prqwadzill
w górę specjalnie w tym celu przeszkoleni żołnierze. Najlepiej prowadzili muły Hindusi I Cypryjczycy.
Tam gdzie l muły nie dochodzily,
swoje
cały sprzęt brali ludzi na
plecy I dźwigali pod górę. Jeżeli
czasami korek bańki by! nie cał
kiem szczelny, to żołnierz niosący,
mial koszulę na plecach mokrą od
zupy.

T

Piekło rozpom:ęło ńę 11 maja e 1odz. n I trwało do rana li
maJa; Ale ciężkie trudy żołnierskie rozpoczęly się wcześniej, bo
na kilka tygodni przed szturmem. Wszyscy zdawali sobie spra~il 11 ważności uderzenia I zwy~ięstwa na tym froncie. Wledzieh, że szturm musi sic: udać, aby krew ginących kolegów nie pos:i:la na marn!'· Po, nieudanych szturmach Amerykanów, Angllkow, Francuzow, Nowozelandczyków wiadomo było, że przygotowania do uderzenia muszl\ by6 wprost rlgantyczne. Trzeba
więc było tysiące armat podwieźć, ustawić, wstrzelać w cel 1.••
wyciszać, at do oznaczonej godziny. Tym armatom trzeba było
dowieźć wiele tysięcy ton amunicji. Trzeba też było dowieźć I
zmagazynować olbrzymie ilości moździerzy, karabinów maszynowych i zwykłych, a także złożyć wielkie zwały amunicji,
opatrunkowych a
żywności, sprzętu sanitarnego I środków
'
przede wszystkim dowieźć wodę dla tylu tysięcy ludzi.

Wszystkie służby pracowały ponad sily. Ponieważ tereny dojazdowe całkowicie zaminowano, saperzy musieli oczywiście przynajmniej półkilometrowy odcinek ziemi po jednej i po drugiej stroni~ drogi oraz odgrodzić je bialym1 paskami juty, aby nikt nie wypoza teren rozminowany.
chodził
tabliczki ostrzegawcze.
Wystawić
Zamaskować stanowiska dział i innych obiektów, przygotować wiele
miejsc na liczne magazyny sprzę
tu, amunicji, żywności czy wody.
Saperzy tam pracowali dniem i nocą nad przerobieniem wąskiej mupo której
lej ścieżki na drogę,
moglyby się posuwać czołgi. A że
przy tej pracy wiele naszych sa- cwall tę poszerzoni' łcldk• ,,Droperów straciło życie. Anglicy naą Polskich Saperów".

•

...I

pod Monte
Cassino

I

miątkę!

Czynnik

doniosły,

a

może

-

decydujący

Polscy lotnicy t~~nsportowi w Afryce przeprowadzili ogółem ponad
3500 samolotow roznycb typów. Przeważnie na trasie z Takoradi do
Kairu. W późnieiszym okresie wojny transportowano również samoloty z Kairu do Tunisu. Algieru. Maroka. do Gibraltaru na Maltę
do Afryki Wschodniej ;. Południowej, do Palestyny I naw~t do Indii'.
wreszcie pod lrnmec woiny do Grecji. Wioch i Francji.
Rola. lotmctwa .na p()!nocnoafrykań5kim froncie była ogromna. a zdob)'.cie 1 utrzymanie pl"lewagi powietrznej przez Royal Air Force stanowiło sprawę iasa.dm<:'zej wagi. Przyznawał to nawet przeciwnik. General Fn~z ~ayedem swego czasu szef sztabu generała Erwina Rommla,
wspomma3ąc bitwę pod El-Alamejn oświadczył:
„~r~e.żyliśmy ciężkie ~mbardow<rnia o ka~?el godzinie dnia i nocy.
Pomeshśmv bardzo w1elk1e stra ty , większe mz z innych przyczyn. Wasza. przewaga powietrzna była czynnikiem doniosłym, może ·nawet decyduJącym",
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kabla telefonicznego. Trzeba go było ciągnąć tak
aby jak najmniej był narażony na
przerwanie przez odłamki pocisków. Często przykrywano go kamieniami czy ziemią, a poza tym
sabotażys
przed
zamaskowano
tami, którzy w najwymyślniejszy
sposób starali się przerwać łącz
ność telefoniczną. Wiele radiostacji
wydano poszczególnym oddziałom
I te należało pouczyć jak należy
posługiwać się aparatami, zestroić
je I wypróbować, potem wyciszyć i
cierpliwie czekać uderzenia.

1"nl4nlaMli

Najpewniejszym środkiem ląca.
człowiel$.
wtedy
pozostał
taki jeden z drugim i ginął.
dopiero trzeci czy czwarty oddawał meldunek, od którego zależało
nieraz życie wielu naszych żołnie•
rzy i powodzenie akcji. A łącznoś•
ciowcami byli przeważnie młodzi
chłopcy, dla których służba w in•
nych formacjach była za ciężka fi·
bohatersk•
Nadzwyczaj
zycznie.
ności
Biegł

spełniali swoją służbę

tej wojnie nie byto wkr~b
i broni". Zwycięstwo z04
wypracowane wysil•
stało
kiem piechurów, saperów,
łącznościowców. artylerzystów, czol•
żandarmerlt;
gistów. sanitariuszy,
która kierowała ruchem i wielu
Innych, nie wymienionych żołnie·
rzy. Czasu było niewiele, zaledwit
nieco ponad dwa tygodnie.

W

Nalety j€szcze I to wzi11ć pod W'
nie
wszelki transport
wagę, że
gdyt
mógł iść utartymi drogami,
te były dobrze znane Niemcom •
stale przez nich. ostrzeliwane. Trze•
ba więc było nieść ładunki bezdr04
Pracowalo si•
żarni I wertepami.
przeważnie nocą, po ciemku, a VII
nieprzyjacielskicłl,
linii
pobliżu
chodziło się w obuwiu na gumowych podeszwach, nie nosząc przy
sobie tadnych drobiazgów brzęczą.o
cych.
olbreymle. Jalł
Transpoł'ty były
podaje Melchior Wańkowicz 'f/I
swojej książce ,.Szkice spod Monte Cassino" samych tylko świee
do zadymiania teren•
dymnych,
zużyto aż 400 ton.
Pracowano więc ponad siły l w
dzie już przed rozpoczęciem wana
byli przemęczeni dostatecznie.

Kiedy w ostatnim dniu szturm11
rzucano do boju wszystkich: ludzi
z kancelarii I warsztatów, a dowódcy meldowali, że żolnierze są
w~czerpani do ostatecznych granic,
Kiedy szturm się rozpoczął oka- głownodowodząc:v g<"neral odpowiezało się, że większość linii zosta- dział: „Nieprzyjaciel też", a więo
i teraz albo nigdy.
pociski
ła zniszczona przez
rzpo: sabotażystów. Radiostacje pomledzy górami nie działały należyI zwycięstwo przyszło. Ale wielu
0 cle, poza tym, w chwili uderzenia, żołnierzy pozostało tam, w tej kamówić, mienistej ziemi, z dala od swojej
~ kiedy zaczęły wszystkie
powstał niesamowity chaos w ete- ojczyzny, o ktorej śnili I za któr11i
włączyli oddali swoje życie.
rze. Na domiar Niemcy
_.._..,...,.,,,· -~
··~
~"
•ie. mówiąc po polsku l l podając
FR. KOPltOWSJ[J
•
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„Profesor Khaloum. Astrolor - psycholor - telepała - przepowiadacz przyszłości. Wróty z linii rąk, wyjaśnia asłrologl
cznie wszystkie problemy, leczy kompleksy psychiczne I moralne. Posiada umiejętności żwracanla na Was uwagi obiektów
Waszej miłości I sympatii. Neuiralizuje wszystkie przeciwności
losu."
pierws:i:eJ chwili bylem zdecydowany. Nic
dziwnego. Szansa spotkania się z kolegą po
fachu naszej wiedźmy z lubczykiem z czasów średniowiecza, I
to w dodatku tak utytułowanym
nie zdarza się znowu tak czę
sto. Z drugiej jednak strony„.
Właśnie! Czy tylko ja dostałem
tę wizytówkę? Wyjrzałem
na
korytarz. Identyczne leżały pod
każdymi drzwiami
Pię1 ro niżC'j
to samo. W sąsiednim domu też
ich pełno.

W

Jednocześnie jednak ~zęść wizytówek znajdowała się już w
koszu na śmieci, inne poniewierały się
ulicę.

rzucone po

prostu

na

Entuzjazm mól powoli znikał.
rodowici paryżanie tak sill
odnosili do umiejętności astrologa i telepaty, cóż mnie po-

Je śli

zostawało.

Nie bylo Jut sensu dłużej maTym bardziej, że
tam
przecież Ona. dziewczyna. jak z bajki. Nie do końca
przekonany czy nie
straciłem
j ednak iedynej być może szansy
poznania swej przyszłości,
skierowałem swe kroki w kierunku dzielnicy ,
gdzie kied yś
mieszkali
Chopin
i
Hugo,
Apollinaire I Delacroix, Cocteau
I Berlioz, po której
uliczkach
chodził cz~sto opierając się na
swej laseczce z wydrążonym
w środku miejscem na ćwiartki!
wódki, kulawy malarz, niezapomniany Toulouse Lautrec. To
między Innymi jemu właśnie te
kilkanaście uliczek z trzemś cen
tralnymi placykami zawdzięcza
wiele ze swej sławy.
rudzić.
czekała

Przystanek metra :majduje sl41
na jednym z tych właśnie placyków, od którego nazwę wzię
ła cala dzielnica. Tak. To Pigalle - symbol nagiej rozrywki, sexu i rozkoszy.
Nie zdążylem si41 Jeszcze na
dobre
rozejrzeć,
gdy chwyta
mnie :r:a ramię miody mężczy
zna w hotelowej chyba liberii,
wtyka w rękę bilet i mówi coś
szybko wskazując j ednocze śn ie
na wejście do jednego z budynków. Wywieszone w gablotach
zdjęcia rozebranych dziewcząt w
różnych
pozach ! sytuacj<ich
(klient nas:r: pan - nie można
zapominać o zwolennikach sadyzmu i masochizmu) oraz rozjarzony kolorowymi
~wi11tlami
neon z napisem ,.Sex shop" wyjaśniają
wszystko.
Wynajęty
na~aniacz po prostu ściąga ludzi na strip tease.
Fot.: -

A. Wach

ta

Chcąc się odczepić od natrę
mówię, że nie rozumiem po

francusku. Naganiacz nie daje
jednak zbyć tak łatwo. Na
migi zaczyna opowiadać mi o
tutejszych atrakcjach, krem rę
koma krągłe kształty, kręci bio
drami. demonstruje co , i w jakim stopniu
mają rozwinięte
występujące tu „artystki", cmoka ustami. cwaniackim zrozumi11lym wszędzie gestem
wymownie zgina rękę w lokclu.
rzerywam w końcu tę zabawę i zdecydowanie odchodzę. Bliska perspektywa spotlrnnia się z Nią
jeo;t silniejsza nawet od strip
teasu.' Zresztą ta sexbuda nie
należy tu do rzadkości. Do.słow
nie co kilka, kilkanaście metrów
znajdują się podobne.
rozniące
się tylko zdjęciami w gablotarh.
Jedynym programem jest s: ł p
tease. Strip tease w wykonaniu
Murzynek. Mu.latek i Europejek,
wysokich i niskich, szczupłych
i tęższych, strip teas również dla
turvstek. które samP maia ochotę wystąpić w roli gwiazdy wieczoru.
się

P

Nie mając już siły użerać .si41
:11 naganiaczami skręcam w boczną uliczkę. Stąd już chyba nie
daleko. Trzeba przejść tylko 11 bok kilku stojących blisko sic !

J

hotelików i„. W tym momenc.e
czuję jak ktoś nagle łap ie mnie
za rękę. Zaskoczony odwracam
się i widzę wyraźnie rozeźloną
niespelna chyba dwudziestoletnią,
dziewczynę w króciu".Jciej
czerwonej mini, kozakach i mocno wydekoltowanej, sznurowanej bluzce. Panienka jest niebrzydka,
wyjątkowo
zgrabna.
Nie mam jednak zbyt wiele czasu na przyglądanie się. Szarpie
bowiem za aparat fotogra!iczny,
który mam zawieszony na piersiach, pokrzykuje, wymachuje
rękoma. Z trudem z potoku stów
wyławiam sens. „Tu się
zdjęć
nie robi, nie wolno fotografować!"
Wreszcie chwytam w
czym rzecz.
Próbuję wyjaśnić interweniującej panience, że nie po to tu
przyszedlem. żeby robić zdjęcia.
Dopiero za moment !apię się na
tym, że brzmi to po prostu jak
oferta. Sytuac;a sia je się coraz
bardziej drażliwa. Tym bardziej,
że nie wiadomo
skąd
pojawia
się dwóch mężczyzn,
wyraźnie
zmierza;ących w naszym kierunku. Nic już nie tlumacząc zwyczajnie rejteruję. Teraz dopiero
przypominają mi
się udzielane
wcześniej 09trzeżenia . Nie zawsze belpiecznie je.•t zapi:dzać .o'ę
.samotnie w boczne uliczki tel
dzielnicy, szczególnie za~ z otwartym do strzału aparatem fotograficznym. Żyjący tu. światek

Ostatnio na Za.chodzie zyska.la. ogromnv rozgloa książka Thom.asa Thomp$01Ul Mtytu.lowa,na. „Zabieg na. sercu". Do jej bohaterów na.leżą między mnumi dwie au!'ent11czne postacie leka,rzy-chiru.rgów z „Baylor College of Medicine" w teksaskim mieście
Houston: dr Mlchael El!is De Bakeu i dr Dentcm Arthur Cooley. Obaj lekarze zaliczani są do czolówki chirurgów $wiata. 53-letni dr Cooley jest uczniem i wychowankiem 65-letniego dr De Ba,keya.
Razem zwalczali wspólnego wroga: choroby serca
i układu krążenia. Wspólnie wykcmywa!i
najbardziej skomplikowa,ne operacje i zabiegi. Wspólnie do-prowadzali do tego, ie lecznica w Houston stala się Mekkq, wszystkich chorych na serce. Dziś aą śmiertelnymi wroga,mi. Ot<i jak do tego doszlc.

rzed ćwierćwieczem sztuka lekarska nie liczy!a się w Houston.
W tym teksaskim mieście - jedenastym co do wielkości w USA
- na szacunek mogli liczyć albo
wielcy posiadacze ziemi, na której stały szyby naftowe,
albo
wykształceni
adwokaci, umiejący sprytnie
ocalić rewolwerowców
od stryczka.
Dziś
mieszkańcy Houston żartują, że kto ląduje
na ich lotnisku, ten albo ma coś wspólnego
z lotaimi kosmicznymi, albo pragnie poddać się operacji serca w „Baylor College of
Medicine". Sławę tej lecznicy ugruntowali
dwaj znakomici chirurdzy
dr Michael
Ellis De Bakey i dr Denton Arthur Cooley.
Obaj ci lekarze nie stają już jednak razem przy stole operacyjnym,
nie kłaniają
się sobie, nie rozmawiają.
Dr De Bakey i dr Cooley nigdy nie byli
serdecznymi przyjaciółmi. De Bakey - ·syn
libańskiego emigranta
musiał lokciaiml
przepychać się przez życie. By! niezbyt lubiany,
nauka przychodziła mu z trudem,
nawet jego zewnętrzny wygląd - potężny
nos 1 grube okulary - działał odpychająco.
Inaczej sla!o się życie
przed
Dentonem
Cooleyem. synem szanowanego houstońskie
go dentysty. w!aściciela ropodajnych terenów. Wszyscy go lubili, wszystko szlo mu,
jak z przysłowiowego płatka.
Krótko po zakończeniu drugiej
wojny
światowej wybudowano w Houston kosztem
250 milionów dolarów wspania!y komplek1
kliniczny - „Texas Medical Center". Należał do niego między innymi „Baylor College of Medicine", na którym oddział chirurgiczny zorganizował właśnie dr De Bakey.
Stosunki między nim a pozostałym perse>nelem od samego początku układały się źle.
Dr De Bakey nie szczędził współpracowni
kom zjadliwych uwag i złośliwych poucze1t
Nie podobało się też nikomu to, że ordynator oddzialu miał wielką wiedzę l ogromne

P

nałożone przez nich pacjentom, któr•
za niew!aściwe i błyskawicznie zanowe, prawidłowe. Zmuszał ich do
prowadzenie takiego trybu życia,
jaki on
sam prowadził - to znaczy do pośpiechu,
nerwowości, nieprzestrzegania godzin posi!ku i snu. Kto się nie chciał podporzadkować temu reżimowi wylatywał 1 kliniki

1zwy,

uważał
ikładać

na !eb.

ł
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Korespoodencja
z Paryża

własna

rzą~i się swymi własnymi. prawami. Nawet profe.s<>r Khaloum
nie jest w stanie przewidzieć
jego poczynań.
Mijam jeszcze kiosk :i: czasopi smami wśród których „Playboy" wydaje się być przeznaczony
najwyżej
dla gr~ecznych
dzieci, stoisko z pocztówkami o
erotycznej treści, sklep gdzie
można

kupić

!am iące

się

łyżki,

p apierosy specjalnie przeznaczone dla tych, którzy palą „cudzesy", papier toaletowy z wydrukowanymi nań studolarówkami,
maleńkie bistro i wreszcie„. Tak,
to na pewno tuta i.
okoik je.st niewielki, ot,
tylko kilka metrów kwadratowych, przycmione nastrojowe światło, star.zy
,;ympatyczny mc;zczyzna z uśmiechem zaprasza
do środka.
Nie, to wcale nie miejsce tajemnych, czy też mniej tajemnych schadzek. Po prostu zwykły sklepik z dosyć niezwykły
mi t.owarami. Od tych, k tóre oferuj ą w każdym innym, różnią
je tylko pewne, frywolne dos yć
detale. Można tu dostać bowiem
stan iki, które oprócz ramiączek
właściwie nic
nie mają, majteczki damskie o zaskakującym
kroju, spodenki męskie z wcale nie dyskre tn ą pochewką, haleczki ze scenkami z ars amandi,
ba nie brak nawet i przyrządów
dla pań gustujących w ooobacb.
tej samej płci.
Sympatyczny mężczyzna wyjmuje z szuflady niewielką paczuszkę, rozpakowuje, przykła
da do ust i„. zaczyna dmuchać.
Trwa to krótko. Przed oczyma
zaczyna m.I się pojawiać przybierająca
coraz
realniejsze
kształty, stopniowo dochodząc do
normalnej
wielkości,
śliczna
wspaniale zbudowana dziewczyna. To właśnie Ona. Najpięk
niejsza kobieta na własność, dostęp na dla każdego, nie strojąca
fochów, nie sprawiająca kłopo
tów. Jedyny feler to to. że może ujść z niej powietrze. Cóż,
coś
:z kobiecej przewrotności
:zawsze musi .zostać.
Widząc, że
się zastanawiam,
sprzedawca wyciąga z szuflady
inne dziewczę, o jeszcze bardziej
kuszących kszta!tach, przybierającą po nadmuchaniu,
tak to
trzeba będzie chyba nazwać,
zdecydowanie kokieteryjną postawę, za chwilę sięga po Jeszcze inną I jeszcze inną. Na koniec uśmiechając sii: sięgnął do
na.11tępnej szuflady i powoli rozpakował kolejną paczkę. Tak. Ta
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Wkrótce w całym Housto'n zaczęto głośno
o tym, że dr De Bakey ma groźnego
konkurenta. Dr Cooley pracował niewiaryiOdnie szybko, sprawnie i dokładnie. Operowa! nawet wtedy, kiedy po zlamaniu miał
nogę w gLpsie. Sale operacyjne dr Cooleya
odwiedzali chirurdzy z całego nieomal świa
ta, podziwiając zręczność i nieomylność, z
jaką
lekarz dokonywał
najtrudniejszych
operacji serca, 3 maja 1968 roku dr Cooley
dokona! ~wego pierwszego przeszczepu serca ludzkiego. Dotychczas przeprowadził 22
transplantacje. Ani jeden z jego pacjentów
nie żyje. Dr De Bakey przeszczepił serce 12
Dsobom, z których pozostały przy życiu dwie.
W 1964 roku dr De Bakey wspólnie z argentyńskim
lekarzem
dr Domingo Liotta
rozpoczął prace nad skonstruowaniem sztucznego serca. 4 stycznia 1969 roku dr Cooley
wszcze,pi!
drukarzowi Haskellowi Karpow!
pierwsze sztuczne serce. Pacjent pos!ugiwał
się nim zresztą tylko przez 69 godzin. Póź
siej wystąpiło
silne niedokrwienie nerek
i aparat trzeba było zastąpić przeszczepem
serca naturalnego. Dr De Bakey przebywał
w tym czasie na kongresie naukowym w
Waszyngtonie. Kiedy z telewizji i gazet dowiedział się o sukcesie rywala,
stwierdził,
że dr Cooley posłużył się sztucznym sercem
jeg9 pomys!u. Dostarczy! mu je dr Liotta.
De Bakey zemścił się srogo. Natychmiast
wyrzucił dr Domingo Liotta z pracy. Z biblioteki „Baylor College of Medicine" usunął wszystkie książki i rozprawy naukowe
dr Cooleya, a z uniwersyteckiej filmoteki
- jego instruktażowe filmy i zdjęcia.
W tym czasie ooaj rywale postarzeli lię
o pięć lat. W ciągu ostatnich '13 miesięcy
dr Cooley
dokona! 1492 nadzwyczaj trudnych 1 skomplikowanych operacji serca. Dr
De Bakey też liie chce 1ię uznać za gormówić

szego.

Na Jeden • ostatnich poniedziałków
znaczył jedenaście poważnych operacji.

umiejętności.
Dziesięć lat później

oddział kardiologiczny,
kierowany przez dr De Bakeya, był najbardziej znany w świecie. Ordynator przychodzi! na oddział o świcie, a wychodził z
niego po pó!nocy. Kiedy ' jeden z synów De
Bakeya żeni! się w stolicy Peru - Limie.
ojciec nie poleciał na ślub, bo nie chciał
opuścić kliniki nawet na 24 godziny.
Dr
De Bakeya nazywano w lecznicy
„TexasTornado". Rzeczywiście, szala! on po oddziale, niczym orkan. Wszędzie było go· peł
no. Bez przerwy wizytował sale i pomieszczenia gospodarcze,
przebiega! korytarze,
wy!udzal od co bogatszych pacjentów datki i ofiary na dalszą rozbudowę lecznicy.
W stosunku do swych asystentów by! tyranem i despotą. Wymyśla! im przy najmniejszej okazji.
Potrafił bez wahania zrywać

• '

W 1~ roku do rodzinnego l'foullton powróci!
Denton Arthur Cooley.
Zdobył
pierwszorzędne wykształcenie,
legity;mował
się wspaniałymi świadectwami i dyplomami. Zaczął pracować na oddziale dr De Bakeya. Robi! błyskawiczne postępy.
Szybko
dorówna! swemu
mistrzowi sprawnością
d!oni i śmia!ością cięć, wkrótce - przewyż
szy! ~o. Wreszcie dr Cooley mia! dość wiecz-

nego pozostawania w cieniu. Po
sej sprzeczce przeniósł się do
szpitala „St. Luke Hospital".

jakiejś

drob
pobliskiego

wyKiedy o godzinie siódmej rano myl starannie
ręce dowiedział się, Iż jeden z jego najlepszych współpracowników zachorował, a
inny zwany jego „prawą ręką" - może mu
asystować
tylko przy pierwszej operacji,
bowiem później musi pilnie wyjechać do
Nowego Jorku.
- Na nikim nie motna dZi• polega~„. mruczał z wściekłością De Bakey, kiedy dokonywał pierwszego cięcia.
- Do diabla - wolał w południe - gdybym
mia! trzy ręce, najtrudniejsze operacje wykonywałbym sam„.
Około godziny osiemnastej w przerwie
między dwiema operacjami - dokona! obchodu lekarskiego na oddziale.
Po obchodzie
pozwolił
asystentom i pielęgniarkom zjeść
po kanapce ; wypić po filiżance kawy. O
północy na stole operacyjnym
.znalazł się
jedenasty pacjent. Lekarze i siostry ledwo
trzymali się na nogach.
Ręce
im drżały.
Tylko dr De Bakey był w formie. Kiedy
o godzinie wpół do drugiej w nocy ściągał
swe gumowe rękawice, by! w wyśmienity1m
humorze. Wyjrzał przez drzwi sali operacyjnej I zawalał:
- Kto następny? I Prosa41!
fl)L)

i o świecie·~
:~ ~ ~

dziesięć

minut

lądujemy

•

~t~

f,-t,,i•· •

w Madras.

t,
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sapląć pasy bezpieczeństwa i zgasić papierosy„.".
We wnętrzu wielkiego „Boeinga 707" zrobiło się
nagle ciemniej. Za iluminatorami zniknęło piękne
słońce, a błękit niebosklonu został zastąpiony brudną szarością. Samolot wszedł w chmury. Podskakiwał drobno, jak autobus, który z asfaltowej nawierzchni wjechał nagle na kocie łby ... Bardzo clłu
iro trwał za oknami kompletny brak widoczności. Gdy się przetarło, gdy można było rozróżnić
fragmenty krajobrazu: kępki niby zarośli poprzrtykane dużymi spłachetkami pustego gruntu. a przede wszystkim postrzępioną linie; br?egową i powierzchnię morza z te.i wysokości drobno zmarszczoną fal.ami byliśmy już nisko, bardzo nisko„.
o chwili moglem już rozróżnić wyraźnie wzp,ór?.e niemal
obok betonki pasa startowego. To jes t wtaśnie Wzgórze
Swiętego Tomasza. Tomasza Apo stoła, niewiernego Tomasza„. Podobno tu aż dotarł ów mąż świątobliwy . n;id
Zatokę Bengalską, tu nauczał i tu zakończył
życie:
zabi1y
i umęczony przez pogan jak chcą jedni, lub też zm;irly
:\miercią naturalną jak twierdzą inni. Tu mi tym wzgórzu
właśnie zakończył żywot. Pogrzebano go hlisko brzegu morza .
MiejBce to odnaleźli Portugalczycy i na poczatku X\'I wieku
wznie śli nad nim drewniany kościólek. W 1892 roku zost'll on
rozebrany przez Anglików, bo i chylit się już ku upadkowi
n:idszarpnięty zębem czasu. Na jego miejscu wzniesiono \\·ielki,
okazały, pyszny ko .kiół w stylu gotyckim. Ko ś ciól lrntolicki„.
W jego głównej nawie, nad oltarzem oglądam wla~nie wielką
figurę Chrystusa Króla. Chyba nadn aturalnej wirlkości po<:tać,
w białej szacie, ze złotą koroną na głowie, o twarzy l;igodnej
i pełnej spokoju„. rozpięta jest na krzyżu. S1opy zaś sooczywają na„. purpurowym kwiecie lotosu. A kwiat lotosu jest tu
symbolem dźwigania się ponad ziemski
padół. Bo z błota,
z mierzwy, z mulu, gdzie lotos lubi rosnąć, kwiat jego przepiękny swój kielich ku słońcu podno<:I.„
Kościelny, spoglądający chytrym oczkiem, czy kto nie daje
jałmużny, którą chyba schowa do własnej kieszeni, opowiada,
że przychodzą się tu modlić zarówno katolicy, z licznej ich tu
kolonii, jak i wyznawcy prastarego hinduizmu. dla których
każde miejsce jest dobre, by myślą ulecieć ku niebu, „A ten
swięty w tym kościele tak pięknie wygląda„.". Uważa <:ię tu,
że Matka Boska jest po prostu„. boginią, szczęścia, zdrowia,
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ad ras! Podobno- miasto liczy 3 miliony mieszkańców.
Ale kto ich tam tutaj, jak ! wszędzie w tym niezwyklym kraju rachował! Tra .tiliśmy paskudnie.
W~dług
kalendarza powinna tu teraz panować piękna. sloneema pogoda, a monsunowe deszcze powinny były µstać
już
trzy tygodnie wcześniej. Tymczasem w drugiej połowie irudnia lało bez milosierdzia.
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Lal deszcz, a było bardzo widno, tysiące kolorowyc~ szyldów
pstrokato różnorodną architekturę domow, ko_lorowe sari kobiet i dziewcząt, karosene czerwonych autobusow,
czerwień cegieł, z których wznies iono mury fortu i d::iwnych pałaców kolonialeych zamienionych dziś na muzea wszystko to
wabilo niezwykłą soczystością barw. 1:"rzystanąlem pod dasz.kiem, aby sfotografować perspektywę ulic;v gwarn.eJ. zatloczoneJ,
tysiącb11rwnej z dominującą bryłą pomnika an1pcJskiego króla
Jerzego V. l w wizjerze zóbaczylem n::i~le dziewczynkę maleńką, chudziutką, o biodra.cl\ owiniętych brudną szm.atą. Czarne włosy sterczały nie czesaną peruką, a na lewym. biodrze s1edziala okrakiem - jak to tu we zwyczaju - malenka kruszynka: chłopczyk niewiele mniejszy od swej T;Jiastunki, o czarnej
skórze, nagusieńki, nawet b ez srebrnego lancmzka. zakładai:iego
dzieciom wokół bioder od uroku„. Wystarczyło, ze zm1emle~
ustawienie odległości„. Dzie~czynina nie ~vyciągala nawet rę.k1
po jalmu:i:nę. Stala tak chwilę przyglądaJą~ się przybyszowi„.
Jakiś niestary mężczyzna, gładko uczesany 1 sci:ilud111e odziany
w bawełnianą koszulę krawat ( !), bez marynarki zagadnął mnH'
pytając skąd jestem:' „Wnrlw"a pan na Rosj.anina„„" - rzekł
uśmiechając się. Odpowiedziat-;m mu. rów111e zyczlnv1~: „A pan
przypomina ml Araba„.". Przy1ąl to Jako dobry dow.c1p" „\\1iele
jest jeszcze biedy w Indiach„„" - mówi! Sffi:Utno k1waiąc glową. „Rząd robi wiele. \Vszyscy sporo robimy, ale sam pan
widzi, jak wiele jeszcze trzeba zrobić„.'.'.
Polyskliwe błocko dawało słabe oparcie stopom. W deszczu
mokły ciemniejące kiście bananów, mało efe~tow.ne ~ab~k:1 granatów. Jakiś biedak przykucnął przy malenkieJ, swo1e1 prywatnej świątyńce i usiłował wetknąć tlące się trociczki przy
czarnym posążku boga z głową $1onia - sympatycznego Ganeszy - boga przynoszącego pomyślność we wszystkich ludzkich
poczynaniach.
Mi.jam, niemal w ~rodku miasta, ogrodzon~ drutem kolczastym rozpiętym na betonowych slupach, osiedle slumsów szałasów z liści palmowych, kto wie jakle dających schronienie w strugach monsunowego deszczu?! Widząc. że fotograf1;1ję
- podstawia mi się pod obiektyw gromada wychudzonych dzieciaków. Obok przystanek autobusowy. nie opodal stacja kolejowa z kolorowym portretem Jawaharlala Nehru nad wej ściem na
perony przyozdobionym kwietną girlandą. Dwie. oddz!eln_e restauracje: Dla wegetarian", dla i dla reszty„. Nie chce się wychodzić z;{ów na ulewe. choć „góra od ocieplacza" wyprodukowana przez łódzkie „Dresso" dobrze zno~ila i tytłanie w pvle
północnych dróg ! teraz deszcz i wilgotność powietrza sięgającą 88 proc.
.
.
.
dziemy 11ad Zatoką
. Bengalską. .Leje. bez , m1łos1erdz1a.
Zewsząd cuchnie stęchlizną, .wszę~zie w1~ać siady b.utw1enia choć niektóre rejony miasta 1mponu3ą swą angielskością, porządkie~, to znów wielkim nagromadzen,~em ele-:
aanckich reklam. M1Jamy wielki anons „ORWO-coloru . Gdz1~z
to obrotni Niemcy nie dotarli;
nasze~o „Cekopu'.'- ani „V':lnmexu", ani „Textilimpexu", ani żadne] rzeczy, ktora nasza Jest
- ani śladu.
.
Po lewej stroni• dobrej szosy kilometrami ciągną się slumsy
1 byle deszczułek (lepsze!) albo z palmowych liści (zwyczajne!). Po prawej na cyplu wrzynającym sill. w mo~ze pokazują
nam osiedle mieszkaniowe. Przeprowadza się do 3ego bloków
rybaków, właśnie z tych slums?w. Mieszkanie kosztuje tu„. 10
rupii miesięcznie, a więc tyle ile butelka piwa w nocnym lokalu. Na piasku leżą kłody, z których sporządza się ka_tamarany - dwukadłubowe pojazdy wodn.e u~ywane do pol.owo~v. Morze szaleje, ogromne grzywacze wb1ega3ą głęboko w plazę. Horyzont ginie w szarościach ulewy. Mi)amy pogrzeb. Tłum.ek tań
czących, śpiewających, weselącycJ:i się . otacz':1 spoczywaJ~ce na
niesionych wysoko marach zwlok~ kobiety 111.emal zupetme pokryte kwiatami. Sploną one wkrotce na stosie, przy.gotowa'.1ym
wcześniej l odpowiednio zabezpieczonym przed zamokmęc1em.
Prochy będą wrzucone do morza„. '
Prowadzą nas do następnego k~ściola. . TYf!l raze.m l.est. to
świątynia anglikańska pod wezwaniem św1ęte1 Maru. Niew1e~
kie surowe mroczne wnętrze. Z wieloletniego przyzwycza3ema
zac~ynam ~dczytywać tablice z białego . i czar!1er,o . marmuru
wmontowane w ściany bocznych naw I fllary dzwigaiące strop
ilównej:
Julian James Cotton po ojcu, dziadku ! pradziadku w służ
bi~ Korony Indii, zmarł w 57 roku życia w cywilnej służbie w
M~dras". „Pamięci majora Godfreya Webster~ Whistlera. któ1;y
zmarł na cholerę 14 marca 1843 r„ w 42 roku zycia Koledzy .
„Zmarł na cholerę", „Poległ w służbie korony"„. „Zmarł w cywilnej służbie„.". Pamiątki po mesławnych kolonizatorach. po
wyslannikach cywilizacji, która byla tak bezczelna, tak pewna
siebie i tak bezmyślna, by obrócić się przeciwko temu narodowi,' i tej cywilizacji, i tej kulturze, która liczy się na tysiące lat.
Wracamy do hotelu pe!nl zadumy. Klimatyzator
hałasuje,
ale nie chłodzi, ulgi nie przynosi też gorący prysznic - zwykle
najlepszy w tropikach. Zewsząd wiPje stechlizną. W hotelowej
resturacji czarniawy. zawsze uśmiechn ięty ober znowu poleca
kelnerowi, by wybrał dla mnie największy befsztyk i dosypał
frytek. Tyle zostalo po kolonizatorach. Tyle, a łflkże ekskluzywne kluby. „Lwy Madras spotykają się w piątki
w
h0telu
Imperial" - to u Aall. „Rotary Club of Madras spotyka się w
oblepiających
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środy„.".

WAŻ'.'<E TELEFONY
Informacja telefoniczna
08, 666-11,
Straż Pożarna
PotoLOwie Ratunkowe
"'~o;;otowit• MO
<>rmacja l<oleJowa
265-91,
ormacja PICS
lPog<>t<>wie wodociągowe
Pogotowie ~azowe
Pogotowie ener·~etyczne

03
595-SS

O'
0'7
6iii-lil

51141
835-46
395-85
33ł-28

253-11
Pogotowie cie.,f~~~~~ze
WIELKI - godz. 19 „Henryk VI
na lo\\'ach", 13. 5. nieczynny
godz. 11 „Wlel
POWSZECHNY ki czlowiek do małych lnteresów'·. 18 „To są momenta, co
się pamięta", 21 „Niecne spraw
k i ". 13. 5. nieczynny
15.30, 18.30 godz
NOWY
,.Smierć gubernatora"
13. 5. nieczynny
MALA SALA - godz, 2IO „Kubuł
fatalista''. 13. 5. nieczynna
JARACZA - goctz. 19.30 „Popiół
i diament", 13 5, nieczynny
MALA SCE'.'<A - godz. 19.30 „Sta
ra kobieta wysiaduje" (Od lat
WJ. 13. 5. n.ieczym1a
godz. 19.15 „PaTEATR 7.15 ra nie para". 13. 5 nieczynny
MUZYCZNY - godz. 19 „Wesola wdówka". 13. 5. nieczynny
godz. l1 „Maski
ARLEIUN
mistrza Fantaski'', 13 . 5. godz.

11.30. jak wyżej
godz. 17.30
PIXOKIO j~ciel wesołego diabla"

„Prz..y...

13. 5. nieczynny
MUZEA
(ul. \VięckoWS'k!eg<> M)
SZTUKI

uri~~Rl~O-l~U~ Hh nl~i{i't~u3

13)
Gdańska
(ul
CYJNEGO
godz. 10-16, 13. 5 godz. 9-17
ARCHEOLOGICZNE i ETNOGRA·
FICZNE (pl. Wolności 14) ,odl:.
10-15, 13. 5. nieczynne
BISTORU WLOKIENNICTWA (ul,
Piotrkowska 282) goctz. 11-17,
13. 5. nieczynne
EWOLUCJONIZJIIU (park Slenlci•·
wlcza) godz. 10-U
13. 5, nieczynne
LODZKIE ZOO
łlcaaa
czynrte w godz. 9-11
czynna d<> i:odz. 18)
KI N A
pra.,.'dY-'
„Taśmy
BALTYK
USA, od lat t6 godz. 10, 12.15,
14.30, 17, 19.3-0. 13. 5. jak wyżej
Od
„Janosik" pol.
LUTNIA lat 7 go<U, 9.3-0, 12, 14.30, lR,
l9.30
POLONIA - „Kledy legendy u.
mierają'• USA. od lat lł lodJ..
10, 12 .15 , 14.30, l7, 19.30
13.5. „Zbrodnia Jest zbrodnilf'
franc. od lat 16, 11octz. 10, 12.15,
14 . 30 , 17 , 19 . 30
„Nie b~d~ ei4! koWISLA
chać" (A) poi. od lat 14 110d%.

„Chłop!" pot, od lftł
CZAJKA H godz. 15, 19. 13. 5. nleezynne

„Piosenkarka z tawerDKl\t ny" jug, od lat 16 god.Z. 16,
18. .Z-O. 13. 5. jak wyżej
ENEJLGETYK. - .,N1-U'61&a Aiło.
froeda" frane. Clll l•t lł. ~.
11, 19, 13. 5. „mny Jacie" ang,
od lat 14 godz. 18.30
KOLEJARZ · - „Walter broni Sa-

Ę:_ie~'.~t' 13'.~~· nf~z~~~el4 godz.
GDY:'llIA - „Jowita" nol. od lat
18 godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
1?. 5 „Hrabina Cosel" cA) Pol.
od lat 14 godz. 10, 13. Hi, 19
HALKA - bajka „Złote miasto
Inków'• godz. 15, „Semurg radz. od
ptak szczęścia" (AJ
„Znikający
16,
lat 7 godz
godz.
punkt USA, od lat 18
13. 5. „Semurg 17.JO. 19.45,
ptak szczęścia" godz. 16, „Zn\
kający punkt'• godz. 17.30, 19.45
bajka „Ala ma ko1 MAJA ta" godz. 14, „Sześć niedźwie(A)
klown Cebulka"
i
d1l
ci.ech. od lat 7 godz. l~. „Układ" USA. od lat 18 godz. 17,
13 5. ,.Sześć niedźwiedzi
19.30,
godz. 15,
klown Cebulka"
i
17, 19.30
„Układ" godz
l\ILODA GWARDIA - „Iwan Wazmienia zawód" (A)
s1ljewicz
radz. od lat 11 goctz. 10, 12, 14,

16. 18. 20, 13. 5. jak wyżej
lUUZA _ „Chłopcy z ulicy Br.za„
zowej" cz. I, !!odz. 15 , „Goście"

USA od lat 16 godz. l6. 18, 20,
kowboje'•
,.Samura.1
1
godz.
od lat 16
1~. 30 ,

13. 5.
tran-c.

17 ·~•

2-0

=
===

~.„„ rr.49, IO, t3. I. „Bombre'"
„Godzina
17.45,
1~.30,
godz.
od la.t 18
(A) poi,
szczytu"
11<><1.z. 20
DYŻURY APTEK
Ja.Tacza ••
Piotrkow.aka W,
Rzgowska 51, Niclarnlana 15, Pabianicka 218, Lanowa 129/131, R.
Obr. StalingraLuksemburg 3,
du 15.
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ma, Llmanowsldel, Przybyszewskiego 86, Ossowskiego 4, Gagarina 6 (boks),
Bratysławska 2a (l:>oks), Obr. Sta.
lingradu ą
DYŻURY SZPITALI
Instytut Położnictwa i Ginekologi! rSterlinga 13) - Klinilrn Polożnlcza ul. Curie-Sklodowskiej 15
dz;el.
Klinika Ginekologii Sródmieście i z d1Jelnicy
nica
Górna: Poradnia „K" % ul. Fe-

-

-

S
=

C::::
!:::;

i;;::'

lińskiego,

==:

Szpital Im. Madurowicza (Kl!nika Pol.-Gln. AM) _ dzielmca
Górna. Poradnia „K". Odrzańska,
i
Lecwicza
Cieszkowskiego,
Rzgowska.
Szpital 1m. H. Wolf - dzielnica Widzew oraz dzielnica Ba:uty
opróc 7 P<>ra<lni ,.K" ul. Sędziowsk'l i Libelta.
Jordana
Szpital im. H,
Poradnia „K"
dz;elnica Bałuty

5
5§
,_

=
=
=
=

Jonschera

_
.....

(lVIilionowa 14)
im.
Im.

Szpital
Laryngologia
Pirogowa (Wólczańska J9j)
Olculistyka - Szpital im. Barllokiego (Kopcińskiego 22)
Chirurgia 1 larymioiog!a dzleSzpital im. Korczaka
clęca
(Armil Czerwonej 15)
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
Szpital im. Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Toksykolo<:ia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)

„Ostatnie dnl" pool, od
lat li1 god.Z. 13.15, 17, 19, H. 5.
„Front wyr.wolenia'• p<>l. od lat
111 liiodz. 10, 12.30, 15, 2il
POLESIE - bajki g<>d.z. 14, „Pippl" uwedzki od lat 7 godz. 15,
mi:tczytni na.
wspanialt
,.Cl
1wych szalejących gruchotach"
.ang, od lat 11 god.z. 17, HU~.
13. 5. ,,Pippi" godz. 17 • „Serce
-

w kulturze oarodo4
wej" - odczyt doc. dr hab. K. Sreniedzielę. o godz.
w
UL
z
n10wskiej
12 w Muzeum Sztuki (ul. Więckowsklego 36).
Im. A. Mickiewicza na
4 w parku
(l 2 bm.) 0 aodz. l6 wyJulianowi·e
"
i;;; stępy amatorskich
zespołów artyi:;:::; stycznych z Technikum Lącznoścl nr
2 oraz DDK Lódź-Bałuty.
::::
(ul.
4 W SDK LZSP „r.utnla"
Piotrkowska 243) w niedziele o godz.
..,_ 16
.,Piosen!<a nie zna granic". Wstęp
woln'"
4 Kolejna projekcja filmów w ra_
mach cyklu „Piękno ziemi naszej"
12 w Muzeum
w niedzielę o godz.

=
=
5
5

13. 5.

OKA

~

Chirurgla o~ólna - Szpital i.m.
Sterlinga (Sterlinga 1.5)
Szpital
Chirurgia urazowa
Radli1\skiego cDrewnowska 75)
Szpital im.
IN'eurochlrurgla
Kopernika (Pal:>ianlcka 62)
Szpital !m,
Laryngologia
B~;I'ck;ego (Kopcińskiego 22)
Okulistyka - Szpital im. JonIChE"ra (M!llonowa 14)
Chirurgia 1 \aryngolo~a dzlecięca - Instytut PediatrU {Sporna 36 50) ,
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
- Szpital Im. Barlickiego (Kopclńskiei!o 22)
c}'.;~ks;~~~gifTe-;es;,ns~rut Me<iySWll\TECZNA POMOC
LEKARSKA
Przyjmowanie chorych w ambul<>t<>rium przez lekarzy w godz.
od 11 do 19 przez pielęgniarki
w godz. od 8 do 20,
Przyjmowanie zgłoszeń na w!zyty domowe: lekarsk'.e od godz.
8 ddo 1 1, pieplęgniarskielesotdracii.oęd,z„.
8 o
. . oprzez re. dzieLnicowych punktach światecznej oomocy, <:lrogą telefoniczną
i ~obiścieod pr~z z~lnt:;esowa7 0
·1 !
w g z.
nyc
1 te eony
Aktualne adresy
punktów SwląteczneJ P~Tocy LekarskiPi 1 P1e1ęgniarsk1e w po&ZC7ególnvch dzielnicach:
ul. Traktorowa
Lódź-Baluty ul. Lagiewn!ck'l
tel. 878-31,
61.
punkt
(poprz<>dn'o
570-17
tel.
34/36.
ten mieścił się przy ul, Zuli P canowskiej ~).
Lódź-Górna - ul. Lecznicza 2/ł,
tel. 440-62.
ul. 1 Maja. u,
Lóctź-Polcsle tel. 305-83.
ul, PiotrLódź-Sródmleścle ko wska 102. tel. 271-80.
ul. Szpitalna a,
Lódź-Widzew tel. 826 _ 5 ł.
w
Nocna Pomoc Lekarska
stacji Pogotowia Ratunkowego m.
Lodzi, ul. Sienkiewicza 137, przyjmuje zgloszenia na wizyty domowe w godz. od 9 do 5, telefon
666 _66 ,
Lekarze Doratnej Pomocy Internistycznej w Stacji Pogotowia
Ratunkowego przy ul. Slenkiewicza 137 . przyjmują chorych w
ambulatorium w dni powszedn'e
w godz. od !6 do 7, w dni świą·
teczne całą dobę.
Lekarze Doraźne.f Pomocy sto„
matologiczneJ w Stacji Pogotowia
R~tunkowego przy ul. Slenkiewlczn 137 . przyjmują chorych w
ambulatorium w dni powszednie
w ,godz. od 20 do 7, w dni świąteczne calą dobę.

§-

E

14). Wsti:p
Arch.-Etnogr, (pl.
--------·--------wolny.
A W r.ledzlelę o godz. U na StaUWAGA, PABIANICZANIE!
rym Rynku studenci PWSSP wystawlą swoje prace. Natomiast od f(odz.
którym nie są
Na wszystkich,
16 zespól cygański „Krist Romano"
obce problemy życia i funkcjonozaprezentuje program pt. „Cygański
wania miasta, bolączki z jakimi
pejzaż".
4 W niedzielę o godz. 10 w klnie
na. co dzień stykają się mi<'SZ!<ańcv
LDK kolejna „Premiera dziecięca".
Pabianic, czeka w poniedziałek
Swój llajnowszy dorobek zaprezentu13 bm. dyżurny redaktor „DL:' w
W j ZDli „Parnotex" ul. ż:vmicrsluego
je \>ytwórma z B1elslrn-Bialej.
2 w godz. 10-12. Roz•nawiać moż
przygotowanym zestawie m. in. trzy
na również telefonicznie 21-51
nowe filmy z senl Bolek I Lolek.
101.
w.
w
18
godz.
o
A W ponieclzialek
Kolejny dyżur w czwartek 16 bm.
I Klubie MPiK (ul. Narutowicza 8-10)
16-18.
godz.
w
koncert z c klu „Kompozytor Mlesiąca" - Tadeusz Baird.
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atr dla cl&l.ec:t 1 mlodzleży. 16.00
Sioeuu& - .1wncen d-mou. 16.JU KonWymKi
(L)
;.7,00
chopinowski.
cert
PROGRAM 1
losowania „Kukuleczki". 1'1,U3 (L) Re10.00 Wlad. 10.05 Radiowy Teatr dla lacie z Lodzi i woiewodztwa. 17.30
kaJejdoslcop. lB.00 „To co
~~;~ci l~~~d~i~~~n·~o~~~sf!~~.ą o1~1-~5 Muzyczny
~t ~:mg<;,~i, l~yśllwy" USA od
lB.30 (L) Mumamy najnowszego·'.
~~: 5.12j;sk ~Y~~l 17, 19.30
(do
10.50
zyczny w1eczor stereofo111czny
(L) „Dzień Czynu Partyjnego".
Buleczka'• od
POPULARNE
WOL:-.IOSC - „Billy Jack" USA
18.J5 FelieWiad.
18.30
V
21.00).
trasy
godz.
z
transm.
Poko1u
Wyścig
11<><1~. 17, „Dzień
lat 9 pel.,
Od lat 16 goctz. 10, 12.15, 14.30,
~ etapu. u.oo Melodie ro1.1-Ywkowe. 11.30 ton alctuamy. 18.45 Kabarecik rekla'P<>l. od lat 14,
oczyszczenia"
17, 19.30. 13 5. jak wyżej
tr. z trasy V eta- mowy. 19.u~ Teatr PH „Ucieczka J,'eli;;:;;;: wyscig Pokoju godz, 18.ł5, 13. 5, nieczynne
bez
„Jeździec
'WLOK~IARZ
pu. 11.35 Melodie rozrywkowe. 12.05 ka Okoma" slCJ.ch. 20.10 w hiszpań
PRZEDWIOSNIE - „N._ niebie 1
od la-t 11 godz.
głowy'• radz.
W1ad. 12.10 Publicvstyka międzyna- sl<im stylu. 21.00 Wojsko, strategia,
na ziemi" (A) pol. od lat Jl,
9.30, 12, 14.30, 17, 19.30,
C.: rodowa. lZ.15 Chwila muzyk.i. 12.20 obroimosć. 21.15 Gwiazdy współczes
„M•lość
g.octz. 10. 12, 14, ld,
13. 5. Jak wyżej
transm. z zakon- nych scen operowych. 21.30 S1edem
Wyścii;t Pokoju jap. od lat 16
straceńców"
(USA)
„Kabaret"
ZACHĘTA dni w kraiu i na swiecie. 21.50 (L) Lok.
cz.e ~iaMevlodf~a~:zry~k~~r:.o~~i.~ 0 ~~\~~~ w1ad.
godz. 16, 20, 13. 5. jak wyżej
o17d _lat 16, god z. jlOk, U.1~. llł.ł5,
sport. 22.00 Wlad. sport. 22.10
~
, •
.._
bajka „Myszka 1
PIONIER
wy~e
' .lo, 19 30 13'. 5. a
prof. K. Zwycięzcy nrn::dzynarodowych konĘĘ; runkl Judzi myślących kotek" godz 14 , „Zimorodek"
TATRY-LETNIE - „Zbrodnia Jest
22.30 Zespoł
muzycznych.
kursow
;;;::;:: Kuratowski. 13.30 „Graj, gracyku" (A) rad.z. od lat 7 godz. 15,
l;:.t 16
Od
!ranc.
zbrodnią''
Dziewiątka - Proszę wstac, sąd idzie.
!~~~~~~!~~.~
k~e~.
zze~~~ia
n~~~ft~fe
czarnowłosej
„Sladem
,
~_
tylko
czynne
~kilo
godz. 19.30
- kwartet
1 30
Bedrich Smetana
=: .'.'. . cz. I. 14.10 przegląd prasy. 14.20)I i3.00
jug. od lat 18
dziewczyny"
smyczkowy.
!
w dni pogo ne
,_
godz. 18 20 , 13 . 5. „Wódz Inranc.
13.5. „Ma.nia wielkości"
J~z~~~;~a~hP.a~ci'c;: 5 0z. ~~n~~·~ ż~dian Tecumseh" NRD od lat
(kino
od \at a. godz. 19.30
PROGRAM W
czeii. 16 .00 Wyścig Pokoju _ transmi„Za;i:dro~ć i
czynne tylko w dni pogodne)
11 g<>dz. 16 , 18,
d
med;'c.vna" nnl, od lat 16 godz.
„Cenny
6TYLOWY-LETNTE
12.05
koncerty.
zapomnlane
11,n
·
Wia
16.05
etapu.
VI
trasy
z
sja
~
,.,.,
lup" od lat 16 godz. 19.15
20 ~
12.~0 Między
Wopia i cJyplo111acJa.
•-;:;;;;; 16.10 Teatr PR „Opowieści efeskie"
(kino czynne tylko w dn1 po17 · 00 „Boomo" a „01Jmp1ą". 13.UO 'lyaz1en
rozrywkowe.
Melodie
16.53
słuch.
POKÓJ - bajka ,,Cierpienia magodne), 13. 5. Jak wyżej
lJ.15 l'rzt!bOJe z 110\\YCll
transrp. z trasy VI na UKF.
- - W;;scig "'okoii,t godz. 15 • „zawJ„.
lego len'a"
l.DK - „Reksio dt"tektyw", „RPk~- etapu. 17.05 Niedzielne spotkania Std- plyt. ·1 '.'QO' El\:Sprese1ll'· pi'Z'ez śWiat .•
franc. od
s'enl na drzewie'•
„Zdosio rozbitek'', „Biwak",
14.30 P. Sarasate
Peryskop.
14.05
5
Pokoju
9
Wyścig
17.30
l\Ilodych.
dia
·
l3.
.30,
i
17.45,
lG.
lat 11 godz.
bywcy przestworzy", „Zimowe
transm. z zakończenia VI etapu w ł'antazia na tematy z opery „Car„Zawieszeni na drzewie" g<>dz.
igraszki" g. 10, 11.30. 13, „S2lpiLUO
kierowrucą.
:.Ga
14.45
men".
Total!Komunikaty
18.00
Szczecinie.
16, 17.45, 19.30
ta\" USA. od lat 16 godz. 15,
gra i śpiewa
i:::;: zatora Sportowego. 18.08 3XR - Re- „Kran w oceanie" bajka „Jeslenpa.
REKORD
17.30, 19.45, 13. 5, „Szpital" 11.
zadra
MalutJta
15.30
Nektar.
zespoi
„Dzień
(L)
~ wla Rozrywkowa. 18.20
przygoda" godz. 13, „Zlotorogt
15.30. 17.45, 2i!
,._ Czynu Partyjnego"· 15 . 53 Dobranoc- rep, 15.50 Sylwetka piosenkarki Jeleń" (A) radz. od lat 7 g.
„Jak ukrdć mlSTYLOWY ka. 19.00 Dziennik. 19.15 Przy mu- Nadia Urbanlrnva. lti.15 Wszystko o
człowiek"
„Wynajęty
16,
14,
Jian dolarów" USA, od lat 14,
na te- kocie. 16.35 „Nigdy cię nie porzucę·•.
C:::: zyce o sporcie. 20.00 Dyskusja
USA od lat 16 goctz. 18, 2-0,
godz. 15 .3-0. l7 30. 2o, l3. 5. „G<>mh:dzynarodowe. 20 ·15 „Zielony 16.45 U źródeł samby. 17.05 „Dzień
maty
godz.
jeleń"
„Zlotorog1
13. 5,
ście" USA, od lat 16 godz. 16,
~~~a~~ł·~ ;~~-~ki~ot~~~O~ „"zi,fl~":,; tryfidów''. odc. pow. J. Wyndhama.
„Wynajęty człowiek" g,
15.3-0,
18, 20
~ karnawał". 21. 30 Radlovariete nr 127 . 17.15 MOJ magnetoro:i. 17.40 „Aura"
d 1
Ni
17.30. 19.30
STUDIO - „Telegram" (A) radz.
sluch. 18.20 Roland Kirk śpiewa przei;.:;;;;;;
anz
espo
bajka "
SOJUSZ od lat 7 godz. 15 .15, ,Poskro22.30 „Rewla oiosenek" zav. L. Ky- boje. 18.30 Mini-max, czyli minimum
.ka'' godz. lł, „Różowa pantemlenie złośnicy" (B) USA-wl.
19.00
muzyki.
maksimum
staw,
Wlad.
23.00
dryński.
ra" ang od lat 16 godz. 15,
od lat 14 godz. 17 , 19 . 30, 13. 5.
Ekspresem przez świat. 19.05 Wierli.U, 19.30. 13. 5. „Motyle" (A)
.,.Tragedia Makbeta" (BJ ang.,
Lek19.20
Sliwiaka.
T.
sze spiewane
PROGRAM n
I:::
J>Ol od lat 11 godz 16.30, „Pood lat l~ godz. 16.45, 19.3-0
tury, lektury. 19.35 Muzyczna poczta
_
jedynek rewolwerowców" USA,
bajka .,Baba Jaga"
TATRY
20.00 Ciekawostlti teatralne.
UKF.
między.
Publicystyka
8.35
Wlad.
R.30
18.3-0
godz.
16
lat
<>d
15,
14,
13,
2,
,
10.
godz.
1
11
20.10 Wielkie recitale. 21.05 „Któż ma
zy.czeń.
Koncert
(?,)
8.50
narodowa.
bajka „Bibi" godz.
STOKI
„Unkas _ ostatni Mohikanin"
21.25 Pocztówka
księżyca".
bronić
re!leksJe
1
Spojrzenia
(L)
9.55
kowboje"
1
„Samuraj
14.30,
rum.-!ranc. od lat 11 godz. 16,
mag. 10.20 (L) Koncert „Spiewam dźwiękowa z Iranu. 21.50 Opera tyfranc. od lat 16 godz. 15.3Q,
Pożegnanie z filmem: „Siedem
„Dama PiCzajkowski
P.
godn1a
..PiAud.
10.50
niebem''.
~olym
pod
17.4.5, 20, 13. 5. „Smierć v..rybieUSA-franc. od
razy kobieta''
11.20 (L) Koncert kowa''. 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazsarz i ksiażka".
ra" (A) czech. od lat lł g<>dz.
lat 18 godz. 18 . 2-0. 13 . 5. „UnK. Gott.
wieczorów
siedmiu
da
zawsze w maju". 12.05 Felieton mu„Niewygodny kochanek"
H.§5,
kas _ ostatni Mohikanin" g.
~vczny J. Waldorffa. 12.30 Wiad. 12.35 22.20 Wieczory z Montaigne'em - „o
wl.-NRF od lat Hl godz. 18. 2-0
9 _30 , 11 . 30 . 13 . 30 , 15 .30 PożegnaCzynu Partyjnego. czynnoscl płodzenia". 22.35 „Spokoj(L) uczestnikom
invrr - bajka ,,Miś na morzu"
„Jak ukraść
l'!e z filmem:
23.00
=- 13.00 Poranek symfoniczny. H.00 Pod- ny ogień" - śpiewa R. Flack. Malgod~. 12.30. 13.30, 14.30, „Hornod. lat
mllion dolarów" USA,
15.30 Te- Słowiki, bzy i wiersze. 23.05 G.
mikrofonie.
przy
wieczorek
godz.
1ł
lat
bre• (BJ USA od
14 godz. 17 .30 , 19 .45
colm i Y. Menuhin grają sonaty BaTELEWIZJA
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Nie było najmniejszej wzmianki o. ko~z!ach, jak.ie pocl!\gną
za sobą poszukiwania i Shulz bynaJmmei nie m1al zamiaru
poruszać tego problemu.
W
Bez słowa opuścił gabinet, pomachuj~c teczką w ręku.
korytarzu otarł się o tych samych typow z ponurymi gębam1,
którzy musieli stanowić obstawę Massicaud-Vellarda.
Znalazłszy się na ulicy, pomyślał, że może _być śled~ony, .więc
Zapuscił . się w
przedsięwziął o<lpowiednie środki ostrozn.ośc1.
jednokierunk?wym w k1er1:1nku . przeciwnym
ulicę o ruchu
kierunkowi jazdy, przeszedł Ją do polowy 1 w.róc1! do. J)Unktu
wyjścia, by teraz skręcić w inną ~liczkę, gdz.1e rów~iez ruch
był jednokierunkowy. Zatrzymał się przed witry_nam1, .~n?wu
wyszed.l drugim .we3sc1em,
ruszał, wpadł do jakiegoś sklepu,
wsiadł do metra, potem do autobusu, w koncu upewniwszy się,
że nikt go nie śledzi, wrócił do hotelu.

Tluma.czyl R· NORSKI

ROZDZIAL XVII

L&zurewe Wybrzerze, Francja, kwleolell
Przedstawiały z osobna Susan Bramovltz I Charlesa D. Cunwchodzących
ninghama na ulicy, przywołujących taksówkę,
do restauracji, siedzących ?:a kierownicą samochodu, przy stoliku w kafeterii na chodniku obok gmachu dziennika, stoją
cych przed oknem wystawowym magazynu Saksa, maszerują
wreszcie ukazujących te
cych w tlumie po Piątej Avenue,
osoby w tak rozmaitych aspektach, że zdjęcia musiały pow razie spotkania.
rozpoznanie
ich
zwolić na bezbłędne
Massicaud-Vellard rzucił zdjęcia na biurko l równie uważnie przeczytał kartę z danymi osobistymi.
Zapoznawszy się z materiałem, podniósł wzrok na Shulza.
- Myślę, że to zupełnie wystarczy, panie Jackson.
Głos jego był stanowczy. Shulz zatrzasnął teczkę.
- Gdzie mógłbym pana zaleźć?
Shulz nie od razu odpowiedział. Kto wie, czy facet nie udaje, że zgadza się na propozycję, a chce zyskać czas na przygotowania i po prostu go zlikwidować? Nie ma zatem mowy
o podawaniu adresu w Nowym Jorku, gdzie Johnny Settimano
deptałby mu po piętach.
- Skontaktuję się z panem telefonicznie sam - powiedział
w końcu. - Będę dzwonił raz w tygodniu.
- To znaczy, że w przypadku odnalezienia Ich natychmiast
po jednym z pańskich kontaktów, trzeba będzie czekać na n;!stępny telefon. A tymczasem, istnieje ryzyko, że oni nam się
wymkną.

- Nie trzeba więc loh 1puszczać 1 oka. Czy mam pana uczyć
roboty?
Umyślnie przybrał ton ostry. Massicaud-Vellard zbladł. Zrobił ruch, jak gdyby chciał nacisnąć guzik obok noiri biurka,
ale opuścił oczy na zdjęcia, które ~arnął i rzucił suchym tonem:
Mote pan Ódej§ć, panie Jackson.
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Jacques nucił piosenkę S he 1 s j 1:1 st a q. u i te t. ~ ~ r. l
adresując ją do Susan. Było widoczne, ze n~e posrnda na3mme1szego talentu do śpiewu. Fałszował straszllw1e I Susan z ledwością

rozpoznawała

melodię

oryginalną.

- Ty chyba nie j<"sleś jesZJC.Ze S i natrą - zauważyła. z lironl11.
- To dlatego, fo trochę wypiłem.„
1' 1- Oczywiście kiedy jednak rano w łazience śpiewasz
11 es d e C a' m ar et, wcale nie brzmi to lepiej, wiesz„.
- To moja osobista aranżacja mu-zyczna. A poza tym Stnatra,
Nie
nigdy nie nagrywał na płytę Fi.Ile& de Ca mare t.
możesz więc robić porównań.
Wy'buchnęła śmiechem. Cziula

się MJC:Z~liwa. Przyczyną tego
bez wątpienia olbrzymia ilość whisky, jaką wytrąbiła na
party, wydanym przez przyjaciół z Nicei, których spotkali w
czasie Bożego Narodzenia w ubiegłym roku, w Tyrolu w Kir.chbergu, znanym ośro<lku. sportów zimov:?ch. Będzie musiała .na
siebie uwai;ać. Od przyJ:a:zx:lu do Franc31, zaobserwowała u siebie przY'krą skłonność do picia za · duż.o. A, jak wszyscy wiedzą, alkohol powoduje tycie. Zauważyła ~resztą, że biodra je_j
brzuch zaczął przyb ierać formę bombk1.
się zaokrągliły. a
Nie n ie była w ciąży, zawsze pamiętała żeby re!{ll]arnie brać
pigi'.i!tk.i. Czyż joonak od pigułek się nie tyje, jak twierdzą niektóre slawy lekarskie?
Dojeżdżali już do domu. Jes=e .lede<n z osta·t nkh zakrętów
przed Roąuebrune-Cap-Marthn, a potem już tylko ositry podjazd
Jacques ostatecznie nie zdołał
pod górę do willi. Albowiem
dojść do porozumienia z wlaśc.icie1em willi w Mentonie. którą
zamierzał wynająć i wybór jegio padł na inną, w miejs·oowości
Roquebrune-Cap-Marti n. Zdaniem Susan, był to .zres?Jtą iint€'!'es
znacznie lepszy.
Ten
pars1tinf;'ła nagle śmiechem. - Słuchaj, Jacque9
maly rudziele c na party„. Marie-France jak jej tam.„ Ale .5ię
do ciebie przyldeila, co?
była

W ramach Lódzklch Dni Mlodych wczoraj w amfiteatrze przy
ul. l\1ałachowskiego 48 staranietn
Rady Federacji SZJ\1P Lóclż Widzew odbył się przPglącl laureatów XVI Festiwalu l\1ałych Form
Artystycznych,
od godz. 15
Dziś w niedzielę
dalsze atralrcyjne imprezy w wi·
\V y ,tępy
c!zewsl<im amfiteatrze.
l<ierm a >Z
poprzed zi
artystyczne
go. Od
sportowe
ętu
z
l<Siążek i spr
godz. 16 zaprezentu j ą swój dnrobek młodzieżo\vP zespołv ama to r„
skie Widzewa. O godz. 18 odb ę dzie
się koncert dedykowany uczestn ikom cz~vnu spole!"znr~o. w ktnrym \\'Ystąplą m. in. kabaret „ElitR11 z "\\· rocła .1·i.?. grupa "En face"
(j. kr.)
i Jerzy Grunwald.

I=-
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Szpital

B~i;~i:~~ru~~~pciński;~~it~~)

wood wczesnych godzin rannych 135 tys. mieszkańców
Dziś. jewództwa łódzkiego przystąpi do ogólnopartyjnego czynu społeczne
go. Wraz z członkami PZPR pracować będą bezpartyjni oraz młodzież.
Porządkować oni będą urządzenia wypoczynkowo-rekreac yjne i sportowe; tysiące godzin poświęci się także bu.dowie nowych ośrodków.
Mieszkańcy wsi niedzielę czynu partyjnego przeznaczą głównie na
modernizację i budow~ dróg lokalnych. 28 zakładów produkcji materiałów budowlanych - głównie cegielnie - wyprodukują dzisiaj materiały wartości ponad 1 mln zł. Jest to udział załóg tychże przedsię
biorstw w czynie partyjnym.
pracować będzie m. in.
Mlodzież zrzeszona w Federacji SZMP przy budowie stadionu w Tuszyn Lesie (pow. łódzki), porządkowaniu
obiektów sportowych Warta w Sieradzu. modernizacji parku Wolności w Pabianicach, a także przy budowie zalewu w Głownie powiat
(zbk)
łowicki.
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chi
W kilku zdania
1Wolności
„Kościuszko
5
=
=
=
e_
=
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ul. Sędziowska i Ltbelta.
Chirurgia ogólna - Szp~tal im.
Brudz i ńskiego (Kosymeró,v Gdyń

im.

.Młodych

_

::Zui5~sk!ego

urazowa

Dni

E

l(O

skich 61)
Chirurgia

Łódzkie

=
5

PROGRAM I
Technikum Rolnicze. 8.00
Feliksa
8.15 Gra kapela
Ok. 8.ł5 TransmiPartyjnego.
sja z Niedzieli Czynu
9.00 Teleranek. 10.30 Ex libris. 10.40
bocian z ciemnego la„Hajstra su" - film. 11.15 „Kiangyang Kish"
znaczy „Góra Narożna" - film dok.
rozrywkowej.
12.15 studio muzyki
12.50 „My - 74" - teleturniej. 14.05
Dla dzieci. 14.50 Nie tylko dla pal'i.
15.20 Piórkiem i węglem. 16.00 DzienWyścig
nik. 16.15 xxvn Kolarski
Pokoju. 18.10 Refleksje obywatelskie.
18.25 Tele-Ech<>. 19.15 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.20 „Odyseja". 21.15 Samochód dla najlepszego. 22.05 Magadla
zyn sportowy. 22.50 Samochód
najlepszeeo.
8.~

TV

Dziennik.

Dzierżanowskiego.

PROGKAM D
M.U „<l'.ra Old Tlrners". 14.30

~\itwy,

„Sport l
kampanie, dowódcy. 15.00
zabawa". 16.00 „Motywy" - magazyn kulturalny. 16.30 „Uciechy, żar
ty", 17.15 Swiat, obyczaje, polityka.
Giuseppe
Operowy
17.45 Koncert
VercLI - „Aida". 18.2.5 Za.pisane w
19.15
wracali".
„Kiedyśmy
pamięci
:)obranoc. 19.30 Dziennik. 20.20 SceWykonanie
na Mop odr am „Pałac".
- Zdzl'!>taw Wardejn. 21.15 „Godziny
nadziel" - !ilm fab. prod. polskiej.
PONIEDZIALEK, 13 MAJA
PROGRAM I
10.00 Wiad. 10.08 z nagral\ zespołu
The Fortubes. 10.30 „Sława i chwala" - odc. pow. 10.40 Przeboje musicalowe. U.OO Górnik - express muzyczny. 11.18 Nie tylko dla kierow11.30 Koncert
ców. 11.25 Refleksy.
przed hejnałem. 12.0S z kraju i ze
12.20 Chwila muzyki. 12.25
świata.
Beethoven w transkrypcjach _ duet
fortep. w. Kisielewski 1 M. Toma13.00
szewski. 12.40 Koncert życzeń.
Melodie z Kieleckiego. 1·3.15 Rolniczy
kwadrans. 13.30 studio Rytm - przypomina. 14.00 Ze świata nauki I technikt. 14.05 „Wieś ta1'lczy i śpiewa".
14.30 Sport to zdrowie. 14.35 Z kompozytorskiej teltl Mabel Wayne. 15.00
Wlad. 15.05 Listy z Polski. 15.10 Estrada przyjaźni - ZSRR. 15.35 Na sakso!on1e tenorowym gra J. Coltrane.
16.00 Wiad. 16.10 Piosenki Les Reeda.
16.35
16.30 Aktualności kulturalne.
Przeboje znad Sekwany. 17.00 Radloafro-kubańskie.
k;;r!er. 17.~0 Rytmy

17.40 Polskie Festiwale Piosenki
Sopot 73. 18.00 Muzyka I aktualności.
18.25 Kronika muzyczna. 19.00 I wydanie dziennika. 19.15 Koncert z prze19.45 z księgarskiej lady.
bojem.
20.15
20.00 Naulrnwcy - rolnikom.
Fragm. fińskiego widowiska muzycznego ,.Flisacy". 20.50 Kronika sportowa. 21.0-0 Studium wiedzy polityczno-społecznej. 21.15 Scena I fllm. 21.40
„Melodie scatem ~piewane". 22.00 II
wydanie dzlennlka. 22.15 Mikrorecital
- Hat!ny Frnckowiak. 22.:rn zespoly,
comba, big-bandy. 23.00 Wiad.
PROGRAM Il
8.30 Wlad. 8.35 My 74. 8.45 Muzyka
ludowa. 9.00 Dla klasy V I VI (\\ ych.
muzyczne). 9.25 Opolskie propozy cj e
muzyczne. 9.40 Tu Radio - !lloskwa.
10.00 Audycja literacka. 10.20 Konce rt
10.40
Chóru PRiTV we WroclawJu.
11.00 Dla klasy
Sprawy codzlcnne.
11.35
VII (jęz. polski). 11.30 W lad.
Postęp, dom, nuwoczesnosc. I 1.45 Melodie śląskie. 12.05 Komunikaty (L),
rep.
12.10 (L) „Owce idą w cenę'
mtn t., o sporcie.
~ 15 ~
w
l-. O {L) „Stt eta z prUbojem" koncert. 12.50 (L) „Okolice kultury"
fel. 13.00 OIRT. 13.20 Zespól Carlo sa
Santany. 13.30 Wiad. 13.35 „Mó.1 biedny Fred" - fragm. 13 55 Mlniprzegląd folklorystyczny, H.00 Wi ęcej, le·
piej, tanieJ. 14.15 Siadem inwestowaz
nych mlllardów. 14.35 Spotkanie
15.40
muzyką. 15.00 Zawsze o 15.00.
16.00
muzyki chóralnej'".
„Pię}:no
Czy znasz swoje prawo 'I 16.15 ReciRomana Jabloń
tal wiolonczelowy
skiego. 16.45 (LJ Aktualnosci łódzkie,
Nowe nagrania zespołów
17.00 (L)
11Cenlru1n",

"Dziwne

Rzeczy" i

,.A

Vista". 17.2j (L) „Po reorganizacji"
rep. z. Mrożek. 17.40 (Ll Koncert.
terminarz muzyczny
18.20 Radiowy
- D. F. Auber. 18.30 Echa dnia. 18.40
Zapraszamy do myślenia. 19.00 Kwadrans jazzu. 19.15 62 lekcja j~z. ros.
19.30 Koncert. 20.32 Warto przypomStefana .Flukows kiego poczi a
meć na tematy sport. ~0.42 d.c. koncertu.
z
21.23 .Muzyka rozrywkowa. 21.30
kra1u i ze świata. 21.50 Wiad. sport.
2!.5o Teatr PR „Smierć Ofelii" monodram. 22.35 Dzieła w. Lutosławskiego,
PROGRAM ID
12.115 Południowe wydanie mag, „Z
kraju i ze świata". 12.20 „Smutek i
śpiewa -v". de 1\1oraes.
san1otność" 12.25 Za kierownką. 13.00 Na poznań.
sk1ej anteme. 15.00 Ekspresem przez
świat. 15.10 Muzyka z jednego filmu - „Noc po ciężkim dmu". 15.30
Kwadrans akademick1. 15.45 w ma·
gazynie płytowym Lido. lG.10 Piosenki Jana Stamsławskiego. 16.20 „Quadrophenia" nowa płyta zespołu Who,
17.00 Ekspresem
16.45 Nasz rok 74.
17.05 „Dzień tr yfidów"
przez świat.
odc. 17.15 Mój magnetofon. 17.40 Wie.
czór autorsl<i - spotkanie z K. Ba1·anowskim. 18.05 Pod dachami Pary18.30 Polityka dla wszystkich,
ża.
18.45 Człowiek - orkiestra - Józet
Skrzek. 19.00 Ekspressem przez świat,
19.05 „Ocalenie" odc. pow. J. ConUKF,
rada. 19.35 Muzyczna poczta
20.00 Portret sportowca. 20.05 60 minut na godzinę - aud. J. Fedorowi•
cza i M. Wolskiego. 21.15 600 sekund
dla big bandu „Wrocław". 21.25 Nie
21.45
to posłuchajcie.
czytaliście Opera tygodnia - V. Bellini „Purytanie". 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów - zesp. The
Fifth Dimension. 22.15 Trzy kwadranse jazzu.
TELEWIZJA
PROGRA!\I I
Rolnicze.
Technikum
TV
12.4n
16.40
Dziennik.
lUO NURT. 16.30
stadionu.
Echo
Zwierzyniec. 17.25
17.50 LWD. 18.10 Magazyn kulturalny. 18.45 „Pyro - znaczy pszenica"
19.30
Dobranoc.
- reportaż. 19.20
Dziennik. 20.20 Teatr Telewizji Willlam Szekspir „Wszystko dobre, c()
się dobrze kończy". Wylrnnawcy: E.
Dziewoński, J. Molga, K. StrassburJer, E. Fetting, W .. Press, .T. Kobuszewskl, J. Koclmak, D. SzaflarIska, M. Zawadzka, A. Sarna wska,
J. • Wollejko, J . . sere~yńska. J. o.
1
, sła\\skl, Z. ,Dą.daiewsk1.. Cz Lasota,
iJ. Wyrzykov.•ki, H .. Bla.zejczyk, .M.
'Dąbrow~k1, B. Smigielsk1. 22.10. Wrn„Wiec1.ór
domości sgortowe. 22.15
pr<?fesorów - program public. 22.45
Dziennik.
PROGRAM n
18.20
17.55 Turoszowska ballada.
Dobran oc
liagazyn · sportowy. 19.20
Ewa ,
19.30 Dziennik. 20.20 Doktór
21.05 Wystę_ Zespołu Tari ~ a Ludowego „Anilana". 21.30 „Dzień dobry
muzyko". 21.40 „Jawa - 7iem ia bogów" - film dok. 22.25 24 godziny,
22.35 NURT .
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.BARAN, ii. nr...... io. rv.:
w prlIIC!/
wszystko u.klo.do. ci Irlę pomyślnie. Ale chwilowo lepiej zrobisz kończąc rzeczy już T()Z.
poczęte 711iż ro.zszerza;ąc swój zakres dzialo.nta. Uwo.ża.j, a.by§ nie przeso.dzil.

J

estem po prostu tte?:lt"
śliwy
powiedział
PAUL
MCCARTNEY,
jeden z członków zespo111 .,lleatlesów". - Kupiłem farmę w oobliżu Liverpoolu i wraz
z żonei Lindą, i trzema córkami,
11-letnią Heather, 4-letnią Mary i 2-letnią Stellą prowadzimy
tam życie szczęśliwych Robinsonów. Paul
McCartney był
kompozytorem „Beatlesów". naj
słynniejszej grupy muzyki pop,
która w dziesięcioleciu 1960-1970
sprzedała 220 milionów płyt. Obecnie McCartney komponuje
dla założonej przez siebie grupy o nazwie „Wings". a przede
wszystjdm dla swojej żony, Lin
dy . Drażni go jedno: prasa mówi o nim zawsze w czasie przeszłym, podczas, gdy on uważa
siebie za „Beatlesa", który prze-

BYK, :U. IV. - %1. V.: Czek<l clę du.!O
roboty.
Chcąc
jej podołać,
powiniene§
szczegółowo rozplanowo.ć wszustkie jej eUtPY i u.porządkowo.ć spro.wy,
które dotąd
lekceważyłeś. Więcej czasu poświęć najbliż

łącznie

zespół
„DZIEWCZĘTA", jak

z

składa si•
..,,,..,...
dziewcząt. Ten instru-

„.TVP przgotowuje program
rozrywkowy poświęcony piosenkom z repertuaru
MARILYN
MONROE. Re:!:yseruje Ryszard
Kubiak, a udział biorą m. in.:
Kalina Jędrusik, Irena Karel, i
Tadeusz Ross. Teksty polskie
napisali specjalnie dla tego programu Agnieszka Osiecka, Jan
Pietrzak i Jerzy Kleyny .•.
•.. Na świecie ' panuje moda na._
1iostry, zwłaszcza śpiewające. W
Wielkiej Brytanii dużą popular-

nośclą

cieszy się trio SIOSTR
KARLIN.
Pochodzą
one ze
Szkocji I są autentycznymi trojaczkami. Linda, Evelyn i Elaille mają po 26 lat. Zaczęły swoją karierę, śpiewając na weselach, potem zaangażowano
je
na występy w czasie festiwalu
muzycznego w Edynburgu.
Obecnie występują bardzo często
w telewizji, ciesząc sią
dużą
sympatią widzów„.
„.Na zaproszenie MICHALA
URBANIAKA do USA wyjechała grupa n'lszych muzyków jazzowych (Wojciech Karolak, Paweł Jastrzębski, Czesław
Bartkowski). Urbaniak zaprosił swoich kolegów z okazji wydania
swojej nowej płyty w firmie

„Columbia". Wezmą oni udział
w tzw. koncertach promocyjnych.„
„.Kariery piosenkarzy trwają
zwykle niezbyt długo, uzależnio
ne bowiem są zawsze od zmieniającej się nieustannie
mody.
Tym bardziej godna jest podziwu kariera jednego z najpopularniejszych piosenkarzy świata
- TOMA JONESA. Wydawać
sii: to może niewiarygodne, lecz
Jones występuje już 17 lat, a
jego popularność nie- słabnie nawet na moment. Od swojego debiutu w roku 1964 (piosenka „It
Is not unusual") do chwili obecnej płyty Toma Jonesa rozeszły się w nakładzie ponad 30
milionów
egzemplarzy.
Oto
prawdziwy milioner!„.
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ANDRZEJ JOZWIAK

mam p.,..

p&nł

przemówieniu,

dochod%ę

do

~

.s nu dwojga, Ja Jestem pir&t6111

raiDID
„SOPLICA" Z KURANTEM

---...- .

------ .

- Głowa do góry, Genowefo,
-tylko dziesięć kilometrów!

•

cło

lMll!r
sardu

Juł

Tego jeszcze nie było.
Wrocławskie ZakładY'
Przemyslu Spirytusowego wspólnie z przedsiębior
stwami handlowymi inicjują nowe formy sprzedaży
wysokogatunkowych alkoholi, ' w atrakcyjnych upominkowych opakowaniach. Np. „Soplica" i „Zubrówka" pakowane są w oryginalne kształtem futerały z dn:ewa, :tkóry, wikliny, zaś w ich wnę- ·
trzu wmontowywane są pozytywk; lub kuranty.
Roczna porcja tak pakowanych wrocławskich wódek g!lt.unkow~ch w br. wyniesie 10 tys. butelek.
Nowosc1ą będzie też wódka ziołowa o nazwie Turówka''.· Wrocławscy producenci zamierzają stworzyć ~1eć własn_ych, firmowych sklepów o odpow1ed111m wystroJu głównie dla turystów zagranicznych.
SKAZANIEC WALCZT

o._

SMIERCI

15-letni Neil Adamson dokonał w 1970 roku wła-

moJa lona 111uhr dę lp!eezyl•
mani•, podczas którego zastrzelił strażnika nocne-i
10 i policjanta. Za podwójne morderstwo został on
skazany na 30 lat więzienia i po procesie umieszczony w zakładzie karnym Parlhurst na
wyspie
Wight.
W jakiś czas po przekroczeniu bram więzienia,
Adamson zaczął pisać petycje do władz więzien
nych i sądowych o zamianę kary 30 lat więzienia
na karę śmierci I Dwukrotny morderca zwraca
się w swych Ustach z prośbą o litość, gdyż każdy
dzień pobytu w więzieniu jest dla niego cierpieniem, ponieważ nie może zapomnieć o swej zbrodni. Kara śmierci w W. Brytanii została zniesiona
w 1969 roku, a od 1964 r. nie wykonano jej na
żadnym skazańcu.

Neil Adamson zostanie poddany badaniom psychiatrycznym. Władze więzienne oświadczyły jednak, że prośba Adamsona nie zostanie spełniona,
ponieważ kara, jaką mu wymierzono, ma nie tylko
charakter represyjny, ale także - o czym skaza•
niec zapomniał ~ znaczenie wychowawcze.

ł
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LEW, 23. VII. - 23. VIII.: W pracy masa
tt.kla.dy więcej niż pomyślne i w iele aka.zji
do umocnienia swojej pozucji.
Powinieneś
jednak oka,zo.ć zrozumienie dla opinii in.nych
mź 1'w-oje.
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alacz pochlania 90 proc. nikotyny zawartej
w papierosie.
Ta nikotyna, oddziałując
pobudza je
mniej lub więcej, zależnie od dozy trucizny wchłoniętej przez płuca. To działanie wpły
wa na zwiększenie ilości adrenaliny we krwi.
Ta z kolei, O<idzialuje na centra nerwowe, kontrolujące ciśnienie krwi i mięśnie.
Wlaśnie dlatego sportowcy,
uprawiający sport
wyczynowo,
nie mogą palić m. in. papierosów,
bowiem niezdolni byliby do wielkich wysiłków
fizycznych.
Także funkcjonowanie
organów płciowych zależne jest od tych samych procesów, które mogą
być zakłócane przez większą ilość nikotyny. Nie
m-0żna sprecyzować jeszcze w tej chwili mówi
prof. Donizętt - na Ile nikotyna w.pływa szkodlJwie na · tak delikatny proces, jak(m · jj!st fuQ.l.}cjonowanie mechaniz.mów seksualnych u mężczyzny.
Al-e dotychczasowe
obserwacje coraz częściej
wskazują na nikot nę, jako jedną z przyczyn zahamowań i zakłóceń w normalnym życiu !leksualnym.
Jedno z doświadczeń wykazało, te końce palców mężczyzny, fotografowane przy pomocy promieni podczerwonych, przed wypaleniem papierosa były inne, niż te same palce po wypaleniu
pierwszęgo papierosa rano. Jest jasne, że takie
same zmiany można zauważyć w organach płcio
wych mężczyzny. Wydaje się,
że
niebezpieczny
wpływ nikotyny na życie seksualne mężczyzn, ma
szczególne znaczenie u tych młodych ludzi, którzy
bardzo wcześnie i w nadmiernej ilości ulegają

UŚMIECHNIJ SIĘ

-

W<U

~

Jl

m. in. na komórki nerwowe,

No I co; p&nle lnatrukton:e jazdy, czy nie?

łączącym

RAK, 22. VI. - 12. VII.: Po.nu.j Md wy1koko.mi
humoru., nie doku.czaj
Innym
zmio.ną nast„ojów.
Zarazem bądź osfrożnu
w stos-u.nkach z nowymi znajomumi, których sporo
przybędzie ci w
no.jbliższym
czasie. Czas na.jwyższu odrobić zo.ległofoi towarzysk.ie.

OZY
RZECZYWISCIE
TYTOtę
MOŻE MIEC TAKI WPLYW NA „LIBIDO" CZLOWIEKA?
TACY SPECJALISCI, JAK PROFESOROWIE CALETTI I DONIZETTI Z WLOCH ORAZ
NAUKOWCY Z ROYAL COLLEGE
W WIELKIEJ BRYTANII - AUTORYTATYWNIE
ODPOWIADAJĄ
TWIERDZĄCO NA TO PYTANIE.

wo

Z01Szkod.zlć

i11

mentalno-wokalny zespól znany
jest nie tylko słuchaczom
radzieckim, koncertował bowiem
już w Czechosłowacji,
Polsce,
NRD,
Bułgarii
I
Jugosławii.
„Dziewczęta" zdobyły I
nagrodę podczas
konkursu piosenki
młodzieżowej i
komsomolskiej
w Moskwie I od tej oory zespół
wypłynął na szerokie wody koncertowego życia. W repertuarze
tego zespołu znajdują się stylizowane na współcześnie rosyjskie pieśni ludowe oraz kompozycje współczesnych kompozytorów radzieckich ...

wokalny
sama na-

czekają.

BLI:ZNIĘT A, 22. V. 21. VI.: Poho.muJ
zniecierpliwienie w 1pra.wach u.czuciowych,
nie rewo.nżu; się bliskie; osobie zo. jej domniemane (o. choćby i fo.ktyczne„.) zainteresowam.ie kimś Innym.
Jest t-0 flirt bez
znaczenia., natomiast twoje zachowa.nie mo-

zwa wskazuje,

trwał.„

.„Radziecki

to

szym. Oni M

Jeszcze żadne badania nie były przeprowadza·
ne w tej dziedzinie u kobiet palaczek, ale jest
bardzo prawdopodobne, że życie intymne kobiet
może być tak samo zagrożone przez nadmiar ni·
kotyny. A więc? •.••

KRZYŻÓWKA

PA1'1'A, N. vnz..... "· IX.: Ma,u wratwoja praca. u.tknęła. w martwym
punkcie?! Sm!ało 1Utw czoło nowej sytuacji,
w!qcz ai( o.ktuwme do zmiam. Wszystko okaż• się znacznie cie"kawsze i bardziej ob·i11-.
cu.jqce, nit aqdzis.i.

Un~. że

w

SKORPION, 24. X. - %2. XI.: W fl'l"IU!t/
się zmio.ny,
dzłęlc.t którym 1'u.szą
wreszc.i e z miejsca. wcześniejsze
projekty.
Powinno oi to do.ć bodźca do rozwijania
imcjoityw11 i pom11s«>wośot.
zbliżają

STRZELEC, 23. XI. - 21. XII.: Niep1>kO.O
jący cię problem za.wodowy jest bliski pomy§lnego rozwiqzli.nio., Mwiisz jednak oka..110.ć sporo cierpli.waści i opa,nowo.nia w tro.kcie końcowych negocjo.cji i ustaleń. Plo.nowo.n11 wyj11zd
powiniein w tym tygodniu
wreszci• no.stąptć.
KOZIOROŻEC, 22. xrr. 20. I.: U-Mka.f
blizsze sfosu.nki z o~oba
mi, które prowa.dzq
ożywion11 tTyb żucia.
W rodzinie szyku.je się nowo. seria nieporozumień, wpra·w d.zie
niezbyt poważnych,
al• dQku.czUwych.

eami.otności, nawiąż

WODNIK, Jl. I. -

18. Il.: Mu.rlsz zroblc!
żeby umocnić swą zawodoUniko.j sporów kompetencyjnych :r: kolego.mi i zwierzchnikami, gro. nie
warta 8wi«1Jk4. Zadbaj troche o swoje zdrowie.
~or11 w11silek,
wą pozycję.

„

RYBY, 11. Il.
20. rrr.1 Otwł- ""
przed tabq nowy efop w sprawach osobistych;
przyniesie ci cm calkowite zadość
u.czy:iienie u.czuciowe. Bądź więc ufny, dyn-o.miczny, odważny i zd.ecydowainy. W pro._
cy bo.rdzo pracowitv tydzień, a.le korz11stn11
lfno.m.to-W O.

18

(zadanie specjalne „DL", WKRD MO, PZU, I PZMot.)
~NACZENIE WYRAZOW:

POZ~OMO: 1. Masz ją n~ nowy po3azd. 8. K1;1ry, kaczki, gę:

si. 9. Drugą mYJe. 10. Deseczki
na dach. 11. Srebrzystoniebieski
metal. 14. Wschodnia dzielnica
naszego miasta. 16. Książę nowogrodzki od 862 roku. 17. Fla. . d
mas t er. 19·. P 1emą z zz~ <?ceanu. 20 Jez10ro na
po3ez1erzu
Gnieźnieńskim. 21. Zawiadomienie o nadejściu towaru.
24.
Imię Berezowskiej. 27. Właśnie
nadchodzi.
28.
Imię
autora
„Dziewiątej fali". 29. Prasy
l
Książki. 30. Zebra na jezdni.
PIONOWO: 2. To co nas łą
czy. 3. Otwór po przejściu piły
tartacznej. 4. Ciastko z orzechami. 5. Marka naszych motocykli. 6. Rodzaj bezsilnikowego
pojazdu drogowego. 7. Zepsute
jajko. 12. Przepływ
ładunków
elektrycznych. 13. Autobus na
prąd. ą Na buty. 15. Ostateczna wykształtowana postać owada. 18. Jawor. 22. U Żerom
skiego jest od morza. 23. Tworzą cewkę indukcyjną. 24.
Nie
z każdej będzie chleb. 25. Sioło.
28. Telewizyjna myszka.
PO

ROZWIAZANIE
KRZYŻOWKI
NR 9
POZIOMO: Boks. nula. USA.
Jenot. niwa. lil!a. tkalnia. tok.
nasażer. Uran. Nal!a. Parki. ban.
akta. nart.
PIONOWO: bunt. osika. kawa.
nelikan. unia. 102 atar. altanl<a.
nos. ze2ar. zuoa. nart. rant. żaba. rak.
Zaszvfrowane hasło hrzmlalo:
„JUBILER ZAPRASZA".
ROZWIĄZANIE

I
C

J
E.
F.

ROZWIĄZANIU

CALEJ
KRZYŻÓWKI ODCZYTAC NALEŻY NASTĘPUJĄCY SZYFR:
(AB - G9 - Hl - Ll - Nll A6 - E9 - Gll - El - B2 K3 - All - LlO - MB - Gl 010 - 012 - L12 - Nl3-,N9
- MlO - BlO - D2).

2 ~~~~oz~~1~:~~~

l'tozw!ązanla nadsyłać

naleey
pod adresem naszej redakcji w
terminie 7-dniowym z dopiskiem na kopertach (kartach)
11KRZYZ0WKA

NB 16"• . ,

KRZYŻÓWKI

NR 10
POZIOMO: zegarek. karat, Ewa.

A

6•
I/

I

'

k

t

Af ~9

rx. -

AGA, %4.
23. X.: Chcf.o..?byf gd.zf.eł
wyjecho.ć, pozno.ć nowych lu.dm? Lepiej bę
dzie, jeśli u.moc711isz już U;t>niejące więzy ł
zajmiesz się wciąz odkla.danumi zmio.inami
w urządzeniu swojego domu.

mason; rad&r; tył, .,awa, o~·
Adare, ekran, Pol, Busko, uczta.
dur rynna, armia.
PIONOWO: zamsz, gąska, renta.
karla, Rydel, Turelt, jod, wir, ryk,
Ina, Auber, arsen, epoda, Elura,
rozum, Niasa.
Zaszyfrowane ha sio brzmialo:
ZEGAREK
„MINUTNIK" PRAKTYCZNY I TANI".

N·agrody ufundowane przez PHD
Jubiler wylosowali: budziki: Alina
Laznów 24, pow. Brzeziny l Teresa Czapnik Zgierz, ul.
Konstantynowska 83; naszyjnik Eugenia Sudzik. Aleksandrów, ul.
Kilińskiego 31.
Nagrody są do odebrania w naszej redakcji w godz. 9-16. (cis)
Błaszczyk,

PRZETA RG
Spółdzielnia Inwalidów „Praca" w Tomaszowie Maz. ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie następujących prac:
1. Montaż prasy hydraulicznej POK 200c do
wytłaczania moszczy winnych na terenie Zanr 2 ul. Browarna 9/13 (wykopanie wykładu
i zabetonowanie zagłębienia pod prasę,
kopu
oraz wykonanie nowych kanałów instalacyj.
nych),
samochodowo-wozowej 20
2. montaż wagi
ton, równeż na terenie Zakładu nr 2 przy ulicy
(wykopanie i wymurowanie
Browarnej 9/13
zagłębienia wagi, oraz postawienie pomieszczenia murowanego parterowego dla obsługi wagi).
Termin wykonania prac do dnia 17. VI. br.
Wszelkich informacji udziela dział techniczny
spółdzielni codz1E>nne w godz. od 8-13, telefon
5097-5098 wewn. 5. Oferty w zalakowanych kopertach z napisem „przetarg'' należy składać w
sekretariacie spółdzielni do dnia 22 V. br. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23. V.
10. Spółdzielnia zastrzega sobie
br. o godz.
wybór oferenta lub unieważnienia przetargu
645/k
bez podania przyczyn.

PARCEL~ budoW1an11, aprze JNŻTNID ponulr:u:le mie-1
Pewna Iokallzacja. azka.nla. Oferty „711138'' Pra
dam.
7818 li aa, PiotrkoWfllta 96
Tel 866-U

------

POKOJ n Jll, c.o., 'W1.nda,
wygody do wynajęcia. Nawrot 7-.10, tel. 633-88
7581 I

SPRZEDAM dom drewnlaplac i zabudowania
ny,
fermy.
prowadzenia
do
7900 g POKO.J dl> Yynaj~a. Przelomowa 10
Lódt, Jaracza :ie, m. 70
7519 •
przy
Szatoni
w
PLĄC
tramwajowym
przystanku
poRomanów sprzedam. Sza- WLASNOSCIOWJI:
tonla 54, godz. 15--19. Do- kój z kuchnią, wyi;iody Pra„7'948"
Oferty
kuplę.
g
8018
H
jazd tramwajem
sa, Piotrkowska 96
PLAC %8COSpodarowany wytsze wy5.60<J m i.przedam. Oglądać SAMOTNY,
Listopadowa 31 kształcenie poszukuje nienl~zlela.
sublopokoju
krępującego
9005 g
(Stokl). Walas
katorskiego. Oferty „7~5"
GOSPODARSTWO rolne 3.5 Prasa. Piotrkowska 96
ha z budynkami - Lódt,
ul. Stare Zlotno - sprze- KUPIĘ M-2 lub M-3 wła
Piwkowie
dam. Wiadomość: ul. Zlot snościowe w
Wiado9077 g lub Tomaszowie.'
no 81. Nowak
Lódt, Lniana 18,
mość:
8032 li
b!Mzany przeno- m. &1
GARAŻ
śny sprzedam. Tel. 345-69.
POKOJE z kuchml11 51 m
8067 g
po 16
- bloki (Uoly) I pokój z
---------- stare budownikuchnią P!otrko~ka
GARAŻ
przy Zwirkl, zamieni<: na ctwo - centrum, zamieni<:
mieszkanie w domku
na
przy jed.norodzlnn:vm.
leśni, dzlal!kę w PrzybysT.ewsk.lego
wygody.
KUPilli
Sokolniksch Oterty „76'M" Promińskiego, Tal. 870-6~. Oferty „8009" Prasa, Piotr
lrowska 96
7~28 11
PO 17
Prasa, Piotrlrowska 96

DOMEK na te~nle Lodzi
Oferty
pUnJe kupię.
WlLL'l wolną przy Radio- Piotrkowc
atacj! lub Julianowie - ku „7675" Prasa,
pl11. Tel, ł11-18 lub 681-11 slta tit
1350 • - - - - - - - - - - SPRZEDAM domek jediwletnl z komln- rodzinny, nowy z wygodaDOMEK
k.lem w Sokolnikach lub mi w Lodzl pow. utytkoWiadomość:
k. Lodzi - kupią. Oferty wel 110 m.
7298 g
P!otrkoW- Ruchliwa 29
„7501" Prasa,
H
ska
J'uDZIALKI budowlane
PLAC budowlany - Ra- stynów - k. Lodzi, blisko
stacji i lasu - sprzedam.
Julianów dlostacja kupi<:. Oferty .,7404" Pra- ł02-07, g<>d.z. U.:I0-17
'M7t li
sa, Piotrkowska IHI

sgln~

W dniu I maJa 197ł r.
czasie pracy nasz kolega

WŁADYSŁAW
Wyraey 1erdeczne10
nom ekladaJą 1

tragicznie

PANAK
Zonia I a7-

wapółcsucla

LPTHW

PRACOWNICY

w

ZAKŁAD

I

FILIA 1

Koletance dr !\tarli Szymailsklej kierownikowi Specjalistycznej Poradni DztecleceJ wyrazy
serdecznego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
4r Ryszarda 8zymail.skte1•

DYREKCJA, li.ADA ZAKLADOWA, POP
PZPR I WSPOLPRACOWNICY ZESPO•
LODZ·
ZDROWOTNEJ
OPIEKI
POLESIE

ŁU

Oratorium I mssa

łwlęta

8.

t

ASYSTENT z toną poszukuje kawalerki. Tel. 221-39
8004 li
wieczorem
I
SZCZECIN kuchnia, wygody -

OBJLAZ Wojciecha 'Kossaka, Jnnego malarza koni.
rozmiar
chetnie większy
Oferty „8017" Prakuplę.
sa. Piotrkowska 96

kW. nię

dZI.

w Intencji

P.

STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ
odprawione będą w ko8clele Jezuitów - Sienkiewicza 60, w niedziele 12 maja o godz. 19,
zamiast 13 maja,

S.

t

P.

LOKAL dN!wnlany, 1pneszorstko- dam. Konstantynów, Lód:t
rodowoka 18. Wladomo~ć: Lód:t,
dowe po championach sprzedam. Lódt, Mar:v~lń Traktorowa 118, tel. 880~6,
8039 Il NleryohleW&.ka
ska 55
781111 g
PUDELKI mlniaturkl blale , - posk!epowy w
po złotych medalistach ro- LOKAL
dowodowe, telewizor sprze w śród.m\ełciu li WY!lOJladam. Malczewskiego 33, m.
tentem dl• malej gastro731ł •
bl. 13
~ nomii, zarnlen!t: ina rni~z\
ECHO, gltarę-B oraz gło- kanie. Tel. M2-ll, po gopl!1 śnik 30 W. sprzedam
?5-07-7509 li
\ nie. Zalęcici, Obr. Wester- dzlnie lł
7320 li
platte 1ł
DWA pokoje, kuchnia ..,..
kara- domku
fut:t'O !apkl
2-:rod:r.innyrn
kulowe na wzrost 160. - Chojny. zamlenlę na M-1
Oferty „ 7338" Prasa, Piotrlub M-1, Tel. lt2-M po
kowska 96
81117 11
godz. te
kół belgljWYWAŻARK~
sprzedam.
tanio
ską 7772 g
Tel. łlll-4ł
FOKSTERIERY

włose

I

s-zczenlęta

KUPIĘ

BONY PKO 353-M po lł

Jr::uplę.

Tel.
7855 li

_, łl

NI EMI E CKI wandowskl

...,..

• domu Sktbiflska
Pogrzeb odbędzie 1lę dnia 13 maja br.
godz. 16.30 z kaplicy cmentarza na Mani,
czym zawiadamia.Ją z wielkim żalem
MĄZ,

SYNOWIE, SYNOWE,
ORAZ RODZINA

•
•

WNUKI

W dniu to maja 197ł r. opatrzony •w. sakramentami zmarł w wieku lat 7ł nasz ukochany
Mąt, Ojciec i Teść.

I.

t

P.

JOZEF LESZCZYŃSKI
emeryt MPK
Pogrzeb odbędzie się dnia 1ł maja br. ·o godE.
U 1 kaplicy cmentarza rzym.-kat. na Dolach,
o czym zawiadamiamy pogr11tenl w 1mutku
ZONA, SYN I !l'i'NOWA
W dniu 10 ma.ja 197' r.
M11t, Syn l Tatu•

zmarł

nalZ naju•

kochańszy

8. t p,

RYSZARD SZYMAŃSKI
lek ara
Pogrzeb odbędzie się dnia u. v. br. (Wtorek) o godz. 16.30 z kaplicy Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiaJl\ Przyjaciół I wszystkich Znajomych pozostający w rozpaczy
ZONA Z DZIECMI I RODZICB

Już

·

Le

-

'Mlł ł

UCZE!'ll potrzebny, Zakład
SPRZEDAM rzetblon1, sza- Malarskl, .ArmU Ludowej
7103 g
fe - blbllotek<: - antyk. 23, m. c
wieczorem 7382 g
642-66 UCZENNICA potrrebna. SPRZEDAM namiot 4-osoul.
fryzj ersk.l,
793g g Zak!ad
bowy. 581-32
"604 g
SwierczewsJciego I
OferPKO.
bony
KUPIĘ
ty „7912" Prasa, Piotrkow- POTRZEBNA uczennica do
ska 96
sklepu, ukończone lat 1.8,
całkowite urodo- mles:r-kanle,
DALMATYl'll'CZYKI
wodowe po championach trzymanie. 500 zł miesięcz
- sprzedam. Lódt. Piękna nie.
Lód:t,
Zgloszenia:
39/61, m. 17, tel. 42fi-77
249 za kinem
lotrko"·ska
P
g
7898
(poł ysk),
orzech
tapczan, dywan - sprzedam. Telefoniczna 45 b
7923 li

1Zczenl<:ta BOKSERY,
sprzedam. Zduńska Wola,
7928 g
Klasztorna 8

ANTONINA DEPTA

Lo-

tel. 669-60
&076 '

Wiadomość:

„Lutnia".

ciętklch

76 m
zamie-

na mieszkanie w

Godz.

SZAFĘ

W dniu 11 maja 197' r. po długich I
cierpieniach zmarła w wieku lat U

~je,

lłródmldcio,

HARMONIĘ 1:1(1 buów,
Bartoll"
rz<:dy „Baldont
- sprzedam, Obr. Stalin76-02 •
gradu 51-2

1kladają1

,,CZY TO JEST TO''?

15-19

I

8030

---------przyjmie uFOTOGRAF
czenn!cę 17-1.8 lat. 21.1 Lip7419 g
ca 26
POTRZEBNA hafciarka Uhaft
miejąca wykonywać
ręczny. Oferty „7385" Pra-

PUDELKI. miniatury, mal.
sprzedam. Zd.uńtańczykt
sa, Piotrkowska IHI
ska Wola, Wspólna 5
1amochodo_ _ _ _ _ _ _ _ _7_~_7 g BLACHARZA
PUDLA - mlniaturka, ro- wego - przyjmi:. Warunbrąrowel!O
dowodowego,
KoMta:nt:vnów.
ki dobre.
(suczkal. szczeniaka sprze- Pl. Wolności 69
7707 g
Czerwonej
Armil
dam.
7987 I PILNIE ZATRUDNI}I) ku4-71
PUDELK.I miniaturki czarne. rodowodowe sprzedam.
llOa,
Polskiego
Wojska
7986 g
m. 2, po godz. 16
chryzante.m
SADZONKI
sprzew!elkokWlatowych
dam. Lódt, Konopna ~
8007 li
KUPJ~

429-59

bony PKO,

Tel.
82'76 I

·fłtmtiA~I
lntynler poezu!\U.ODY
Oferty p0koju.
kuje
Piotrkow,,72'78'• Prasa,
ska 98
:niePOSZUKUJĘ pokoju
krępującego motl!wie z te„7299"
Oferty
lefonem.
Prasa Piotrkowska 96

Orpnlzatorzy sapowfadaJ11 wiele
wyzamówionych już u
ż•
twórców, lecz z warunkiem,
wnieść komożna będz~e Jeszcze
rekty. Przewidujemy wielkie powo~
nich
dzenie t:vch imprez. Będą o
przypomlna6 m. In. liczne plansze
reklamowe w całym mieście.
Handel jest zdania, że w Lodzi
awangardowo
się
chęć ubierania
ma co najmniej 150 tys. jego klientów. Dotychczas nie poświęcano im
specjalnej uwagi, przymierzano się
do ich potrzeb na oko, rozpoznania
rynku prawie nie było. Teraz ma
nastąpić wyraźny zwrot, bo sondaże będą powtarzane. Powinno dojść
w końcu do tego, czego oczekujerynek producenta
my Od dawna:
zamieni się w rynek konsumenta
i ten 00 kupuje będzie dyktował
temu co wytwarza co ma i w jaki
1 sposób robić.
teoria.
Taka jest przynajmniej
Gdy myślimy 0 praktyce, ogarnia
nas - prawdę mówiąc - lekki niePrzemysł - znamy to aż
pokój.
nadto dobrz,e ! - przestawia się na
produkcję nowości zupełnie bez reże jak
fleksu, często więc bywa,
się już przestawi, moda mówi jego
wyrobom „do widzenia". A za't'lll
- skoro naszym celem Jest dyktat
rynku - trzeba będzie zadbać rów·
nleż o rozruszanie wytwórczości.
obydWtl
zapewnieniom
Ufamy
„przymierza w imię mody
stron
młodzieżowej" I czekamy, że stajak zechcit
nie się istotnie tak,
(J. sz.)
młodzi.

0-e:ą łeJ lnłerenJ11CeJ lnłcJatywy nałetaloby szukać zapewne w powodzeniu wysiłków stołecznego „Juniora", który wytrwale I z młodzieńczą werwą lansuje stroje przeznaczone dla
klientów swojego kręgu, można tu wspomnieć o „bananowych"
spódnicach, które zawojowały rynek w nadzwyczajnym tempie,
a • drugiej strony trzeba pamiętać o wciąż nie zaspokojonych
tądaniach młodzieży, która chce ubierać się po swojemu, chce
własnej mody - 'chce, lecz cel, jem go w ogóle osiąga, to z najwyższym trudem.
Z grubsza biorąc, na takiej wla.śnle bazie powstało porozumienie Zjednoczenia PDT z Radą Główną Federacji Socjalistycznych
Związków Młodzieży Polskiej. Obydwie umawiające się strony
i Rada Lódzka
- w Lodzi PDT na czele z „Uniwersałem"
FSZMP - postanowiły przeprowadzić gruntowny sondaż rynku
w kierunkach zainteresowań
młodzidowego, zorientować się
młodych klientów, a potem przedłożyć wytwórczości st.osowne
zamówienia.

----

11

mody awangardowe j

odpowie na pytanie:

Młodzież

M-5 zarnien141 na M-ł
M-S najchętniej l'07Jcłado
Zbaraska a, m. 311,
w4.
'!Tl.O I
blok 703, po U

IPBZEDAM I ha 19,k do
Jt:oszenla, 2 tunele z rurelc
bez !Olli 30X7, dmuchawę
na ropę, szkło zlikwidowanej szklarni. Lód:t, Radzle76'1'1 li
olca 99

imię

Przy1nierze w

nowości

mi:1stach. Polski , .. En Fa~") zorganl:rowane zostaną
Jut w kilku
Wlók1enmczym
TechniktJ:m
odbyły się tak pomyslane imprezy w
Kazdego
W naszym wszystko przy Żeromskiego 115.
reklamowe.
i 17 młodzież
14
10,
godz.
o
dnia
rozegra się w prz!szłym tyg~- 1
to"?
jest
_to
„Czy
pytana
będzie.
dwie
Będą
maJa.
n!u, 14, 15 I 16
areny, na których handel pokaże Odpowie. na to pytame, wypeł~1aI co zamierza jąc ankiety przygotowane specialczym dysponuje
odb~orcy
lansować, oczekując jednocześTiie nie by dać młodemu
od mlodych uczestników własnego s7ans~ szczegółowego wypow1edze
ich zdania, Ich korekty, ich pro- ma s11: co .m~ przypadło do gustu, a oo me i dlaczego.
pozycji.
A Przed „Unłwertalem" przez
A zatem powinna to być pierwtrzy dni odbywać się będą nie(od 10 sza na taką skalę analiza kroju,
ustanne siedmiogodzinne
do 19) pokazy odzieży. Komu coś wzornictwa, kolorystyki wyrobów
w
się spodoba, od razu będzie miał zakładów specjalizujących się
dla
szansę kupić to w specjalnym sto- produkcji ubiorów i o!Suwia
„Conmłodzieży, m. in. zakładów
isku na II piętrze.
tex", „Polboy", ,.Dana", „Wólczan/J,. Imprezy 1ondażowe łZ wy- ka". „Modar", „Warta", „Olimpia",
Grunwalda I zespołu „Lido" itd.
stępami J.

m1111111111111111111111111111m11111nmmmmmnmmmnmmmmmnmm11111mmmm1111111111111111111
OPIEKUNKA. do ł-lebnleif!O
(10 godzin dzienchłopca
nie) potrzebna. Najchętniej
samotna. Tel. 1'141-30
7991

•

poGOSPOSllA ata:rna
trzebna na wyjazd na eta
le ('.Piotrków, rod.zina ł
Wiadomość osobowa).
ul. Lącma 7-149,
Lódt.
6980 li
tel. ł63-&6

dochOdz!\C&
POTRZEBNA
na kilka godiln dziennie.
8061 I
Tel. &47-29

ffi/f§~
„FIATA

Te.I. Ul-SC

l!G IP"

kuplę.

-

7862 li

,,SKOD}I) S-100, S-101" now11 kuplę Oferty z podaniem ceny ,,785e 11 Praaa,
Piotrkowska 96
„FI TA" 'l<'Y]O§C>Wanego w

Oferty
kuplę.
PKO Pl<l'trkOW„7911" Prasa,
Bka

„SYREN}I) 1.971" !IPrZedam.
Kuowa 6. toi. ł95-05
7818 li
„SK.OD~

1000-MB" po :le
sprzedam. Ofer
PiotrPrasa,
ty „7335"
kowska 96

tys. km -

------!!O SE b''
„MERCEDES

SJ)TZe7672 I

(1965) 170 tys. .km dam. 633~6
1.oł"

„SYRENĘ

1300''

„FIATA

i plerwszv

-

476-8-0 go'M09 g

sprzed.am. Tel.
dzlna 17-~

I

(1971)

wlaściclel.

skwJnlow& 42, po

sprzeda
Brzo-

g<;~i 1~

SPRZEDAM „Fiata 12.5 p"
1972, Karpacka 10, m. 5.
7634 a
Do 10
"
sprze„SYREN}I)'• now11,
dam. Odbiór Motozbyt. Curle-Sklodowsk.lej 47a-8ł
7565 I

--------(1'9'70)
„STKENJC

aprzedam,
7977 I

,,FIATA 125 p"
Obornicka lł
,,SKODĘ

1970 55/57

100-S"

aprzedam.

Tatrza~

m.

lł

»,

p0

7997 I

aprze„SKOID}I) Octavię"
dam. Mokra 31, m. H. Po
808'1 I
le. Tel. 286-113
SPRZEDAM akladaną przy
Ciecamplngow11.
Godz.
szyńska 20, m. 21.
1102 I
15-18
czepę

campingową

PRZYCZEPĘ
4-osobową

„7928"
ska 96

Prasa,

CZĘSOI

dam.

rupię.

Tel

Oferty
Piotrkow-

-

„P-70"
ł23-7S

apne17
7650 '

P<>

1<1~"
sprzedam. Tel. 59'-74, po 14
7561 g

„SKODĘ

„FIATA 125 p - 1300" 1968, cena 85.000 sprzedam.
Wydrzyński, Rz.gO\V'Ska 95.
7955 g
m. 7

,,zASTAVĘ"

Octavię"

- sprzedam.
dam. Tel. 278-2.2, d;pr;;: j
6285 g Lód:t. Matejki M, m. 25.
dzLTJy 1ł
7942 g
_ _K_a_rm_an__ bl, 13
,.VOLKSW_A_G_EN
Ghla" - stan Idealny pil „MOSKWICZA H2" &prze7699 g
dam. Tel. 4~-77
Więckownle sprzedam.
7~4 g
sldego 63 , m. 111
sprze„SKODĘ 100-S" 1971
„VW·1200" kabriolet (1964) dam. Tel. 846-81
7885 g
Oglądać
pilnie sprzedam.
13, „WARSZAW}I) 2M" sprzeToruńska
Pablan!ce,
m. 9, nle<Ulela od 10
dam. Lódt, L11cz.na 16
781: li
,,OPEL Combi - 1500" rok
„WARTBURGA MlH 1prze- 19611, sprzedam. Tel. 232-63
7391 g
~ami/o Lutego 1 A, 11.;7~~

PRZY J'MJI; ws11ólnika do
Oferty
dutej fermy ltur.
PiotrkOW•
„8161'• Praaa.
ska N
Pl\ZERABIAMT obuwie na
mOdne fasony, Inowrocław
aka 1 - koniec Lutomler(paWtlon). Górniak
aklej
76'10 li
CZYSCIMY wszelki\ garde•
oraz farbujemy suk.
ślubne, koronki, kremmodylon, elastor,
plinę,
bistor, koszule. misie. zakład prywatny. Pabianicka
102 (Kolej Obwodowa)
7620 •

robę

IN!

„FIATA" pO wypadku kuOferty 7793 „ Prasa
pię.
Piotl'lkowska 96
7793 g

LETNISKO w Tworeyjan.
kach do wynajęcia. Wia6!,
Wólczańska
dorno~ć:
'M95 I
m. 4, MN>wl.ń.s.ka

Dr ZIOMKOWSKI, skórne,
weneryczne 16-19, Piotrkowska 59
76241 •
Dr Jadwiga A..'llFOROWICZ
weneryczne
skórne,
16.30-19, Próchnika I
73113 '
Konstanty
CZERWONIEC
ginekolog, Tuwlma 20, tel.
710ł Il
355-3il
CYPERLING - specjalista
ginekolog. PKWN '· Tel.
76611
240-17

nie

budowlane:
MATERIALY
SMOLA w opakowaniu 1
luzem, lepik, trylinka, t:vn
ki szlachetne białe. grysy
n1armurowe oraz inne materlaly - poleca prywatny
BudowMateriałów
Skład
Zgierska
Lódż,
lanych,
7637-7639 li
'
245 A
OBUWIE! Przerabianie obcasów, nosków, spodów 1\111nowoczesne fasony.
cklewicza 21 , Wróblewski.
Informacje 643-86
19 KWIETNIA
Ronda Tltowa
pekińczyk.

W

olrolicy

pies
zginął
Odprowadzić za

wynagrodzeniem:

Ta<?ore

S B, m. 23

7874

I

CYKLINOWANIE.
wanie podłóg. stan1'szewski,
godz.
BM-17,
tel.
14-lT
1256 li

do baru. Wieś
charzarkę)
Em!Jla &4. Dojazd tramwa79l3 1
Jem 4ł
ZATRUDNI1' od zaru pra
oownlka w zakładzie fotograficznym z• znajomclc!ą
Oferty pisemne
retuszu
Prua,
skladać:
,.8027"
Piotrkowska 98

JUTR O TORT
Jui od 1.5 maja br. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo !"rzemysłu
Piekarskiego w Łodzi, ul. Jerzego 10/12

opiekunka
POTRZEBNA
do dziecka dochod.ząca. Zu
9051 g
bardzka 11, m. 97

dostarczać będzie do domu - bez dodatkowych opłat -

POMOC domowa zaraz na
stale potrzebna. WRrunk.l
bard2><> dobre. Tel. 808-54
793e li

TORTY oraz CIASTA
wartości powyżej 1OO

Zamówione torty I ciasta dostarczane będą następnego dnia c wyznaczonej godzinie.

POMOC domowa potrzebna. Lódt. Abramowskiego
M-3 spółdzielcze i ewent.
M-3 w pierw- 1, m. S3. Prawa oficyna,
przydzial
738-0 I
szym kwartale 1975, zamie parter
nie na 3-4-pokojowe bloki lub budownictwo mię POMOC
do dziecka podzywojenne. Chętnie z gaTel. trzebna. Tatrzańska 119, m.
telefonem.
rażem,
7839 I
'1'840 li J9, bi. "2
'49-8'

1a·2 DNI

BLAC BARLICK IEGO

Telefon'fczne zamówienia przyjmuje codziennie

WIELKIEGO
JARMARKU
lÓDZKIEGO

OTW ARCI E

djifimt
'

.·..

~

'·

Ił.

·..,.

OD DNIA 14 DO 23 MAJA
TRWAC BĘDZIE SPRZEDAŻ:
ODZIEŻY, OBUWIA, TKANIN, DZIEWIARSTWA,
ZABAWEK, ART. GOSP. DOMOWEGO,
SPRZĘTU SPORTOWEGO I TURYSTYCZNEGO,
ART. SPOŻYWCZYCH.

W PROGRAMIE -ATRAKCJE

„

.

dział zbytu WPPP,

,1.;•

r
\

'

'

CODZIENNIE W GODZ. 11-18
DZIENNIK LODZKI ar 112 (7912)

T

POKO.;JU
WYICID
XXVll
WARSZAWA •BERLIN· PRAGA

ŁKS

z

o

A. Pikkuus nadal liderem o T. Mytnik zamienił
się miejscem zW. Lichaczewem o Polska
. wyprzedziła kolarzy CSRS o Wspaniały finisz S. Szozdy

z Wisłą
·2 (0:0)

I

Liderem Jest nadal Aavo Plkkuus,
Kolarze . maJ11 Już za sobą cztery przejechane etapy I Jak doto a miejsce w!cel!dera zamiast Mytnljak
tychczas. me poslad.amy 100-procemowycb faworytów m1alo mlcJsce w mektórych wy~c1gach rozegranych w minionych ka za.iąl Lichacze\\'. Różnice czasów
są minimalne.
.
latach.
Nie ulega wątpliwości, że walka w klasyfikacjl drużynowej roreprezendotychczas
jak
najsilniejszym]
czterema
między
się
zegra
tacjami: ZSRR, CSRS, Polski i NRD.

przegrał

Widzew
w Ursusie 1:2 (1:0)

się zwyOtwartą sprawą wydaje
indywidualcięstwo w konkurencji
nej. 15 - jeżeli nie więcej zawodników marzy o zdobyciu wieńca lau-

W ostatnim meczu o mistrzostwo
ekstraklasy przed finałami mi-

strzostw Świata rozegranyn1 wczo

rowego i wpisaniu swego nazwiska
dotychczasowych zwycięz
na listę
ców. Bardzo uważnie i powiedzielijedzie Pikkuus,
bysmy roztropnie
który nie wygra! Jeszcze żadnego ejedzie w koszulce
tapu, a Jednak
lidera. Zaczynają poważnie mu zatacy kolarze jak Lichaczew,
grażac
Mytnik, Moravec i niewątpliwie bardzo szybki Bartonicek.
towarzystwie koZabrakło w tym
który przed
larza NRD - Dicrsa,
wyjazdem z Poznania znaidowal się
na trzecim tnlejscu za Pikkuusem i
Mytnikiem. Los tak chciał, że doskoupadł I potłukł
nały ten zawodnik
się dotkliwie na drodze do Zie lonej
Góry. Stracił on wiele cennych sekund. Jak na razie odpadł on od rywal! walczących o pierwsze miejsca.
że na wczorajszym P.·
Cieszy nas ,
wicemistrz
tapie dal znać o sobie
Jego !inisz na
St, Szozda.
świata
żużlowym stadionie w ZieloneJ Górze by! maistersztykiem. Może zbyt

raj na stadionie przy al. Unii pił
karze Ll{S zremisowali z krakow
•ką Wisłą 2:2 (0:0), Bramki zdobyli dla LKS Białek (W Sł mln.)
i Mszyca (w 70 min.), dla Wisły Kapka (w 54 min.) l Kusto (w 17
min).
LKS: .l'omaszewski, Lubański, Jaloeha, Bulzacki, Korzeniowski, Polak,
Białek, K.asalik, Milczarski, Karkowlki {od 75 min. Szadkowski).
.Kelację

z

WCL.Ul"aJ~t.t:::~U

lllt!Cl.U

wy-

pada Zdc,ąc od 74 mrnuty pojedynku.
W Jednej z kolejnych akcji na przedpo"u on:uuki Lh...:, ~apKa prz.ecnwycH
p11Kę l mezoyt precyqJnym strza1em
poslal ją w Kierunku i· omas<eW~kie

I

Zwyclęzra

wczoraj~zcęo

etapu
(ZSRR)

Walery Lichaczew

•

CJ

km wygrał T. Smit (Holandia) przed
M. Slagmotenem (Belgia) 1 Moravcem (CSRS).
W czołówce najczęściej znajdowali się kolarze: ZSRR, CSRS, Polski
WYNIKI INDYWIDUALNE
1 NRD, ale lotne finisze wygrywali
IV ETAPU
którzy nie wchodzą w
zawodnicy,
grę do grupy najlepszych.
- 2:37.16
I tak drugi lotny finisz wygrywa
1. W. Lichaczew (ZSRR)
(Z bon. 2 :36.56)
T. Smit (Holandia) przed C. Behue
- 2:37.26
(Francja) I Pikkuusem (ZSRR).
z. s. Szozda (Polska\
(Z bon 2 :37 .06)
Zbliżamy się do stadionu'. Kolarze
sobie najwypracować
się
starają
- 2;37.26
a. V. 1Vloravec (CSRS)
(Z bon. 2 :37 .16)
do rozegrania finilepsze ._pozycje
szu. Licłlaczew jest najszybszy. Do- 4. A. Bartomcek (CSRS)
- 2:37.26
5 • T. Vas1le {Rumuma)
skonale pędzi Szozda, a tut za nim
6. B. KręcLyński (t'olska)
czwycięzca
jest Vlastlmil Moravec
7. M. l\lliloe (NRD)
Wyścigu w 1972 r.). Po wpadnięciu
8. c. Guarnien (W lochy)
na metę tych trzech kolarzy wjeż
9. P . Matousek (CSRS)
dża lawiną plejada zawodników.
reprezentanci ZSRR 10. E. Ho of (Belgia)
Etap wygrali
przed Polską l CSRS. Tak więc wy- 11. M. Schiffner (NRD)
przedziliśmy kolarzy CSRS.
12. A. Pikkuus (ZSRR)
13. D. Gonschorek (NRD)
„
14. J. Brzeżny (Polska)
- 2 :Jl.26
26. J. Kowalski (Polska)
28. T. Mytnik (Polska i
30. J. Kaczmarek (Polska)

KLASYFIKAC.JA DRUZYNOWA
PO 4 ETAPACH
1. ZSRR
2. Polska
3. CSRS
4. NRD
5. Bułgaria
6. Holandia
7. Dan ia
8. Austria
9. Belgia
10. Kuba

-

29 :22.13
29:U.37
29 :22.43
29 :23.32
29:26.33
29:26.51
29:28.18
29:W.18
29:28.23
29 :28.36

ZSRR MA PRZEWAGĘ NAD:
Pewne już niemal zwycięstwo utraPolską
24 sek.
przed
minuty
3
na
gospodarze
cili
oo
CSRS
30 sek.
cl1yoa, ze potoczy się ona oooK slup- końcowym gwizdkiem. Strzelona przez
NRD
metrów
35
około
mln .
1.19
odlegląścl
z
Kustę
ka.
Buł garią
- 4.20 min.
zachowa! się i to w piłka przeleciała ponad stojącym Jak
Analogicznie
Hcland1ą
- 4.38 min.
tej lialllt:J mrnuc1e oramKarz W1s1y - mur Tomaszewskim.
Danią
W pozostałych spotkaniach ekstra- 6.05 min.
LYlko wiadomym
AaamcqK, kLory
suoie sposobem pozwolll plice przele- klasy rozegranych wczoraj padly re- późno zdecydował się zaatakO\vać
DRUŻYNOWA
KLASYFIKACJA
cieć do siatki po dosrodkowaruu t'o- zultaty:
LIDER A. PIKKUUS WYPRZEDZA:
rutynowanego W. Lichaczewa, którv
IV ETAPU
•
laka.
• Zagłębie (S) - Szombierki 2 :O (ł ~l dzięki zwycięstwu zdobył 30-sekunu trata bramek ożywiła i to znacz- 11 ROW - Gwardia O:O
Lichaczewa
16 sek.
dową bonifikatę i tym samym zbli- 7:51.47
1. ZSRR
nie iirę w orug1ej połowie spotkania. li Polonia - S ląsk l :o (O :O)
Mytnika
20 sek.
do ścisłej grup.v
żył się wyraźnie
- 7:51.58
2. Polska.
zawuo11icy ol:lu druzyn raz po raz • Odra - Stal 4 :O (1 :O)
nicka
Barto
31 sek .
najlepszych.
- 7 :52.07
3. CSRS
przeprowadzah szyok1e i w miaię • Pogoń - Górnik 1 :l (1 :1)
Hartnicka
37 sek .
W. LICHACZEW: „Wreszcie na naj- 7 ;52.08
zespól Polski )echal
4. Holandia
Tym razem
aKtaane akcje o!ensywne. BrakowaGorelowa
49 sek.
Swladczy o tym fal<t. wyższym podium t w tym roku wy- 7:52.13
przytomnie.
5. NRD
co już jest niemal tradycją
ło im Matouska
min.
1.00
- 7:52.18
6. Włochy
że w pierwszej dziesiątce na mech• grywać chyba trudniej niż poprzedw ostatmch Kllku koleJkach m1Kaczmarka
1.0~ min.
- 7:52.18
7. Rumunia
znalazło się a;i nio. Rywale mocniejsi, partnerzy nie
piłkarze w Zielonej Górze
Kolejny zawód sprawili
skutecznego
atrzowsk1ch meczow Brzeżnego
min .
1.31
8. Belgia
- 7 :52.18
wykonczen1a. Podobnie Jak w pierw- Wim:e \\a przegrywaJ<\C wczoraJ z Ur- trzech naszych reprezentantów Sza- tak d oświadczeni".
Szozdę
- 1.32 min.
zbiorowej o9. w. Brytania
Finisz nie sprzyja!
- 7:52.18
Brzeźn:v
szej polewie przewagę mieli gospo- susem 2 :l (O :lJ. Porazka w Ursusle zda (2). Kręczyński (6) I
Kręczyńskiego
- 1.41 min.
- 7 :52.18
10. Dania
jeszcze bardziej odsunęia szanse w1- (12), ale było również i trzech kol~- fensywie drużyny. Koledzy przeży
darze.
Kowalskiego
- 1.49 miu.
w pierwszej wal! kryzys na podjazdach. WygraZabrakło
Jedna z najlepszych akcji w wyko- dzewiaKóW na wywalczenie awansu rzy CSRS.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
wystarczyło mi dokład
sil
sam,
Iem
z
zawodnika
trzeciego
dwunastce
ekstraklasy.
do
11amu LA~ zakonczyla się strzeleniem
NAJAKTYwŃIEJSI
PO ł ETAPACH
Odzyskuję wreszcie
ZSRR jak I z NRD. Można Jędnak nie do mety.
Pozostałe mecze n lili .••
dru1:1eJ bramki. t'olak p1·zekazal piłkę
do naszych zawodnll<ów. formę. którą miałem na wiosnę".
mieć żal
BulzacK1emu, który zainicjował śmiały
(Holandia)
Smit
T.
1.
- 15 pkt,
(ZSRR)
Pikkuus
A.
1.
:47.07
9
B. KRĘCZYŃSKI: „zespól nasz jedostateczn ie
GRUPA POLNOCNA
że ni.e zaws~e są on!
rajd lewą stroną boiska I oddal Ją na
2. w. L!chaczew (ZSRR\
- 9 :47.23
Na sobotnim
3. A. Pikkuus (ZSRR)
czujn1 w momencie, gdy tworzy się dz1e ooraz płynniej
9
arndtok do nadbiegającego Mszycy. Na3. T. l\Iytnjk (Polska)
- 9:47.27
/ etapie sporo napracowaliśmy się aby
grupka uciekinierów.
Gward.la - Motor o :o
3. W. Lichaczew (ZSRR)
pastnik t.KS nie dal żadnych szans
,;
65
(CSRS)
Bartonlcek
A.
4.
:47.38
9
Hutmk - Włókniarz O:J (O :2)
nie dopuścić do skutecznych ataków
Lotny finisz w Wolszynie na
bramkarzowi Wisty.
4. W. van Helvoirt (Hol.)
5
5. H. Hartnick (NRD)
- 9:47.44
Lu bil manka - Lechia 1 :l (l :O)
Jednakże I nam się udało
rywal!.
6. N. Gorełow (ZSRR)
- 9 :47.56
5. B. Kręczyński (Polska)
Stoczniowiec - Zawisza 0 :1 (O :l)
Zdobycie bramki dodało animuszu
pokazać kilka ciekawych akcji ofen
7. P. Matousek (CSRS)
- 9:48.07
. przypuscill
którzy
gospodarzom,
Ursus - Widzew a :1 (O :1)
sywn~'ch'' .
5. C.Behue (Francja)
(CSRS)
Labus
R.
8.
9:48.08
uturm na bramkę przec1w01ka. Jeowlelkiej
„Mimo
J. BRZEZ~Y:
9. J. Kaczmarek (Polska)
ncze przed zdobyciem prowadzellla
GRUPA POLUDNIOWA
choty nie poszllśmv na etapie do JO.
szybkość LJchaczewa na
Przeciętna
V. Moravec (CSRS}
ailnym 1trzal.im popisał •ifJ. ~~all, _ a
Z:elonP.1 Góry na całego. Oszczędza 11. J.
- 9 :48.38 IV etapie - 48,0 km/godz.
(Polska)
GKS (K) _ star 2 :2 (1 :1)
w kill<ad~ieaił!L aeli:una pózmeJ hlmy s!ly na etap prawdy do Gorzo- 19. s. Brzeżny
Szozda (Polska)
- 9:48.39
AKS Niwka - BKS 3 :2 {O :01
czarskl, ktory wyłuskał . prz.ytomnle
wa".
Przeciętna szybkość
lidera Pik22. B. Kręczyński (Polska) - 9 :48.Sł
Piast _ Stal (Rz) 2 :1 (1 :O)
piłkę niezbyt zdllcydowa°:'e mterwe1
\ s. SZOZDA: .,F<mna ~akby rosla, 23. J. Kowalski (Polska\
jedzie
drużyna
polska
Choclat
H,9 km/godz.
- 9 :48.56 1 kuusa 1
Urania _ Stal (St. Wola) o :O
Silna
Wisły,
obroncom
niującym
dalsze
jak niegclys na czy ustabilizuje, się po ka za
nie tak efektownie
Wisłoka _ Metal 3 :O (0 :0\
bomba Polaka trafiła Jednak w po„naszych" etapach. kibice kolarscy etaJ!Y· Jechałem za Moravcem, ale
przeczkę, a strzał wzdłuż linii bramrywal!.
obydwu
at,aku
o
myslale~
kozdobycie
na
nadziel
tracą
nie
W roze.,.,.anych wcwraj apot.kakowej Milczarskiego wyłapał zastępuszulek 1 wygranie wyścigu . Peleton Spodz1e;',~lerr s.ę. że Mor~~;c wczek
'"
GoJący od 73 min. Adamczyka net. w 81 min. doskonalą okazję do ulach o mistrzostwo klasy o ręgo witaly wczoraj transparenty z opty- śmej "~ przedzi Lichacze\\ a .
1pot11an!a wej Włókniarz (Zelów) przegrał z mistycznymi hasłami np. gdy Szurrezultatu
podwyźszenia
DzH r1>zegrane zosta.n11 dwa etapy. prowadzącego do ~eubrandenbtirga.
zaprzepaści! Kasalik próbując prze- Lech i ą (Tomaszów) l '.2 Il :2). a Con- kowskiego brakuje - Szozda zafini__<_0_:0_)· szuje.
__n_a_1a_P_1o_tr_co_v1_·e_1_!0
Przed południem jazda lndywidual-1 (NRD),
rzuc!ć pllkfJ ponad b:r:..:a::m=k:::a:::r.::z.::.em::..:·_ __:co...:_r.:..di.:.:.a...:...p-0:_k_o
na na czas na trasie Międzyrzecz zdziwienie kibiców
Niemałe
•
zgromadzonych przed kwaterą dru- ,
Gorzów Wlkp. 148,5 km) Pierwsi ze
żyny radzlecklej w Poznaniu wywostartu wyruszą zawodnicy zajmują
łał fakt, że w grupie reprezentantów
cy ostatnle miejsca w ogólnej klasy.
ZSRR powracającej z przedetapowej
W drugim dniu międzynarodowego flkacjl, a Uder pojedzie Ja.ko ostatni
lidera wyścigu turnieju koszykówki kobiet, mistrz zawodnik.
rozgrzewki brakuje
A. Plkkuusa. Okazało się, że kolarz Polski LKS wysoko pokonał Lecha
ten poprosi! trenerów o dodatkO\vą (Poznań) 90 :69 (52 :31).
Po południu kolarze WY9tartuj11 z
kilometrów w czasie przedporcję
Najwięcej punktów dla LKS zdoEtap ten listartowego treningu. Koledzy z dru- były: Kałużna - 20. Strumlllo, Po- Gorzowa do Szczecina. \V poniedziazaledwie 106 km.
czy
od
że
żyny radzieckiej żartowali,
la
D
po 18.
Storożvńska I
lowa
skad
Szczecinie,
w
odpoczynek
łek
przez Pikmomentu przywdziania
do etapu Vll,
A(IĘDZ.YRZECZ
kuusa żółtej koszu lkl, trudno oder- Lecha - Fromm i Strużyna !><> Hl. we wtorek wyruszą
wać go od .roweru.
zakończył
Połowicznym iukceaem plik arzy ręcznych Antlany
e W Zielonej Gón.e uczestnicy
się wczorajuy mecz 0 misttzostwo I ligi z przodownlldem tabe_li WP !imszowali po raz pierwszy na
wrocławskim Sl"5klem. Po zaciętym pojedynku 1potkan.ie nkon- stadionie żużlowym, a nle na lekkoatletycznym.
czylo slfJ remisem 13 :13 (7 :5).
malowniczo wkomNowy obiekt,
MichaWrembel,
jednej
po
oru:
GÓRA
ponowany w porośnięte lasem wegóBramki zdobyli dla Anilany: PrzyDzisiejszym kandydatem do miana najlepszego aportowca :IO-leKamiński.
I
gościom.
lak
się
podoba!
bardzo
rza,
bysz I Krygier P<> ł, Bl.11inger - Z
łódzkiego jest jeden z czołowych nleg<lyś siatka.
woj.
i
Lodzi
cia
i Publiczność,
Kocjan, Piekarek
Dla Sląska:
rzadko mająca okazję
rzy wieloletnich reprezentantów kraju, a obecnie wychowawca
I or11>z oglądania
międzynarodowielkich
Sokołowski po 3, Antczak młodzieży.
bardzo
Imprez sportowych,
wych
Klempel I Ruśnlok po 1.
entuzjastycznie
wręcz
Wczorajszy mecz, który w przy. serdecznie,
pad.ku zwycięstwa gospodarzy m!al wiwatowała na cześć wszystklch kostanowić dla nich początek decydu- larzy wyścigu.
do mistrzowskiego
jącego marszu
tytułu prowadzony byl w nerwowej
atmosferze. I właśnie chyba nenvy
Ze 1woJ11 ulublon11 dy10ypUn11 - piłki! siatzjadly pil.karzy Anilany, którzy w
zapoznał aię Jeszcze
kową Marek . Radomski
końcowyc-h minutach pOpel:nlll &pojako uczeń Jednego z kosplracyjnych kur~w
ł• mog4 J)rzcbole~ nieudanego ro błędów. zarówno w ataku jak 1
nauczania w 194ł r. Po zajęciach wraz ze IWY·
wvstępu „Orląt'', KtóTZlo/ remi- w
obronie.
ml kolegami odkladaU książki I zeszty I zaw rewantOWlo/m ~eczu
sując
Nie pomógł gor11cy d~ping ze'.brabiel'&li się do gry w 1latkówkę na pobllskich
pottinalowym z „mtodzieżow- nych
trybunach sympatyków
na
podwórkach.
m!ęi:tzywojewódzka
Liga
BOKS:
ką" NRD odpadli z pull finatowej.
Pod tym wz.glę
lócizk!ej drużyny.
Na serio jednak zaczął uprawiać Radom8kł
Czy można byto wvgrać ten mecz? dem padł wczoraj rekord. który raz Gwardia n Błękitni Il (Kielce),
piłkę siatkową dopiero jako uczeń IV LO. ByChlolba taK. Trzeba byto jednak aby jeszcze dowiódl lak bardzo potrzeb- pawilon Widzewa, godz. 12, przedDo tej samej
ło to iście siatkarskie liceum.
trener Strejlau sięgnął po pos1tkl do na jest w naszym mieście hala spor mecz juniorów Widzew Gwardia.
m. tn. także jedna z najuczęszczała
szkoły
K.. Gor- towa z większą,
swego starszego kolegi. przynajmniej ł-5- godz. 10.
lepszych siatkarek w historii tej dyscpllny A istniatv takie mozliwoścl. tYslęcz.ną widownią.
sl>iego
KOLARSTWO: Szosowe mistrzostwa
Mirosława Zakrzewska.
w plocktm pojedynku z Twente Eni
okręgu seniorów 1 juniorów (100
Po I ogólnopolskiej spartakiadzie w 1951 r.
Pozostałe wyniki:
aieachede na ławce rezerwowych
do kadry
10.
godz.
:I}
('I
od
kwalifikuje się
Spójnia 13 :15
80 km). w Brzezinach
M„ Radomski
Wybrzeże dziell w pełni sil I ochoty do grlł'.
GIMNASTYKA: Dokończen ie trój.
na mistrzostwach
Polski zespól
Sparta M :18 (lł :8)
seniorów.
Wawel reprezentanci
„żelaznl"
nlektóTZlo/
lwlata w .MMkwie zajmuje w 1952 r. VI mfojsce. Lepiej powl<><llo
Stal 27 :23 rl9 :19)
Pogoń Warsz~va
meczu dziewcząt Lódź młodzieżówki" że choćby wymienię
się siatkarkom, które z Zakrzewską na czele na tych miStrzostwar.h
AZS 19:17 (10:11).
Grunwald
Olsztyn. sala MDK, od l(odz. 9.
obrońcę l.KS - Bulzackiego.
zdobywają tytuł drugiej drużyny świata.
Drużvnowe
LEKKA ATLETYKA:
le przecid można byto przed
lllęska reprezentacja Polski, której przez wiele długich lat kazawody młodzików o puchar WFS w
dośrodą
nieszczęsną
ou,ą
pitanuje M. Radomski. należy do czołówki europejskich zespołów.
Pab!anica-ch (stadion Włókniarza). w
proprzeanalizować
kładnie
Na~i siatkarze wielokrotnie sięgają po wicemistrzostwo aka<l.emich"ie
Zduńskiej Woli (Pogoń) 1 w Tomablem i odpowiedzieć sollie na
świa~a, a macierzysty klub AZS w każdych niemal rozl?r:VWkach
szowie (Lech lal.
pytanie co ważniejsze - sparring kao m1strrostwo Polski plasuje się wśród tró.1kl na,jlepszych zespoKlasa okręgowa
PILKA NOŻNA:
dry z HolE1ndrami CZlo/ awans do fiObok Radomskiego, w drużynie ló<lzl<le1rn AZS s:rall
łów kraju.
Start - Orze!, przy ul. Teresy, gona.lu mlodz1eżowych mistrzostw Eurowówczas: z. Makaruk, H. Szypowski. G. Groc.1owski. A. zatke
Stal
Ener~etyk A
kia.a
11,
dzina
·
i L. Tetlaniec.
Plol? Moim zdaniem to drugie. A więc
(Kutno), w Parku Ludowym, IQdziznów (nie pierwszy to już raz) mą
Do największych swoich sukcesów sportowych M. Radomski za.
11.
na
llcza zdobycie brązowego medalu w sllnJe obsadzonych Akpclemidrlol Polak po szkodzie.
Pił.KA. RĘCZNA: I liga mętczYZn
Tegoroczny Bieg Szlakiem Backlch Mistrzostwach Swiata w Turynie w 1959 r. oraz T,Wycl~ki 110W piątkowym
l druga sprawa.
S rykad zorganizowany zost.anle U Anilana - Sląsk (Wrocław), hala
Jedynek z reprezentacją ZSRR rozegrany ł lat& wcześniej w Mo·
meczu międzlo/naro S czerwca na odcinku ul. Piotr- LKS, godz. 12, o wejkte do n lll'!I
łnauguracyJnym
skwle w obecności SO-tysięcznej widowni.
Zużlowcy Gwardii zasłużyli na ol.KS
turnieju koszykarki
dowego
Spójnia (W-wa).
kowsklej. Startować bfJdą sztafe- kobiet Anilana klaski. Odnieśli oni nareszcie cenne
Grając jeszcze w reprezent&cjl Polski M. Rad<>truikl końeozy f!t'Udl&
przegralll z reprezentacją Tbilisi. Ktlty: klubów snortowych, zakładów ul. Sobolowa, godz 11
S
zwycięstwo, wygrywając z zespołem
podejmuje
AWF
warszawskiej
absolwent
upieczony
świeżo
Jako
I
ka zawodniczek l.KS wprost powlóS pracy, szkół oraz organizacji RUGBY: Jun!<>'l7:y Budow1ani Stali z Rze~zowa 43 :35 pkt. Zwycię
pracfJ nauczyciela wychowania fizycznego w Lodzi. Od kllkuna..tu
czylo nogami w tym meczu. Powód
Promieitlskładać Skra 1w-wa1 w Parku
mlodzietowych. Sztafety
że
Jest tym cenniejsze,
stwo to
lat szkoli mlod1iet ·w SP nr 91. Jego wychowankami s& m. in.
- kilka qodzin wcześniej piątka stusię bedą :> 3 za.wodniczek I ' za- stych. godz. 11.
S
Gwardia . miała za przeciwnika były
tacy cwlowt siatkarze, .jak: Michalski, Janus1twlcz, Jezier<;kl. Drudentek z LKS brata udzlal w meczu
linDokończenie
STOLOWY:
TENIS
'
wodników,
walcz;vła
że
pod1
ligi
nkól
Polski
pierwszej
zespól
ml!trzostwo
zd<>byla
tyna SP łl czterokrotnie
koszykówki UL - Pl..
atawowych.
S Przed rozpoozfJclem biegów uta dywidualnych m!stno.stw okręgu Juw osłabionym składzie bez kontuzMożna I tak. ale czy przynosi to
ul. W~a
fetowych przedstawiciele ekip o- nlorów i miodzików,
jowanych Kolmana 1 Jatczaka.
M. R.adomskł posiada tytuł Zasłutonego l'.f:istl'"La Sportu oraz Jnne
Bo
stronom1
wszystkim
korzy~ć
(n)
państwowe,
I
ap<>rtowe
odzna.czeni&
9.
godz.
od
41.
,
punktów dla Gwardii
rewolucyjNajwlecej
walk
uczestnicy
raz
S
chyba nie chodzi tutaj o tzw. odwaS nych dotą wieńce I wiązanki ZAPASY: Indywidualne m!strrozdobyli: Pakulski - 11, Lalickl - 10
lenie roboty. t organizowanie dwóch
kwiatów przed tablicą pamiątko- stwa juniorów w stylu wolnym, SieI Goloflt - 9, a dla Stall: Owoc
Imprez w jednym d~~·LltONTENT
radz (sala SP nr 1), od godz. I.
' wą przy ul. Rewolucji 1905 r.
9 I Rak - 5.
14, Knia:t go.

tin.in1kar~ LK~ tnictsi W.Y~t.an.ować
pliki oiern1e przyg l ąda! s;ę, licząc
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Redaktor naczelny
l'teda1uje łl:oleglum Redakcja - kod I0-103 Lódt Piotrkowska INI. Adrł!I pocztowy: „DL" Lódt, 1krytka nr 89, Telefony: centrala 293-00 lącty ze 'Vszystklml działami
325 _64
n sekretarz 204-76 Dztaly: miejski 341-10, 337-47. sportowy 2U8-95, ekonomiczny 228-32. wojewódzki 223-05, dział il•tów 1 Interwencji 303 _04
Sekretarz odpowiedzialny,
z-ca redaktora naerelnego J0?-25
ada)
odpowi
nie
redakcja
ogłoszeń
treść
(Za
311-50
621 ·60 „Panorama" 307-28 dz lal apoleczny I fotoreporterzy 378-97 Dział Oi;iloszeń
(rękopt1ów nie zamówionych redakcja nie rwraca), kulturalny
'RedRkt'ja nocna 869-68. 868-78. Wydaje Lódzk!e Wydawnictwo Prasowe R!IW „Prasa Książka Ruch" Cena prenumeraty: rocznie 234 zl. półrocznie 117 zl, kwartalnie 58.50 zł Zgłoszenia prenumeraty
„Ruchu", Lódt, Piotrkowska 95, Wszelkich informacji 0 warunkach preprzyjmuj11 urzędy pocztowe I odd:tlały terenowe „Ruchu". Egzemplarze archiwalne „Dziennika" 1ą do nabycia w sklepie
numeraty udzlelaja wnystkle placówki „Ruchu" I poczty. Nr lndek•u S~003.
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