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• Wl t 
naszych 

Wolną sobotę 

łodzianie wykorzystali 

na wypocżynek 

na świeżym powietrzu 
Na zdjęciu: W Arturówku 

Wyd, A1 l Lódt, niedziela I poniedziałek l Ceno 
26 i 27 maja 1974 roku 

Rok xxx Nr 124 (7924> l złoty 

DZIENNIK 
ŁÓDZKI· 
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Święto towarzyszy sztuki drukarskiej 
/-

Fot, A. Wach 
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o Nowości z lPTO o Pokazy mody 
o Patronackie stoiska S. " 

" 1ry 
,,Olimpii", „Wólczanki" i „Feminy" 
o Wszystko dla domu 

Lódzkie Przedsiębiorstwo Tek 
1tylno-Odzieżowe zapowiada na 
naszym Jarmarku wiele atrak
cyjnych nowości m. in. w bran
Żil.ch: dziewiarskiej, włókienni
czej, odzieżowej i dziecięcej. 
Na 7 stoi~ka<'h przy ul. Hote
lowej - iak zapewnia nas dy
rektor naczelny LPTO - F. 
Wlodarczyk - znajdą się arty
kuł.V produkowane m. in. przez 
tirmy patronackie .,Sira", 
,,Olimpia", .• Wólczanka", „Fe
mina" Z producentami tymi 
przedsiębiorstwo utrzymuje sta
ły kontakt Na naszą imprezę 
handlowii zakłady te dostarczą 
poszuk iwane na rynku wyroby 
rn. in. modne bluzki, koszule, 
tkaniny bistorowe i bawełnia-

ne, lniane, wdzianka, kamizelki 
itp. Poza tym bogato będzie 
reprezentowana odoież letnia 
męska m. in. z elanobawełny i 
teksasu, damska i dziecięca. 
Klienci będą mogli na miejs~u 
przekonać się o zaletach kon
fokcji, jako że w <'zasie Jar
marku LPTO urządzi pokazy 
mody - po trzy dziennie. 

Natomiast „Arged" na swoich 
lO stoiskach przy ul. Moniusz
ki zgromadzi towary pod has
łem „\Vszystko dla clomu". Po
cząwszy od szklanek, autosyfo
nów, poprzez artyk uly gospo
darstwa domowego z tworzyw 
sztucznych i kosmetyków, a 
skończywszy na podręcznym 
zmechaniwwanyrn sprzęcie 

m. In. suszarki do włosów, pro
diże - znajdzie się tu dosłow
nie wszystko. Poza działalno
ścią handlową „Arged" zorga
nizuje również wszelkiego ro
dzaju pokazy kosmetyczne i 
praktycznego stosowania zme
chanizowanego sprzętu domo
wego. Dyrektor handlowy ,.Ar
gedu" - Z. Chudecki przewi
duje, że obroty w czasie Jar 
marku Łódzkiego wyniosą ok. 
600 tys. zł, a więc dwa razy 
więcej aniżeli w minionym ro
ku na podobnej imprezie „Dzien 
nika Łódzkiego". Kilka tysięcy 
artykułów jakie będziemy mog
li otrzymać na stoiskach „Arge-
du" winny zadowolić gusta 
klientów. (j. kr.) 

N 
AJBARDZIEJ zacięte I emocjo
nujące wybory w historii Fran
cji mamy już za sobą. Zwy
cięzca Valery Giscard d'Estaing 
uzyskał niespełna 425 tys. gło-

sów więcej niż Francois Mittera11d, co 
słusznie określa się jako wygraną mini
malną jeśli się zważy fakt udziału w 
wyborach ponad 26 milionó U7l w 

kontaktowania się z dzlennikerzaml. Je
go żona także zapowiedziała. iż nie ma 
zamiaru dać s1ę uwięzić w Pałacu Eli
zejskim, nie będzie spędzać wakacji w 
forcie Bregancon, dokąd zawsze udawa
li się poprzednicy, lecz zamierza bywać 
z dziećmi tam, gdzie dotąd. 

na 30 mln uprawnionych. 
zultaty wyborczej w 
„przepołowieniu Fr 
idzie o ogromny 
cych się prze il 
!który .obiecywll1 .P ecież ba e,i 
rrticzny chara,kte rządów, .mian 
darcze, refor y placl)we. 

500-lecie istnienia obchodzi w tym roku dru
karstwo polskie. Rocznica ta szczególnie uroczy
sc1e obchodzona była w tradycyjnym „Dniu 
Drukarza", przypadającym 25 bm. 

Ponad 50-tysięczna rzesza pra- żną dla rozwoju kultury 1 gospo
cowników poligrafii świętowała ten darki gałąź przemysłu. 
dzień w poczuciu dobrze spełnia- W sali Teatru Wielkiego w War
nego obowiązku. Rosnące nakłady szawie odbyło się w sobotę uro
k5iążek i pism. coraz piękniejsza czyste spotkanie z okazji doroczne
szata graficzna polskich wydaw- go święta polskich drukarzy i 500-
nictw, najlepiej świadczą o za- lecia drukarstwa w Polsce. 
angażowaniu, z jakim poligraficy Na swe święto przybyli wraz z I 
wykonują swą pracę. Rozwój prze- rodzinami przedstawiciefe całego 
mysłu poligraficznego iest dowo- przemysłu poligraficznego. Są wśród 
dem troski, jaką otacza się tę wa- (Dalszy ciąg na str. 2) 
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Twór.co komór guzowych 
doradcą junty chilijskiej 

K
ażdy dzień przynosi nowe tak_ 
ty, kompromitujące chilijską 
soldateskę w oczach nie tylko 
opinii publicznej tego kraju. 

ale i wobec calego świata. Utworzo
na po wrześniowym prze\urocie kra· 
Jowa Dyrekcja Badań Antykomuni
stycznych (DINA), która steruje 
aparatem represji w Chile. zatrudni
ła jako swe<io !?lównego doradcę 
Waltera Rau:Ua, byłego pułkownika 
gestapo. 

DINA założona w grudniu 1973 
roku, skupiła wvselekcjonowane ele
menty wy ''ladu wojskowego l p-0li
cj!. Wykorzystuje w swej pracy 
także b<>.1ówki paramilitarnej orga
nizacji .. Ojczyzna \ Wolność". która 
„zaslużyla •ię" w akc.lach dywersyj 
n;•ch w okresie rządów Salvadora 
Allende. DINA je<t k\erowana 
przez płk, Hectora Horaclo Sepulve-

{Dalszy ciąg na str. 2) · 

dziej lewica fran
Mitterand. któ

wodniczącym Se
ęconym omówieniu 

Z,cji we Francji, pod-

Rodzinne zdjęcie: prezydent I jego -żona (po lewej) wraz 1 dwiema 
córkami i dwoma syna.mi. 

Jedno wydaje się być pewne - g 
narzuci nowy styl zarówno w Pałacu 'El ~ 
zejskim jak i' w cale.i admini5tracji. Róż
ni on się bowiem bardzo od swych po
przedników zarówno w sposobie ubiera
nia się, w sposobie bycia (ciągle lubi po
grać w piłkę nożną, uprawfa czynnie 
narciarstwo) jak również w sposobie 

llll·t:Jli .iuem fakt, iż lewica ma za 
ponad 49 proc. wyborców 

ierza pójść na iluzoryczne kom-
z rządem i będzie prowadzić 

aktywną politykę, której główne kie-
runki zostaną wypracowane po zapozna
niu się z programem nowego prezydenta 
i jego rządu. W wypowiedzi tej znajdu
jemy charakter;vstyczne odczucie nastro
jów zjednoczonego frontu lewicy - zda-

je on sobie sprawę ze wzrostu swych 
wpływów, o czym najlepiej świadczy fakt 
zdobycia ogromnej ilości głosów. Wystar
czy powiedzieć, że za jej programem 
wypowiedziało się prawie 13 mln wybor
ców, a więc o ponad milion więcej nit 
za Georgesem Pompidou, gdy wygrywał 
swe wybory. To poczucie siły, przeko
nanie o słuszności obranej drogi - poz
woli opozycji na odgrywanie pierwszo
planowPj roli w życiu politycznym i go
apodarczym kraju, którego ster na na-

stępne 'f lat przejął fll-ltłni arystokrata 
Giscard d'Estaing, 

• • 

Z GODNIE z naszymi przewidywa
nia.mi na Bliskim Wschodzie po
stęp w rokowaniach jest niewiel• 
kl. Ludzie z otoczenia Kissingera 

półsłówkami dają, co prawda, do zrozu
mienia, te udało się nakłonić stronę sy
ryjską i izraelską do pewnych kompro
misów, ale na Wzgórzach Golan kano-

(Dalszy ciąg na str. 2) 

„Concorde" 

Paryż~Rio 

i z powrotem 

ciągu 1 dnia 
W najblitszy poniedziałek ro~ 

poczną się próbne loty brytyjsko• 
francuskiego samolotu naddźwięko• 
wego „Concorde" na trasie Paryi 
- Rio de Janeiro - Paryż. Pró
by mają zakończyć się 5 czerwca. 
Po raz pierwszy w historii kronik 
lotnictwa cywilnego samolot ma 
pokonać trasę Paryż - Rio de 
Janeiro I z powrotem w ciągu ;e
dnego zaledwie dnia. Oyst t1s. iaki 
samolot będ~ie musiał przelecieć, 
wynosi 9166 km. Jest to naidłuższa 
linia lotnicza na świe~ie. Z tego 
względu samr.lot będzie musiał na 
50 minut zatrzymać się w Dakal"le 
w celu zat:rnkowania zbiorników z 
paliwem. Konstruktorzy mają na
dzieję zebrać w wyniku tego testu 
dane techniczne, które mają prze
konać towariystwo lotnicze o eko
nomiczności tej maszyny. Dotych
czas „Concorde" wzbudził raczej 
niewielkie zainteresowanie i dzie
więć pierwszvch egzemplarzy kupi
ły wyłącznie linie lotnicze francu~ 
skie i brytyjskie. 

W 146 dzień roku słońce 
wzeszło o godz. 3.27. zajdzie zaś 
o 19.40 

DZIS: PIHp, Paulina, Wlece
mił. 

JUTRO: Radowit, Jan, Mag
dalena 

rny s no 

przewiduje dla Lodzi I woj. na
stępującą pogodę 
zachmurzenie umiarkowane. okre 
samj duże 1 możliwością opadó1li 
deszczu Ten1pl~ratura 1ninimatna 
plus 3. mak~vmalna nius 1ł st. 
C, Wiatrv słabe i umiarkowa11P, 
w ciagu dnia okresami dość sil
ne z kierunków zachodnich i uół 
nocno·zach. W norv możliwe 
DrZ'\'l?runtowe przymrozki. 

Jutro możliwe orzelotne opady. 
Nl\daJ chloclno. 
Ciśnienie o godz. 20 wynosilo 

742,8 mm. 

19111 - Zm. Robert Koch, od
krywca bakterii cho
lery oraz pr.ątków 
gruźlicy 

1964 - Zm. premier Indii J. 
Nehru 

1966 - Rocznica uzyskania 
niepodległości Gujany. 

zastąpić młodość?.„ we-

iec 

- ... ,... • - 1"04", 4o Jl
eha?I 



VI ł.ółlzko Wiosno Artystyczna 

Muzyka polska na inauguracji' 
Łódzkich Spotkań Baletowych 

Święto towarzf szy sztuki drukarskiej 
(Dokończenie ze str. 1) 

I 
Rozpoczęła sJę kolejna wielka Impreza Lódzkiej Wiosny Arty
stycznej - IV Z.ódzkie Spotkania Baletowe. Przy wypełnionej wi
downi, w obecności przedstawicieli władz partyjnych I adminl
stracy.Jnych Lodzi i województw a, aktu otwarcia dokonał wczo
raj dyrektor Teatru Wielkiego, W<>jclecb Boczkowski, 

nich weterani naszego drukarstwa, 
pól wieku pracujący w zawodzie, 
zecerzy okupacyjnych tajnych dru
karń, składających nielegalną „bi
bułę" byli więźniowie obozów kon
centracyjnych, którzy natychmiast 
po wyzwoleniu, ze złomu wygrze
banego z ruin ustawiali pierwsze 
drukarnie. 

Obecni są: członek Biura Po
litycznego KC PZPR, wicepremier, 

Kurtyna poszła w górę i dosłow
nie i w przenośni. W przenośni -
dla wspólczesnych kompozytorów 
polskich - Kilara. Wiszniewskiego. 
Bairda I Serockiego, których mu
zyką wypełniony byl wczorajszy 
wieczór. Teatr Wielki uczynił tym 
gest także w stronę tej cześci me1o
manów, którym nie wystarcza kla
syl<a operowa i baletowa. 

Czy byl to gest - mówiąc języ
kiem baletu - wyrazisty, wykon
czony? Pierwszą część wieczoru wy-
pełnił choreograficznie Jerzy l\la-
karowskl, mający już za sobą 

I 
kratami - I ten gest :finałowy -
podniesienie pliki (wlasnej staboścj, 

ziem1, świata?\ w górę - to jut 
Jednak coś znaczyło. A więc 
nie „czysty taniec", lecz przynaj
mniej wyraźniej ukierunkowana me
tafora. 

Z dużym zainteresowaniem czeka
liśmy na popis młodego łodzianina. 
Tomasza Gołębiowskiego. W „czte-

minister kultury i sztuki Józ€! 
Tejchma, sekretarz KC PZPR 
Wincenty Kraśko. Glos zabrał 
m. in. J. Tejchma. 
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Katastrofy 
rech c•ejach" Bairda zarysował on 11 o.sób poniosło śmierć • ll 7,o_ 
dość wyraźnie historię trzech par 

dwu wspólzawoclnlczacych ze •o- stało poważnie rannych w katastro
bą i trzeciej _ istniejącej jakby po- !le, która wydarzyła się w górach 
za roziirywką. TłPm dla rozgrywki w pobliżu miejscowośei Gorgan, na 
są dzla!anla zespołu - wlelogloso- północy Iranu. Autobus runą! w 
wego „chóru" real!ującego na akcję przepaść. ~ 
piPrWs7onlanową. W „Dramatlc sto- 'T' 

ry" Kazimierza Serockiego ooszedl W pobliżu mlejsoowokl Coplapo, 
Gołębiowski jeszcze dalej w klerun- 640 km na północ od Santiago de 
ku łabularyzacH 1 stworzył dramat Chile rozbił się dalekobieżny auto
,rlostosowywania się" - wtapiania bus. 16 osćb zootalo zabitych, a 28 

.. Inności" w zaborczy świat rutynY. ramnycb. 
I - wvgral swój pierwszy wiec7:6r + 
na wielkiej scenie. ujął widownię w piątek w mieście Richmond w 
młodzieńczą pa•1a choreodramu. amerykańskim stanie Wirginia śml-

A więc - wieczór udany. Spraw- glowiec obserwujący ruch w mie-
dzi! się zespól baletowy, nie mają- ścle z niewiadomych przyczyn uległ 

cy, jak do tej pory, okazji do Pl'll- katastrofie I runął na jeden z do
cy w balecie „moderne'', duże bra- mów na przedmieściu. W tym cza
wa zebrała orkiestra, bardzo precy- sie mieszkańcy tego domu, rodzina 
zyjnle prowadzona przez wszystkie I farmerska, spożywali kolację. W 
zawiłości współczesnej muzyki przez wyniku katastrofy 3 osoby :rostaly 
Bogusława Made""· zabite a wiele :Innych wstało ran-

J. KATARASIŃSKI nych. 
~~~~~~~- ·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Na niedawnym spotkaniu przed
stawicieli przemysłu poligraficzne
go z I sekretarzem KC PZPR 
Edwardem Gierkiem i premierem 
Piotrem Jaroszewiczem omówiono 
główne problemy nurtujące druka
rzy. Powiększone w ostatnich Ja
tach inwestycje poligraficzne, będą 
w najbliższej pięciolatce jeszcze 
bardziej przyspieszone. Poprawione 
zostały warunki pracy, m. in. dzię
ki wprowadzeniu w październiku 
1973 r. nowych zasad wynagradza
nia. Reforma plac przyjęta zosta
ta z zadowoleniem, poprawiła sy
tuację materialną pracowników pQ
ligrafii. 

Progra.m produkcji poligraficznej 
w latach 1976-1980 zakłada jego 
dynamiczny rozwój we wszystkich 
asortymentach. W 1980 r. powinni
śmy wydrukować około 270 mln 
egz. książek I broszur. Planowane 
na ten cel nakłady powinny u
możliwić realizację nowych zadań 
inwestycyjnych na obszarze całego 
kraju, w tym budowę nowych. roz-
budowę i modernizację drukarń 
dziełowych. prasowych. opakowa-
niowych, zakładów zaplecza techni
cznego oraz regionalnych magazy
nów papieru. 

Należy podkreślić szczególną ce
chę Judzi związanych z poligrafią. 
Reprezentują oni wysoki poziom 
kultury ogólnej, a przede wszyst
kim przykładową etykę zawodową. 
Swiadectwem tego jest stabilizacja 
w zawodach związanych z drukiem. 
a iWięc umiłowanie swej pracy, jej 
dobre wypełnianie. 

W zakończeniu J. Tejchma w 

łym kraju. M. in. łódzkie zakłady 

poligraficzne odwiedzili tego dnia 

liczni mieszkańcy miasta, intere

sujący się techniką produkcji ksią

żek i czasopism. Tradycje drukar

skie Lodzi sięgają połowy XIX 
wieku. Zainteresowaniem cieszy się 

praca łódzkiej drukarni dziełowej, 

znanej z produkcji masowych wy

dań literatury popularnej w for
macie kieszonkowym. 

Wynalazek 
brzezińskich otlzłeiowctiw 

W doN>bku racjonalizatorów bn:~ 
zió.sklch Zakładów Odzieżowych „Da• 
mina" poczMne miejsce zajmuje 
przyrząd do maszynowego przyszy
wania guzików na tzw. słupku. T„ 
nleslrnmpllkowś.ne a przy tym ta
nie urząd.zenie, przelamalo niechr,„ 
wytwórców konfekcji do 9tosowanla 
tego rodzaju ozdobnych r:uzlków, ja
l<o :te tmudną pracę ręc2iną moł.e 
wykonywać maszyna. Wynalazek 
brzezińskich odzieżowców został opa
tentowany. 

kilka premier w warszawskim Tea
trze Wlelldm oraz w TV. Wyznaje 
on pogląd, że baletowi nie jest po
trzebna treść w sensie dramaturgi
cznym, ważne jest natomiast two
rzenie przez taniec, przy wykorzy
staniu muzyki jako pretekstu do 
kompozycji choreograficznych oraz 
przy wykorzystaniu scenografii 
klimatów. nastrojów, w których 
widz buduje na podstawie tego co 
s>yszy i \Vldzt, swoje własne skoja
rzenia. „Solenne" Wojciecha Kilara 
potraktował Makarowski iako utwór 
mroczny, ponury. Charakterystyczne 
jednak - pamięta się z tej jego im
presji. nfe tyle taniec. He teatralną 
jego obudowę - scenografię Iwo 
Dobiecltiego, który prostym chwy
tem - „kadrowaniem" perspektywy 
scenicznej przy pomocy opuszczają
cej się i oodnoszącej kurtyny -
ściany, wywala! u widza. wzmacnia
jąc to jeszcze grą świateł - wraże
nie zagrożenia. 

z większym zainteresowaniem spot 
kala się druga kompozycja Maka
rowskiego - do „Ad hominem" 
Zbigniewa Wiszniewskiego. Zadecy
dowało o tym chyba to, że tu już 
choreograf dal wyobraźni widowni 
więcej punktów do zaczepienia. Pil
ki poruszające się po - I nad sce
ną, kraty, które nie ok·azują się 

Bomba w samolocie Kissingera? 

imieniu kierownictwa partii i rzą
du złożył serdeczne podziękowania 
drukarzom i wydawcom, dziennika
rzom, księgarzom i bibliotekarzom, 
którzy codzienną pracą, upowszech
nianiem słowa i druku umacnią
ją najcenniejsze wartości naszej 
socjalistycznej gospodarki i kultu
ry. 

Jak już doniosły agencje prasowe, 2ł bm, zmarł w Nowym Jorku Dit• 
ke Ellington, jeden z najwybitniejszych jazzmanów w historii muzyki, 
N/z: Duke Ellington w słomkowym kapeluszu, który dostał od M. Che
valiera na swoje 70 urodziny. CAF - Photofax - telefoto 

Izrael wycofa się z ziem syryjskich 
Sekretarz stanu USA Henry Kis

singer po raz jedenasty - i podob
no ostatni w ciągu swej obecnej ml-

sl! mediacyjnej - konferowal w 
sobotę w Damaszku z przywódcami 
syjryjskimi, ale jeszcze wieczorem 
nie bylo wiadomo, czy jego 27-dn!o 
wy pobyt na Bilskim Wschodzie do
prowadzi do porozumienia tzraelsko
syryjskiego w sprawie rozdzielenia 
wojsk na Wzgórzach Golan. 

Następnie wręczono intandary 
reprezentantom zakładów, które o
siągnęły najlepsze wyniki w prze
myśle poligra~icznym w ub. roku. 

Drugi dzień IX Ogólnopo skiego 
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I „Dzienm~Hem łódzkim': CWF i MZK na 

,,Zaczarowanym podwórku'' 
Szef dyplomacji amerykańskiej 

Tego samego dnia 49 zasłużo
nych pracowników poligra!ii otrzy
mało odznaczenia państwowe. Rostrzygnięcie Turnieju Jednego Wier za 

przybył do Damaszku z Jerozolimy 
przed południem z godzinną zwloką, 
ponieważ anonimowy rozmówca o
strzegł telefonicznie lotnisko pod 
Jerozolimą, że w samolocie Kissin
gera podłożono bombę. Alarm oka
zał się fałszywy. Po południu sekre
tarz stanu USA rozmawia! z prezy
dentem Syril Halezem Asadem. 

M. In. z Lodzi Złotym Krzyżem 
Zasługi odznaczony został Bolesław 
Walczak - konserwator maszyn z 
drukarni dziełowej, ...aś Brązowy 
Krzyż Za.sługi otrzymała Krystyna 
Sawicz - mas.zynista maszyn in
troligatorskich z drukarni akcy
densowej. 

Wizyta w „Hortensji" 
Kolejne festiwalowe referaty dyskusje 

Wśród wielu atrakcji dopelnlająeyeh wczorajszą premierową projekcję 

filmu Marli Kaniewskiej „Zaczarowane podwórko", była wystawa boga
tych i efektownych kostiumów przy gotowanych do tego filmu. l\tlodzl 
widzowie z dużym zainteresowaniem oglądali stylowe stroje. Dzieci, któ
re także chcą obejrzeć wystawr, oraz poznać przygody Mani Lazurek 
I .le.i kolegów. zapraszamy do !<ina „Polonia" dzisiaj. Zamieszczony w 
sobotnim „Dzienniku" kupon upoważnia do nabycia ulgowego biletu 
także -na dzisiejsze projekcje, (rg) 

Fot. : A. Wach 

Z doniesień agencyjnych wynika, 
że Izrael I Syria osiągnęły już po
rozumienie co do przebiegu nowej 
linii zawieszenia broni. Izrael ma 
wycofać się z ziem, które zajął 
w patdzierniku ub. roku, a takte z 
syryjskiego miasta Kunejtra. oku
powanego od czerwca 1967 r. Jednak
że na razie nie uzgodniono m. in. 
jaką llośt< wojska I uzbrojenia mają 
pozostawić oble strony w strefach 
zmniejszonej obecnoścl wojskowej no 
obu stronach strefy buforowej na 
W7.!?órzach Golan. Syri~ lączy roz
dzielenie wojsk z kwe~tla dalszych 
kroków. które doorowad7.llvbY do 
zunelnego wycofani" s!P woisk l7.rael 
skich z okupowanych Wzgórz Golan. 

• • 
Jak donosi Agenc.fa Reutera, w so

botę późnym wieczorem Henry Kis-
singer opuścił stolice svrii i udał 
się do Izraela. Przed odlotem o-
świadczy! dziennikarzom że w nie
dziele leszc•e raz pnybedzie do Da
maszlnt abv przedyskutować dalsze 
suzer:ólv porozumienia o rozdziele
niu wojsk. 'Powicdzial tPź. że pozo-
stawi! w Damaszku dwóch swvch 
wspólpracownlltów. którzv ma.111 
przyr:otować p~wne dokumenty doty
czące tego porozumienia. 

Martin Luther King 

• 
Imprezy zwią<zane 1 drukarskim 

świętem odbyły się w sobotę w ca-

Akropol 
w niebezpieczeństwie 

Pierwszy dzień IX Ogólnopol
skiego Festiwalu Poezji, Odbywa
jącego się w ramach VI Lódzkiej 
Wiosny Artystycznej, szybko prze
szedł w dzień drugi. Lącznikiem 
był tradycyjnie Turniej 1 Wiersza, 
rozstrzygnięty w nocy z piątku na 
sobotę w Klubie Studentów Lodzi. 

Jury pod przewodnictwem Jerze
gp Zagórskiego przyznało pierwszą 
nagrodę J, Górzańskiemu z War
szawy, dwie II - J. Kulce z Pło
cka i z. Jaskule z Lodzi. Wyróż
nienie otrzymała A. Pochyła. 

W sobotę rano uczestnicy festiwalu 
złożyli kwiaty pod tablicą pamięci 

Słynny 11\io!ński ~l malazl pisarzy. 
s\ę w wielkim niebezpieczeństwie. 

w wyniku osuwisk ziemi w każdej Później twórcy i krytycy wyru
chwll1 mogą zostać zniszczone Par- szyli do Piotrkowa Trybunalskie
tenon i inne zabytki starożytnej go. Ten plenerowy dzień rozpoczę
Grecjl. Poinformował o tym prof. la wizyta w Hucie Szkła „Horten-
atenskiej akademll Ioannls Trlltal!_ sja". Goście zwiedzali zakład, 
nos Zaą.pelowal on o wyasygnown- b 1· k l · t 

dzanie wystawy prezentującej cał
gamę wyrobów „Hortensji". 

W południe, w Bibliotece Miej• 
skiej w Piotrkowie wygłoszone Z<>

stały kolejne referaty, po czym to
czyła się dyskusja nad związkami 
poezji z filmem, sztukami plasty
cznymi, muzyką, teatrem i prozą. 
Qbrady, w których uczestniczyll 
ojcowie miasta Piotrkowa przed
stawiciele władz partyjnych 1 
administracyjnych województwa j 
powiatu, prowadził J. Rogoźiński. 

Drugi dzień IX Ogólnopolskiego 
Festiwalu Poezji zakończył pro
gram przygotowany przez Estradę 

Lódzką. W widowisku zatytułowa
nym „Laury i wawrzyny" wyko
rzystane zostały wiersze nagrodzo
ne na ośmiu poprzednich fei:;tiwa
lach. W programie wystąpili: M. 
Niedźwiedzka. A. Błaszczyk, A. 
Głoskowski l zespół „Camer-Ton". 

(rg) 

nie środków finansowych 1 natych- o serwowa 1 ·o eine e apy pro-
dukcji, przeprowadzili także z F k S • t 

miastowe podjęcie niezbędnych kro- hu'nikami wi'ele rozmów na temat ran ina ra 
ków celem uratowania najcennieJ- ' 
szych zabytków starożybnej llrchitek- specyfiki i warunków pracy. U-

tury.. • :oronowaniem wizyty było zwie- dziadkiem 
Ks1ężn1czka Anna ma JUŻ własną kucharkę Córce znanego piosenkarza Frank& 

Księżniczka Anna odkąd przepro
wadz1ła się z Markiem Phillipsem 
do apartamentów Akademii Wojsko
wej w Sandhurst, uskarżała się na 
brak własnej kucharki. Ostatnio za
an.gażowala 19-letnią ValeriG Budgen. 
Valerie ukończyla niedawno tech
nikum spożywcze. Matka Valerie 
skomentowała ten fakt następujący_ 

mi slow ami: Szczerze mówiąc nle 
lubiłam posiłków przygotowywanych 
przez córkę, Zarówno ja, jak I oj
ciec Valerie, lubimy dania proste, 
niewyszukane. podczas gdy ona na
uczyła się w szkole przyrządzania 
różnych wymyślnych potraw. Jestem 
pewna, że Już wkrót.ce księżnic1Jca 
Anna ją odprawi. 

-~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ 

Sinatry ttrodZila się w środę córka. 
Nancy Sinatra t jej mąż Hu~h Lam
bert, reżyser telewizyjny, postano
wił1 dać dziewczynce imiona Angel& 
Jennifer. Jest to pierwsza wnuc7,k& 
Franka Sinatry, 

I ~~~~ 

22 tysiące dolarów 

zamordowany na zlecenie· milionerów Nacj~nalizacja świątyni Vasukuni za krowę 

A
dwokat Jamesa Earla Raya, skazaneg0 za za
bójstwo Martina Luthera Kinga, oświadczył w 
piątek w Memphis. że jego klient jest nie
winny, natomiast murzyńskiego przywódcę za-

mordowano na zlecenie 4 bogatych I „znanych w ca
łym kraju" Amerykanów. 

jego poprzedni obrońca, Percy Foreman, nakłonił go 
do przyznania się do winy I zaakceptowania wyroJm. 
Zgodnie z amerykańską procedurą, w takich wy
padkach dochodzi do swego rodzaju· „zgody" międ7.y 
prokuratorem a obrońcą w sprawie wymiaru kary, 
a sąd rezygnuje z postępowania dowodowego. 

Tymczasem Rav twierdzi, Iż jest niewinny, a 
przypadkowo został wciągnięty w calą sprawę 

nieświadome dostarczenie broni prawdziwym 
dercom, których zresztą nie zna. 

tylko 
przez 
mor-

Na wniO<!ek oartll liberalno-demo
kratycznej parlament jap0ński U

chwali! 25 bm. Dl'Oiekt ustawy o u
państwowieniu tokijskie.i świątyni 
Yasukuni. Ta największa w Jaoonii 
świątynia rellgii Szinto. gdzie we
dtu~ wierzeń szintoistów orzebywają 
dusze żołnierzy poleg!ych w czasie 
minionych wojen, wykorzystywania 
była przed druga wojną światowa 

orze.z militarystów japońskich do ce-

!ów propagandowych. Po 
bvla subsydiowana przez 
trzymywala sie głównie 
nych składek. 

woJnif! nie 
rząd I u

z orywat-

Przejmujac po tylu latach opiekę 
nad Yasukuni rząd ja·poński wyraź
nie p0szedl na ręke silom prawicy, 
które od dawna domagały sle na
cjonalizac.ii świątyni, pra1mąc uczy
nlć z niej atut w walce o odro
dzenie militaryzmu jap0ńskiego. 

Adwokat Raya, Robert LiYingston, poinformował, 

iż ostatnio skontaktował się z nim pewien człowiek, 
który działa w imieniu dwóch prawdziwych wyko
nawców tej zbrodni, zawodowych rewolwerowców, 
którzy zostal! opłaceni, by zamordować Kinga. Chcą 

oni rozpocząć pertraktacje z prokuraturą, by za
pewnić sobip występowanie w roli świadków w pro
cesie I ujawnić na czyje zlecenie działali. Gangste
rom obiecano - jak twierdzi Livingston - 250 tys. 
dolarów za zamordowanie Kinga. lecz mimo wyko
nania krwawego zadania. nie otrzymali nawet polo
wy tPj sumy. Adwokat przypuszcza, że być może 
właśnie ta sprawa sklonila ich do szukania zemsty 
na swych zleceniodawcach. 

Klient. Llvingstona. James Earl Ray, odsiaduje 
obecnie karę 99 lat więzienia za zabójstwo Kinga. 
Ray przyznał ,ie do tego przestępstwa, lecz obecnie 
nragnie wznowienia postę11.owanla, argumentując iż 

Przeciwko R•ayowt świadczyła wówczas jego ucie
czka nie tylko z Memphis, gdzie zabito Kinga, ale 
także z USA. Po 65 dniach od daty przestępstwa Ray 
został aresztowany w Londynie. Tłumaczy on obec
nie, że z komunikatów radiowych zorientował się, 

iż może zostać posądzony o tę zbrodnię 1 wolał 
zniknąć policji z oczu. 

Prokurator okręgowy oświadczy!, że jeśli dwaj 
wspomniani gangsterzy albo ktoś w ich imieniu zgło

si się do niego, to uważnie zbada całą sprawę. Co 
do samego Raya, sąd apelacyjny w Cincinnati wy
dal orzeczenie o wznowieniu postępowania w jego 
sprawie. lecz decyzja ta jest na razie uchylona przez 
sąd wyższej Instancji. 

Twórco komór gozowyc·h 
doradcą junty chilijskiej 

(Dokończenie ze str. 1) 
dfl. Jego główny doradca. Walter 
RauU - to twórca 0&laW1onych ko-

Ollllllllllllllllll llll llllllHllllllll llllllllllllllllllllllllllllJlllllllUllllllllllIIUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllHI 11111111111 
(Dokończenie ze str. 1) 

nada trwa nadal, na libańskie wioski 
sypią się bomby. Stąd mówi się o huś
tawce nastrojów od optymizmu do pe
symizmu w kręgach zarówno bezpośred
nich negocjatorów jak i w ekipie sekre
tarza stanu. 
Największą trudność sprawiało dotąd 

wytyczenie linii demarkacyjnej. Dziś jest 
to już sprawa ponoć załatwiona. W ostat
nich dniach wyłonily się jednak nowe 
rozbieżności - liczebność wojsk ONZ w 
strefie buforowej oraz zakres redukcji sił 
(uzbrojenie i stan osobowy) armii syryj
skiej i izraelskiej wzdłuż linii demarka
cyjnej. Nie wyklucza się możJ,iwoścj pro
wadzenia dalszyc,h pertraktacji nawet po 
pnwroc-ie Kissingera do Waszyngtonu, 
ale ich postęp jest i będzie uwarunko
wany zmniejszeniem sie ape1ytów Izra~
la. Może nastąpić to oo uformowaniu 
nowego rządu w Tel Aviwie. 
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N IKT już dziś nie ma wątpllwo~cl 
co do bankructwa „reform" go
spodarczych faszystowskiej junty " 
w Chile. Inflacja bije wszelkie 

rekordy - w ciągu ł miesięcy ceny 

wzrosły o 80 proc. • ren. Pinochet obie
cuję podwyżkę płac o 56 proc. Kiedy 
spełni tę obietnicę nie wiadomo. Bankru
tują kupcy i drobni przemysłowcy, siła 
nabywcza ludności zmniejsza się z go
dziny na godzinę. Nikt się więc nie dzi
wi, że przed ambasadami Kanady i Au-
1ralii stoją dlugie kolejki ludzi pragną
cych wyemigrować z kraju. 

Junta postanowiła zastopowac! tę maso

wą falę uchodźctwa i dokonała tego po

wołując mężczyzn w wieku od 21 do 

35 lat w szeregi wojska. Tracą oni tym 

samym prawo do paszportu zagraniczne

go. Taka jest tragiczna prawda kryjąca 

się za głoszonymi przez gen. Pinocheta 

kłamstwami o „pełnej normalizacji życia 

w Chile", 
HENRYK WALENDA 

mór gazowych w hitlerowskich obo
zach śmierci. Jel!o rolę w hitlerow
skie.1 akcjl ekstermlnacjt narodów 
podbitych krajów stwierdzi! try
bunał norymberski. który sadzil iio i 
skazał zaocznie. 

Walter Rauff odgrywa wielką ro
lę w .,doskonaleniu" chilijskiego a
paratu represji. Zgodnie z decyzjami 
junty, w miejscowości Tejas Ver-
des, o 120 km od Santiago, pow-
stał ośrodek specjalistyczny szkolą
cy według .. naukowych metod" o
prawców z wlezień t obozów koncen 
tracyjnych. DINA nadzoruje l ten 
o~rodek oraz system wywiad11. gro
madzącego Informacje o ludziach 
związanych z lewicą. 

Mimo nieustającego terroru, do-
niesienia z Chile potwierdzają jed
nak, że faszystowski reżim nie zdo
łał zdławić ducha oporu w społe
czeństwie. 

Także w stosunkach międzynaro
dowych juhty coraz częściej poja
wiają się oznaki napięcia. Minister 
spraw zagranicznych Chile, Ismael 
Huerta zapowiedział przerwanie do· 
staw miedzi dla krajów, które zaj-

l 
~~ją „wrogą postawę" wobec jun-

Huerta wymienił wśród nich 
Kolumbię, Meksyk, Włochy i Wiel
ką Brytanifl, 

Krajowy Związek Hodowców By. 
dla w Ohio zakupił oot.atnio 5-letnij\ 
krowę rasy szwajcarskiej za 2i tys. 
dolarów. Jest to najwyższa cena, ja
ką Jtledykolwiek zapla.cono :oa krOWfl 
tej rasy, 

Kronika wypatlków 
.... Godz. 8.45 skrzyżowanie ul. m. 

Broniewskiego i Deotymy. Nieostro
żnie przechodząca przez jezdnię Ma
rianna G. dostała się pod „Zuka", 
Ze wstrzęśnieniem mózgu przewiezio
no ją do Szpitala im. Jonschera. 

.... Godz. 13 ul. Dąbrowskiego przy 
ul. Podgórnej. Nieostrożnie wszedl na 
jezdnię Włodzimierz M i wpadł na 
bok „Skody". Pieszy doznał ran 
szarpanych uda. Pomocy udzieliło 
mu Pogotowie Ratunkowe. 

.... Godz. 14.25 ul. Strykowska przy 
ul. Okólnej. Na skutek zajechania 
drogi kierowca „Skody" IW 56-17 
Zbigniew M spowodował zderzenie 
z motocyklem MZ. Kierowca moto
cykla Józefa L. doznał urazów głowy 
I wstrząśnienia mózgu. Pomocy u
dzielono mu w Szpitalu im. Jonsche
ra. 

.... Godz. lł.4~ ul. Piotrkowska 157. 
Nieuważnie weszła na jezdnię Ewa 
B. 1 wpadla pod „Warszawę". Pie
szej pomocy udzlelllo Pogotowie Ra
tunkowe. 

.... Godz. 16.55, ul. Rzgowska 60. 
Na skutek zbyt szybkiej jazdy kie
rowca „Volkswagena" FI 7660 Jeny 
~· uderzył samochodem w tył sto
Jącego tramwaju linil 4/6. Kierowca 
oraz dwoje pasażerów z obrażeniami 
ciała przebywają w Szpitalu im, 
Jonschera. (m) 

OD PONIEDZIALKU 
AŻ DO ODWOLANIA 

Nasz Telefon Usługowy 
303-04 

BĘDZIE NIECZYNNY 
z powodu ·remontu lokalu 

redakcyjnego 



;;:; 

Nąjp~tini~sza 
·Z l~hD!JCh.„ 

Nie, nie - rzecz nie będzie 
o kobiecie, ale jeśli laska 
proszę nie odkładać gazety, 
jako że z trżech widoków -
zdaniem bodajże Byrona 
najpiękniejszych na świecie: 
pięknej kobiety w tańcu 
konia arabskiego czystej 
krwi w pełnym galopie oraz 
fregaty pod wszystkimi ża
glami - głównie ten ostatni 
widok dostarczyć może na
prawdę wyjątkowych i nie 
zapomnianych wzruszeń. 

----5 -= ---= -= --= 

o Jakimi drogami 
św. Franciszek 
trafił do Kosowa? ... ----

po pokładzie blisko 73 metrów, szerokości 12,6 i 
zanurzeniu 5,7 m oraz powienchni żagli wynoszą
cej 1900 m kw. (obecnie 2100). Krótko mówiąc -
pasował nam jak ulał. Ofiarne społeczeństwo 
Ziemi Pomorskiej przeprowadziło zbiórkę na za
kup nowego statku szkolnego, który mógłby za
stąpić wystużonego weterana, jakim by! „Lwów" i 
pod koniet' grudnia 1929 r. świeżo zakupiona przez 
nas fregata opuściła port francuski udając się do 
Nakskov w Danii w celu przeprowadzenia remon
tu. Pogoda nie była najlepsza i podt'zas sztormu 
„Pomorze" - oo taką nazwę nadano na razie sta
tkowi, zerwało się z holu i zdawało się, 'Że ule
gnie rozbiciu„. Na szczęście kotwice utrzymały 
statek tuż orzy skalistym brzegu. Po remoncie 
zmieniono nazwę na .. Dar Pomorza", a w lipcu 
1930 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego ża
glowca Państwowej Szkole Morskiej. 

-= -§ o Co przywiózł 
= iszę to śmiało ·i odważnie (narażając się 

być może małżonce, koniarz.om i ułańskim 
tradycjom) bowiem widziałem rzeczywi
ście n a j p i ę k n i e j s z ą z p i ę k n y c h 

Białą Fregatę - ciągniętą przez wszystkie za
przęgnięte do trzech masztów „siwki" (bo tak ma
ry.narze z ,Daru" nazywają potężne płótniska ża
gli) - sunącą majestatycznie w glorii i chwale na 
czele armady największych i najpiękniejszych ża
glowców ~zkolnych świata„. oglądalem ją, zwycię
ską, otoczoną setkami iachtów, łódek, motorówek. 
które wypłynęły, daleko w morze na jej powitanie. 

-= -= -... imć płk Skórzewski -------... -= o. Klucz do rozwiązania ---Było to. proszę państwa, dwa lata temu w Za
toce Kilońskiej, gdzie znalazłem się na jednym 
z polskit"h jachtów biorących udzial w imprezach 
towaTZyszących X,'{ Olimpiadzie oraz ,,Operation 
Sail 72". Co to takiego „Operacja - żagiel" wy
~aśniałem już „~zczególowo w jednej z ostatnich 
,,Panoram" Przypomnę tylko, że w tym roku 
zakończenie owych wielkich rega.t żaglowców 
szkolnych oilbędzie się w Polsce, a konkretni1t w 
dniach 18-21 lipca w Gdańsku i w C1dyni. Sądząa 
po przygotow~niach do tej imprezy będzie na t·o 
popatrzeć, a wielu łodzian wybierze się z pewno
ścią oa wyh1·zeże. by choć raz w Źl'Ciu zobaczyć na 
własne oczv ów świat pełen żagli. Czy „Dar Po
morza" znowu wygra? Cóż. oby w tym wyścigu 
z Kopenhagi do metv na linii Helu towarzyszył? 
naszej Białej Fregacie silne i pomyślne wiatry o:·az 
przychylność Neptuna, ale - lepiej nie ~apeszyć„. 

1,Dar P0morza" nie będzie przecież płvnął sam. 
Do walki o „Dzwon zwycięstwa"' i kawałek czarnej 
skały z Hornn staną wraz z nim inne ~zkolne ża
glowce - potężne barki, barkentyny, frei(aty, szku
nery - „ostatni mohikanie minionych czasów" -
rejowe żaglowce, których już tak niewiele pl:v
wa po morzach i oceanach naszego globu. 

-= ----= 
zagadki w mieszkaniu 

-5 -.... -dtąd zaczął się dla „Daru" długi okres pra- i:: 
na.„ Teofilowie 

cowitej i ciekawej służby pod biało-czerwo- ii); 
ną banderą. Przyjmując corocrnie na po- ;;;; 
kład dziesiątki przyszłych „wilków mor- .... 

sldch", którzy dost awali na jego pokładzie (i masz- i§ 
tach) w kość. uczyli się. jak kochać morze i jak mu -
dawać radę - statek odbył wraz z nimi wiele : 
długich podróży szkolnych. W 1931 r. „Dar" zawi- E 

- nął do Nowego .Jorku. w rok później do Inclii :: 

• E re I 

Jest ich wledwie kilkadziesiąt - na ponad 60 
tys. statków o napędzie parowym, spalinowym, 
htrbinowym. atomowym, ale właśnie żaglowce -
najczęściej jako statl;::i szkolne - kontynuują piek
ne tradycje morskie. stanowią twarda. lecz iakże 
potrzebną i doskonalą szkolę dla młodego naTybku 
mRrynarskiego. świetny żeglarz australiiski -
Alan Viliers - wielki miłośnik żaglowców. który 
poświęci! im kilka znakomitych ksiażek powiPdział 
ponoć, że spośród wszystkich dzieł rak ludzkich 
stworzonych do przewozu towarów. tylko one by
ły ucieleśnieniem piękna. Każdy kto kocha morze 
i statki pPyzng mu rację. Jeszcze w okresie mię
dzywojennym żaglowce wspó!zawodniczylv z po
wod:>:r--niem 7 parowcami i motorowcami odbywając 
dalekie rejsy po pszenice z Europy do Australii -
dookoła słynnego ze sztormów Cape Horn. Naj„ 
większy ich armator -:- Gustaw Erikson z Wysp A
landzkich, który przekształci! maleńki port bał· 
tycki Marienham w stolicę wielkich „caphornerów" 
próbował jeszcze wskrzesić ich sławę w okresiE> 
powojennym, ale wraz ze śmiercią Eriksona, w 
1947 r. epoka żaglowców minęla bezpowrotnie, a 
z dawnej świetności nie pozostało na pozór ani 
śladu. 

Zachodnich, polem do Brazylii i Afryki Południo- =: 
wej a 16. września 1934 r. wyruszył w pierwszą :: 
w dziejach polskiej bandery podróż dookoła świa- : 
ta na trasie (tu coś dla miłośników porlróży po : 
mapach): Gdynia - Kopenhaga - Santa Cruz - 5 
Port de France - San Domingo - Kanał Panam- : 
ski - Balboa - Galapagos - Honolulu - Joko- : 
hama - Osaka - Nagasaki - Szanf(haj - Hong- i 
kong - Singapoore - Batavia - Saint Louis - -

Durban - św Helena --: Anhverpia - Gdynia. lro : 
której po,vrócił 3 września UJ35 r. Większoś~ wy- § 
mienion,•ch portów odwiedził. j"ko nierwszy sta-
tek w hi~torii nasze.i bandery. Był też llier1*szym 5 
polski'll statkiem, który oplvnąl Przvlądek Horn •. = 
W 19?.8 r. „Dar Pomorza" wzi?ł udział - pod rlo- = 
wództwem kpt. Konstantego Kownlskieito - w zlo- 5 
cie wielkich żai:lowrów szkolnych w Sztokholmie. ::: 

Sansacja na miarę europejską! Odkryty 1 O lat temu w Kosowie lac
kim, podczas prac inwentaryzacyjnych, obraz przedstawiający św. Fran
ciszka okazał się 9utentycznym dziełem El Greco. Ostatecznym argumen
tem była odsłonięta ostatnio w czasie konserwacji oryginalna sygnqtura 
malarza: Domenico Theotocopuli. Tak bowiem brzmiało prawdziwe nazwi
sko artysty. 

Zdobył tam na,lwyższe uznanie speców. a załoga : 
imponowała wszystkim doskonałym wyszkoleniem. : 
Po wvbuchu IT wojny •wi'ltowej st6tek zost"ł in- 5 
ternowany w Szwecji, skąd wróci} do kraju 24. X. : 
1945 r. W okresie powojennym pływa!· przeważnie : 
po Atlantyku, Morzu Śródziemnym i Czarnym od- 5 
wiPdzając w sumie ponad 100 różnych portów. W : 
1967 r. by! m. in. na światowej wv~tawie „Exoo" : 
w Montrealu, gdzie również wŻbudzi! swym pięk- : 
nem uznanie zwiedzających. 5 

Greco! · Najwyb!m!e.lszy 
z przedstawicieli maniery
zmu, uczeń Tycjana, pozo
stający także pod wpły
wem Tintoretta, Bassana i 
Michała Anioła. Urodził się 
między 1537 a 1542 r. (naj-

mistycznej wprost wierze malarza I 
żarliwości, którą wszczepili mu 
mnisi z góry Atos. Inni wreszcie 
tłumaczyli owe wy,dłużenia posta
ci w obrazach El Greca wadą wzro 
ku - anastygmatyzmem, który u
pośledzi! artystę. A on sam? Co 
on sam sądził o „fałszowaniu" rze
czywistości? Kiedy oglądający ie
go „ Widok Toledo" z przekąsem 
zauważali, iż malarz pozmienia! 
niektóre elementy w pejzażu El 
Greco wyjaśnił z niewzruszonym 
spokojem: „By\em zmuszony prze
sunąć szpital I umieścić go jako 

Od 20 lat „Darem Pomorza" dowodzi kpt. Kazi- =: 
mierz .Jurkiewicz. On to poprowadził Bialą Frega- : 
tę do zwycięstwa w poprzedniej „Operacji - żagiel" 5 
i dowodzić będ'l:ie „Darem" w tegorocznych rega- : 
tach. Bez względu na ich rezultat Biala Fregata : 
pozostanie z pewnością - i nie tylko dla mnie - : 
najpiękniejszą z pięknych„. : 

prawdopodobniej jednak w 1541 r.) 
w Kandii na Krecie, stąd zwano go 
później „mlodym Kandiotą". Cho
ciaż równie dobrze mógł przyjśc na 
ś~iat w Fodele, gdzie istnieje je
szcze rodzina Theotokis. Początki 
edukacji zdobywał u mnichów z 
góry Atos. Ni.espokojny duchem 
już wkrótce jednak porzuca pobo
żnych braciszków i przekupiwszy 
kapitana statku handlowego prze
prawia się do Wenecji. W ciągu 5 
lat bawi tu zresztą aż trzykrotnie 
przechodząc m. in. przez pracow
nię Tycjana W 1570 r. wyjeżdża do 
Rzymu, gdzie z poręki dalmatyń
skiego miniaturzysty Giulia Clovio 
otrzymuje miejsce w Palazzo Far
nese. Nie bawi tu zbyt długo. Jak 
podają dokumenty przet'howywane 
w Bibliotece Watykańskiej, już po 2 
latach musiał opuścić Rzym rzekomo 
dlatego, że zbyt obcesowo wyraził się 
o „Sądzie Ostatecznym" Michała 
Anioła. W 1572 r. wyjeżdża więc 
do Hiszpanii. Którędy, jaką drogą? 
Nie wiadomo. W każdym razie do
piero po 3 latach dociera do Tole
do. 

Jerzy Stefko I 
Piszę „na pozór" - bo wlaśnie dzięki „Opera

cjom - Żagiel" świetność ta i dawne marynarskie 
tradycje kwitna znów - w nieco innej niż nie
gdyś, ale bardzo atrakcyjnej fO'rmie, zaś ogolno
światowy renesans plywania pod żaglami zdaje się 
świadczyć, . te jest to sport, rozrywka i wypo
czynek, ktorego człowiek nie ponuci nigdy, nawet 
w .dobie podroży międzygalaktycznych. Na koniec 
Wróćmy jeszcze do Naszej Najpiękniejszej, jako 
że od niej właśnie chcia!bym zacząć krótką prezen
tację żagluwców. które będziecie państwo podzi
wiać (niechby tylko przez telewizyjne okienko) 
podczas parady na zakoń'czenie „Operacji - ża
giel '14". 

ZDZISLAW SZCZEPANIAK 5 
szczegół poza właściwym polem o
brazu, ponieważ na miejscu, które 
zajmował; bryła jego i kopula za
slaniałyby połowę miasta" „. 

d czego by tu zacząć historię Białej Frega
ty? - nie tylko iednej z najpiękniejszych 
ale i najstarszych w świecie (zbudowano ją 
w r. 1909 w stoczni w Blo:1m und Voss w 

Hamburgu). Może od tego, że brakowało już bar
dzo niewiele - chyba kilkan aście metrów! - aby
śmy jej w og0le nie mieli. Bylo to już po zakupie
niu statku w 1929 r. od Francuzów. Dzisieiszy 
„Dar Pomorza", a wówczas „Colbert" stał bezuży
tecznie od siedmiu lat w St. N<'\zaire i czeka! lep
szych czasów, a pewnie także i· tro,kliws?.ych 
Właścicieli. Byl trzymasztową fregatą o dlugości 

;;;;;; = ..... „---------_,, --...... '""""" 
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Każdy chyba lekarz zna starą maksymę, którą tak chętnie posługi
w~ł się dr Wl. Biegańsk\ - Kto nie jest dob1·ym człowiekiem, nie bę
dzie dobrym lekarzem. - Dlaczego dziś właśnie przypomnieć chcemy 
to powiedzenie? Ostatecznie zagadnienia etyki w zawodzie lekarskim 
są równie stare jak sama medycyna. Jednak nieubłagany postęp czasu 
wiele spraw nam skomplikował. Znacznie prościej żyło się lekarzowi 
przed stu powiedzmy laty niż clziś. Postęp wiedzy dokonujący się na 
naszych oczach właśnie w tej . dziedzinie. życia nie ułatwia. Poza tym, 
lekarz przestał być sam! Pt·zybyły mu dziesiątld pomocników najroz
maitszego roc'lzaju. poczynając od portiera w szpitalu, a kończac na 
ai;ialityku w laboraforium. czy jak kto woli odwrotnie. I oto poczyna
ma t31Ch dziesiątków najrozmaitszych ludzi skupiają się w pewnym 
momencie na jego - lekarza „podwórku". 

mieni! sie i sam lekarz. Doc, dr 
J. Rudniański. w jedne.i z nie
dawny~h wypowiedzi prasowych 
tak to określi!: - Styka,ia,.c się ze 
śmiercią z clnia na dzień, lekarz 
mimo wszystko czuje się za nią 
odpowied~ialny: I człowiek tego 

zawodu m u s i pozbyć się części swej 
wrażliwości. Te.i„ która przeszkadza mu 
w wykonywaniu zawodu. I oto pow.<taje 
przed nami pytanie. iak dalece ktokolwiek 
reprezentujący slużbę zdrowia może ~o
bie pozvmlić na zanik tei zwyltlei ludz
kie.i wrażliwości. Przykłady każdego nir>
mal dnia d·c>wodzą nam. że zagadnienia 
e~yki w służbie zdrowia nabierają wagi 
niezwykłej i kolosalnej aktualności. Po
woli z.atraca się gdzieś świadomość tej 
jedyńie dopuszczalne.i granicy. I oto 
pozostaje na plarn oboję tność, może bez
myślność, której jedynym efekteJn staje 
się nie zamierzone z pewnością, ale jed
nak okrucieństwo. 

W najnowocześniejszym z łódzkich 
6zpitali ginie mloda kobieta ranna w wy
padku samochodowym. Z punktu widze
nia sztuki lekarskiej zrobiono wszystko. 
Czy jednak można tak powiedzieć, sko
ro ratując jednego. omal nie zabito dru
giego człowieka? Młody lekarz żebrzącej 
o odrobinę informacji matce powiada z 
rozbrajającą bezmyślnością: - No wie 
pani, tam już nie było nic do zrobienia. 
Mózg byl na wierzchu.„ 

Nie zdziwię się doktorze, gdy okaże 

się, iż jest ' w tym mieście człowiek, 
któremu śni się pan co noc. W upior
nym śnie. 

O stosunkach z pacjentem nierzadko 
decydują inni. Zdarzyło się w innym 

szpitalu, że zgłosiła si«: do izby przyjęć 
starsza niewiasta ze skierowaniem w rę
ku. Inna niewias ta wypełniając dzi esiątki 
rubryk pyta na koniec: - A kto mógł
by odebrać pani zwłoki? - St'.!rsza pa
n! zrezygnowała z leczenia i nie wiem, 
czy jest człowiek, który mógłby ją na
mówić i;ia odwiedziny iakiegokolwiek .ie
szcze szpitala. Powie ktoś, że przyta
czam tu przykłady drastyczne. Zgoda, 
przejdziemy więc do mniej przykrych. 
Oto list czytelniczki: 

,„„ zaszła konieczność wykonania uro
grafii, Po zgloszeniu do przychodni spe-

-..... ------------= = -= ---= -

Ale dość tych biograficznych 
szczegółów. Wracamy do odnalezio
nego w Polsce obrazu. Otóż po 
żmudnych ekspertyzach i badaniach 
bezcenne dzieło El Greca poddane 
zostało konserwacji. Donoszący o, 
tym korespondent PAP kończył swą 
relację stwierdzeniem, „że nie wia
domo i chyba już na zawsze pozo
stanie tajemnicą jakimi drogami = ·= --- Maluje głównie portrety t kom- dzielo wielkiego mistrza trafiło do 

pozycje religijne. Jego własny styl, podlaskiej wsi". 

§ ----= 

niezwykle śmiałe deformacje (cha- A tymczasem„. okazało się, f;e 
rakteryzujące się wydłużeniem po- rozwiązanie tajemnicy znajduje się 
staci) szokują .j budzą niepokój. 'w„. Lodzi. Tu bowiem żyje pra
Wspótcześni mu nazywają go o- prawnuczka pierwszego właściciela 

b! kań 1 b . t I obrazu. -- ~- . ~em u w_ręcz wana em. Pani Elżbieta Przegalif/.ska mie-
Po~111e1s1 badacze Jego sztuki szu- szka na Teofilowie. w typowym 
kaJą przyczyn tych dziwactw w M-4, na ostatnim piętrze jednego z --""' 

cjallstycznej przy · al. Kościuszki 48 
poproszono mnie do kabiny - tam („.) 
zapytano mnie cz.y zgadzam się na 
wstrzyknięcie (preparatu kontrastowego 
„Uropolinum"). l!przedza mnie p. dr 
bardzo miły i uprzejmy, że zastrzyk ten 
może po wprOWjldzeniu do organizmu po
zostawić uboczne działanie jak zapaść, 
i nawet śmierć". 

Obejrzeliśmy sobie dołącroną do takie
go zastrzyku ulotkę informaGyjną. Jest 
tam w ostatnirp zdaniu wzmianka, że „w 
bardzo rzadkich przypadkach może dojść 
do ogólnej ciężkiej reakcji". O śmierci 
nie ma tam slowa. Osobiście nie dziwię 
się W(!ale reakcji nasze.i czytelniczki, cze
mu dała wyraz w zwrocie zapożycronym 
przeze mnie jako tytuł niniejs·lego -
Podpisalam na siebie wyrok śmierci! 

Na koniec tej swoistej „parady prze
bojów", kwiatek jeszcze innego rodzaju. 

Przed kilkoma dniami matka otrzymala 
wezwanie do poradni „D" celem zaszcze
pienia dziecka. Zaznaczono Jednalt ko
nieczność stawiennictwa, pod groźba ka
ry, z aktualnym zaświadczeniem z po
radni „G" Dzwoni więc matka, czy ma 
przyjść tamże z dzieckiem. Uprzejma in-
formatorka mówi, że to na razie nie 
konieczne. Zwalnia się więc matka z 
pracy. Efekt tej wizyty jest dp odbioru 
w naszej redakcji, pokój 319. Ot.o ofi
cjalny dokument pod tytulem - Karta 
Badania Radiologicznego, opatrzony pie
czędą ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc m. 

Lodzi, Por~dn!a dzielnicy Bałuty, ul. Lt:. 
manowskiego 47, tel... itd. Wynik bada
nia: Dziecko nie zgłosiło się do nas. 
Matka imputuje nam, że nie mogla się 
do n.as dostać z dzieckiem „ bo u nas 
jest bałagan". Podpisano - lekarz pe
diatra E. Pawłowska, następuje adres 
domowy i własnoręczny podpis . 

Niezwykle to osobliwy dokument. Nie
prawdaż? Jako dziennikarz zajmujący 
się problematyką ochrony zdrowia, z 
czymś podobnym spotkałem się po raz 
pierwszy. Mam nadzieję, że ostatni. Zo
stawmy jednak na boku złośliwości. · Za~
tanówmy się racze.i nad tym, w i;;ik 
przykrym świetle chwilowy. mam nadzie
ję, brak samokontroli jednego człowieka, 
postawił cały zespól pracowników tej 
ważnej dla miasta placówki. Ludzi, któ
rzy starają się na co dzień rzetelnie i z 
troską o bliźnich i ich dobro, wykonywać 
swoje niełatwe obowiązki. 

I tak oto praktyka dnia powszed
niego naszej służby zdrowia do
wodzi nam niezbicie. że po pier
wsze - nie wolno gardzić mak-

11ymami, nawet jeśli są bardzo stare. Po 
drugie zaś - iednym niebacznym Sło
wem można zdziałać tyle zlego. że nie 
naprawi go potem wysiłek dziesiątków 
innych ludzi. Zadać ból jest łatwo. 
Zwłaszcza tu, gdzie bólu mamy codzien
nie w nadtniarz.e. 

Cieszy nas, :!:e tym właśnie sprawom 
zaczyna coraz więcej uwagi poświęcać 
samo środowisko lekarskie. Zarząd Głów
ny Zw. Zaw. Pracowników Służby Zdro
wia ogłosił rok bieżący ROKIEM ETYKI 
ZAWODOWEJ. Wystosowano w te.i spra
wie specjalny• list do wszystkich rad 
zakładowych w służbie zdrowia. apelu
jąc o tworzenie a trnosfery sprzyjającej 
eliminowaniu zjawisk szkodliwych. U
ważam, że warto, by o te.i niezwykle 
cennej inicjatywie wiedziały obie stro
ny. By także pacjent, nie musiał juź 
podpisywać swego „wyroku". No 1... 
chyba się na tYl'Q. jeqnym roku nie skoń
czy? No bo jakże„. 

LESZEK RUDNICKI 

bloków. Gwarzymy chwilę o tym 
i owym. Rozglądam się dys
kretnie po małym pokoiku. Nic 
nie zdradza Slczególów sensacyjne
go odkrycia. Aż wreszcie, widząc 
moje zniecierpliwienie, pani Elżbie
ta wydobywa skądś ręcznie malo
wany, olejny portrecik. Widnieje 
na nim popiersie młodego mężczy
zny w ·oficerskim granatowym mun 
durze. 

- To jest mój prapradziad Wa
lenty Drogosław Skórzewski, puł
kownik 7 Pułku Piechoty Ks. W~t
szawskiego - objaśnia pani Elżbie ... 
ta. - Posiadacz Pogrzybowa, Szczu 
rów i Raszkowa w Poznańskiem. 
To on właśnie w 1808 r przywiózł 
z Hiszpanii „świętego Franciszka". 
Z archiwaliów prof. Przyborow
skiE!go, który badał historię rodziny 
Skórzewskich. wynika, że by! to 
obraz nie zdobyczny, lecz kupiony i 
to za znaczna kwotę. Dzieło El 
Greca umieszczone zostało- w '1.'lała
cu w Pogrzvhowie. Po śmieeci puł
kownika w 1846 r. obraz stal s ię 
własnością mego pradziadka Arnol
da Drogosł<1wa Skórzewslciego i zos 
tał przewieziony do Łabiszyna, rów 
nież w Wielkopolsce. Z kolei w 
1862 r. cenne dzieło dziedziczy 
dziadek Kazimierz Drogo&faw Skó
rzewski, który zabi-era go do sie
bie, do majątku w Raszkowie„. 

16 kwietnia 1904 r. w świątyni 
wawelskiej odbywał się ślub Sta
nisława Skórzewskiego - ojca pa
ni Przegalińskiej. Wśród cennych 
prezentów państwo młodzi otrzy
mali rzecz najcenniejszą - obraz 
El Greca. Dzieło wielkiego mistrza 
było już rnocno p.ociemniałe i spę
kane. Toteż w 1912 r. sprowadzono 
z Poznania malarza i zarazem kon
serwatora - Krajewskiego, który 
miał się zająć „odmładzaniem" św. 
Franciszka. 

- Ach, więc to tak! - przypom
niałem sobie szczegół z informacji 
PAP. - „Ekstaza św. Franciszka" 
była przemalowana w około dwóch 
trzecich swej powierzchni i w re
zultacie zniekształcona kolorvst:v
cznie. 

- Przypominam sobie - wyja
śnia pani Elżbieta iż ojciec 
zwykł był mawiać, że Krajewski 
jest „milszym wuj.ciem - kraju
niem" (tak nazywałyśmy go mY 
dzieci) niżeli konserwatorem. 

16 kwietnia 1914 r. obraz znów 
zmienia właściciela. 

- Było to w 10 rocznicę ślubu 
rodziców. Uczestniczący w uroczy
stości ksiądz prałat ·Chotkowski tak 
się zachwycał odnowioną „Eksta
zą", że ojciec niewiele myśląc wy
jął obraz z ramy, zwinął go w ru
lon i podarował prałatowi. 

- Ale w jaki sposób obraz trafił 
do Kosowa? 

- Otóż to. W 1925 r. przyjechał 
do nas prof. Konitzer. Pragną! on 
zobaczyć galerię i zbiory. Bo musi 
pan wiedzieć, iż w domu pełno by
to cennych obrazów, mebli, świe
czników, żyrandoli„. M. in. znaj
dował się tu jeden pokój zawiera
jący pamiątki po Janie Sobieskim. 
O, proszę spojrzeć na te zdjęcia„. 
- pani Przegalińska przerzuca kar 
ty albumu. - Tenże profesor prze
kazał od prałata prośbę, by po je
go śmierci ojciec z powrotem za
bral El Greca.„ 

Pan Stanisław był wszakże czło
wiekiem honoru i oświadczył, że 
nie ma w zwyczaju odbierać rte:
czy raz podarowanych. Wtedy to, 
mający 83 lata ksiądz ofiarował o
braz swemu uczniowi i przyjacielo
wi księdzu Kamieńskiemu. Ten zaś 
na krótko przed śmiercią sprzedał , 
„Ekstazę" proboszczowi z Kosowa 
Lackiego - Stępniowi. 

'łf ... * 
Taka jest historia „polskiego 

El Greca". Wspaniale dztelo mistrza 
z Toledo pieczołowicie odnowione 
przez konserwatorów, znajduje się w 
kurii biskupiej w Siedlcach. Kiedy 
I gdzie będzie udostępnione szero
kiej publiczności - jeszcze nie wia
domo, 
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W archiwum państwowym („Staatliches Archl
vlager") w Getyndze w NRF znajduje się intere
sujący dokument piętnastowieczny, przyczynek do 
dziejów stosunków polsko-krzyżackich i bitwy pod 
Grunwaldem. ~ 

J 
ut to „księga żołdu" Za
konu Krzyżackiego s l<1,t 

, 1410--1411, mogqca słu
żyć jako jedno ze źródeł, 

pomocnych przy &tudiach n.ad 
euro-pejskimi wojskami zaciężny
mi. „Księgę źoldu" zbadał astat 
11.io &z.wedzki hiłltoryk .i wniwer
aytetu w Goeteborgu _: Sven 
Ekd.ahl, który M.traf!! w folian. 
oi11 tzw. „Ordensfoliant", 
po~więconum dokument>om Za
konu, na nie znany dotqd i ndt 
publikowany list pewnego do
wódcy krzyża,ckiego. Autorem 
Urtu był rotmistrz. oddzi(l,!ów 
sa.ciężych które wa.lczyl11 1D T. 

1410 na gru.nwaldzklm )>Olu, 
obok Krzyźa.ków, 1 pooicmy 
klę,kę - Mtkol4j (N,tckel) t>&n 

Kottewibs. 

Pod rozkM>amit je(IO ,,oeowtMI> 
podczas bitwy 376 „kopii" tj. 
jeźdźców. Wzięty do niewoli 
von Kottewit.z został s rozkazu 
Władysława Ja,gie!łu zwolniony 
wra.z. z innymi dowódcami za
ciężnymi tymczasowo: na parol, 
iż aia.wiq aif on4 w Krakowi• 

List . ; 

Jenca 
·spod 

Grunwaldu 
ui dniu 29 września 1410 r., ab11 
pozosOO.ć w 1niewoli polskiej a.ż 

do chwili wplacenia wukupti. 
Zwolnienie swoje rotmistrzowi• 
niemieccy mieli wykorzystać na 
uzyskanie od zwierzchnictwa 
Zakonu w Ma.lborku .zaległego 
żołdu. 

Pisa:e wł11c Mikotaj von Kctt•
wit.z • Kra.kowa., nazwa.nego w 

W Jednej postaci bóg Jest wszystkim: ojcem I matb,. 
ARDHA - połowa, N~RI - mężczyzna, SVARA - kobie
ta. Przedziwna to rzezba. Oglądałem ją wśród wielu in
nych ~ mac!raskim ~uzevm starożytności. z ni..:zwykl1' 
P:ecyzJ~, a JCd~o~ześm~. w zachowaniem zastanawiającej 
harmomi wyrzezb1ł w siódmym czy ósmym wieku naszej 
ery artysta tę ~~ojaką postać: lewa strona to kobieta. 
W szarym 8:ramc1~ wymodelowano piękną, krągłą pierś, 
~ojrza_łe kobiece b1od~o ledwie skryte pod lekką, opływa
Jl\';l\ . Je tkaniną, dłon we wdzięcznym tanecznym jakby 
gesc1.e i twarz z lewej strony pełna słodyczy, ciepła. do
broCI. A potem strona prawa tej prawie metrowej figury: 
dobrze wy~szta~~one bicepsy, wąskie jakby sprężyste bio
dr~, męski. stroJ, mars na połowie oblicza. Przypomniał 
m! się „Wicehrabia przepołowiony", ale szybko uśwlado
m~łem sobie, źe humorystyczne odniesienia są tu nie na 
nuejscu. 

Ta rzeźba, Jej filozoficzny, realigiJny rodowód tkwią 
głęboko w hlduizmie, w takim pojmowaniu bóstwa, któ
re nam Jest być może obce, ale chyba tylko na skutek 
naszego europeJskie1ro Intelektualnego I duchowego otę
pienia.„ 

obok, '!" ta.kim nn:iym materiale wyTZetblony Sziwa 

A 
trzymaJący w leweJ ręce zwinięty manuskrypt, zd 
r>rawa ul<?żona jest w następujący sposób: palce kciuk 
i. wskazuiący stykają si~ ze sobą opuszkami. Symbo
lizuje to połączenie rozumu z duchem. Trzy p0zostale 
palce. są wyprostowane, co oznacza odrzucenie igno

. rancJ1~ złudzeń i egoizmu. Oto DAKSHINAMUTRI -
Sziwa na.uczycie!. TrZE!~a by wielu dni aby to madraskie mu
zeum zwiedzić. dokładme. Trzeba by dziesiątków lat, by prze
n!knąć, zrozumieć, odczuć całą głębię myśli, logikę i konsekwen
cię tych prastarych konstrukcji tilozoficznych tak oczywistych 
tak prostych dla każdego Hindusa. ' ' 

w. obsze.rnych salach starego budynku wzniesionego chyba pod 
koniec ubiegłeg? stul~cia przez Anglików panuje półmrok. Męż
czy.zna w. biał~J sza.cie zapal.a światło w sali, do której maja 
weiść zwiedzaiący 1 skwaphwie gasi je gdy wychodzą. Za 
ok.nami bezlitośnie w!lli z nieba monsunowa ulewa. Ale zapo
rnmaz:ny o tym nurzaiąc się w tym zaczarowanym świecie wie
rzeń i przemyśleń tak starych, a tak pieczołowicie kultywowa-
nych tu do dziś. · 

Ot~ grai:iitowy ~isznu. z VII lub VIII wieku naszej ery, kiedy 
t? Hindusi zaczęli rzezbić w ~ym kamieniu. W prawej ręce bóg 
trzyma dysk - s;ymbol brom do walki ze złem zaś w lewej 
n:iuszlę. - sy~bol!zującą pierwszy głos życia, po przebudzeniu 
się świata. Om! - oto ten pierwszy głos, pierwsze słowo skie
rowane ~o bog~. Potem pięć elementow. Oto ziemia - pierw
szy stopień świata, Można ją widzieć, można ją czuć, można 
jeJ ~oty~a~, możn11 z niej formowa<- kształty; oto woda - moż
na Ją wid.zieć, mozna ją czuć, można jej dotykać, ale nie można 
nadawać Jej kształtu. figur; oto ogień - można go widzieć, moż
na czuć, ale nie mozna dotykać ani tym bardziej tormować fi
gur. I wreszcie powietrze - nie można go widzieć, ani czuć. ani 
dotykać, ani formować z niego figur - a jednak jest wszędzie. 
Tak i bóg jest wszędzie choć bezpostaciowy„. 
Dziesią~kl rzeźb znakomicie zachowanych, wykonanych przed 

stulec1am1 z ogromną precyzją w twardym przecież i opornym 
materiale. Bogowie, bóstwa, ich krewni i powinowaci zastygli 
w gestach rytualnych, liturgicznych lub wynikających z zasad 
religijnych I filozoficznych Co działo się na terenach gdzie dziś 
nasza ojczyzna w tych czasach, gdy oni tam !ilozofię, religię 
sztukę dźwigali na szczyty kunsztu do dziś zadziwiającego? 

Dalej jakże nie podziwiać rzeźb znalezionych w stupie w 
Amarawati. Stupa ta wzniesiona została w II wieku przed na
szą ecą I jak wszystkie stupy była budowlą chroniącą relikwie 
Buddy, czyli części jego ciała, albo też części jego ubrania 
i przedmioty, których używał za życia, albo też była po pro
stu pomnikiem upamiętniającym miejsce gdzie Budda przeby
wał. Stupa to budowla przywodząca na myśl piramidy, choć 
w odróżnieniu od ich graniastego kształtu jest połową kuli po
stawioną na ziemi. Była otoczona murem kultowym, przez któ
ry wiodły bramy także jak I ona niezwykle bogato zdobione 
rzeźbami i płaskorzeźbami w kamieniu. 

Nie widzieliśmy słynnej' w świecie stupy w Sanchl, dobrze do 
dziś zachowanej i odznaczającej się bogactwem wyjątkowo pięk
nych ozdób. Oglądając jej szkice I zdjęcia. a także fragmenty 
innych stup zwracam nagle uwagę na maleńkie szklane naczyń
ko, nie większe chyba od skorupy włoskiego orzecha: kieliszek 
I pokrywka. Szkło jest krystalicznie czyste, przezroczyste zu
pełnie, bez najmniejszej skazy, bez śladu zanieczys7.czenia. fo
remnie ukształtowane . Patrzę na karteczkę, na której wykali
grafowano: .,Naczynie szklani> znalezione w stupie pochodzącej 
:& Il! wieku przed Chrystusem, w „Bhatiprom" - to nazwa 
miejscowości. Okazuje się, że była tam ogromna stupa zburzo
na w XI! wieku, zbudowana prawdopodobnie przez misjona
rzy króla Aśoki. Odkryto ją w 1816 roku i odnaleziono tę 
szklaną ampułkę. Była chroniona w większym naczyniu wy
dłubanym w kamieniu. Ciężka, gruba skorupa przez stulecia 
skutecznie ochroniła szklaną kruszynę tak, że ząb czasu ni• 
pozostawił na niej śladu„. 

K(J.fl5PtJ/tf)ĘNCiltl- lfitf.fJllA Z /Nbii 
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U§cie „C!"OCO" clio Hmryka vcm 
Pia.tie-n, wstępujqce110 poległego 

pod Grunwaldem wielkiego mi
strza Zakonu Ulryka von Jun
gingena. proszqc o wypłaceni• 

mu pieniędzy na wykup z nie
woli, z czum Zakon mimo st.a.
rań rotmistrza dotychczas .za
lega. Wysokość wykupu wynosi 

„Expedlcion Andina Polace 1973174" - teJ treści napis wi
dnieje na drzwiach „Stara 66", którym na pokładzie frachtowca 
PLO m/s „Sienkiewicz", udała się siódemka łódzkich aJpinistów 
na trudną wyprawę w najmniej znane rejony peruwiańskich An- ' 
dów. 

Oto pierwsza relacja • teJ egzotycznej podróży, zorganizowa
nej z okazji jubileuszu 550-lecia nadania praw miejskich I 150-
lecia Lodzi przemysłowej, pióra naszego współpracownika -
Wojciecha Jedlińskiego, przysłana s peruwiańskiego portu Cal
lao. 

dwieście kop groszu czeskich, 
dwie zf>.,-oje $talowe i czterv 
kusze. 

V <m XO'ttftll<tł.r 1Jc.a.r iył Ilf 
przy tym n4 fakt znamienny, 
świ.a.dczqcu o uczuciach, żywio

nych. przez ówczesnych gdań

szcza<n w stosunku do Krzyża

ków. Otóż mieszczanie w Gdań

sku dowied.ziawszu się o pogro
mie Zakonu, zabrali Kottewitzo
wi oraz innym rotmistrzom 
krzyźackim ich mienie zTUJjduja, 
c• się w mieście. Kottewitz 
atracił pięć koni , trzysta gulde
nów w gotówce i cale uzbroje
nie, ża,da wi11c od zastępcy 

wielkiego mistrza zwrotu tego 
mien.ia lub równowartości, gro
żąc w wypadku odmowy wn.ie
&ieniem ikargi przeciwko Za

konowi. Pod ltstem widnieją 

iłowa: 

scri.p11it" 

„Nickel vcm Kottewit:i 

,,,n.a.pi.tal Nickel v~ 

P 
o li!! dniach rejsu nasi 
statek m/s „Sienkiewicz'' 
dobił do peruwiańskiego 
portu Callao. Ostatni eu-

ropejski port - Lizbonę - o
puściliśmy 20 marca biorąc 
kurs na Wenezuelę. Guanta, La 
Guaira, Maracaibo były kolej
nymi portami i etapami rozła
dunku. W ciągu dwóch tygodni 
poznawaliśmy państwo, o któ
rym przeciętny Europejczvk ma 
niewielkie wyobrażenie. Zadzi
wiają kontrasty i uroda tego 
kraj u. N a obszarze przeszło 
dwukrotnie większym niż Pol
ska. żyje !O-milionowe społe
czeństwo - konglomerat wszy
stkich ras. Pojęcie segregacji 
rasowej nie je t tam znane. O 
przynależności do warstwy spo
łecznej decyduje wysokość kon-
ta bankowego. · 

Bogactwem Wenezuelczyków 
jest przede wszystkim ropa naf
towa. W okolicach Guanty I 
Maracaibo strzelają w niebo 
skupiska opasłych zbiorników z 
napisami „Shell", „Gulf", „Texa
co". Będąc od lat wielkim eks
porterem ropy, Wenezuela już 
w 1948 r. (a więc około 10 lat 
wcześniej niż kraje arab,kie) 
uzyskała od koncernów nafto
wych prawo do zysku ze swel 
ropy według formuły „fifty-fif-

Przeszło 2 tysiące lat temu umiano tu obrabiać szkło i to jak 
doskonale! To wprost nie do wiary. Wracam jeszcze raz do 
tej dobrze zabezpieczonej gablotki, i jeszcze raz, I jeszcze. Nie 
mogę bowiem dość napatrzeć się, nadziwić, nacieszyć oczu 
tym bezprzykładnym zaiste kunsztem starożytnych hinduskich 
rzemieślników. 

W racamy do hotelu „Imperial", a nasz autokar tonie w 
strugach ulewy. Mimo to sprzed hotelowego wjazdu 
decyduję się jeszcze raz na samotny spacer po mieś
cie. Dostrzega to rikszarz, starszy już, siwawy, nędznie 

odziany i wychudzony mężczyzna. Dogania mnie i zrównawszy 
się namawia do zajęcia miejsca na tylnym siedzeniu t~go trój
kołowego roweru, takiego, jakich pełno wszędzie w Indiach. 
Uparcie przez setki metrów ulic towarzyszy mi, oferując swoje 
usługi, mimo iż co pewien czas dziękuję mu jak najuprzej
miej. Nie traci nadziei i dopiero widząc. że zawracam do ho
telu, rezygnuje ostatecznie: zostaje na ulicy i patrzy za mną 
smutny i rozczarowany. 

Raz tylko, w Agrze skorzystałem z usług takiego kulisa I -
wychowany w innych zupełnie warunkach społecznych - mu
siałem długo przełamywać w sobie opory wzniecane co i raz 
przypomnieniami lektur o nędzy, niedoli i wyzysku. jakie są 
udziałem tych ludzi. Cały czas dręczyły mnie wyrzuty sumie
nia, kiedy patrzyłem na chude, krzywe łydki, z napiętymi 
mięśniami, na bose stopy wrzynające się w pedały, na kręgo
słup rysujący się wyraźnie wszystkimi kręgami pod cienką ba
wełnianą koszulą. Człowiek ten ciężko dyszał. stawał na pe
dałach, gdy wjeżdżaliśmy na wzniesienia. Czasem nawet u.ia
dał I ciągnął to brzemię„. 
Jechaliśmy wtedy we dwóch z pewnym księdzem, uczestni

kiem tej wycieczki. Tłumaczyliśmy sobie wzajem, jakby się 
usprawiedliwiając, że przecież ten człowiek z tego żyje, że to 
jest jedyne źró<ilo jego zarobku, z którego utrzymuje być może 
i rodzinę, więc większą mu wyświadczymv przysługę jadąc tą 
rikszą, niż też gdybyśmy pofolgowali skrupułom„. 

Tamtego dnia w Madras nie moglem się jednak zdecydować. 
Co prawda jeżeli poznawać miasto - to tylko piechotą. Rik
szarz bowiem jest tu zawsze naganiaczem właściciela jakiegoś 
sklepiku z pamiątkami, z prześlicznym! rzeźbami w kości sło
niowej, w przepięknie pachnącym drzewie sandałowym, lub 
różanym, biżuterią.„ Więc ostatecznie bywa tak, że chcesz je
chać dokądś tam, s on powiada: „Niech pan wstąpi tylko na 
chwileczkę do mojego brata. który jest właścicielem sklepu 
z pamiątkami (zlotem. biżuterią, jedwabiem„.). Nie musi pan 
kupować, niech pan tylko popatrzy.„" Taka molestacja trwa 
całą drogę, aż wreszcie człowiek „zmiękczony" do reszty. daje 
się zawlec do jakiegoś sklepiku, gdzie okazuje się. że tadnego 
brata nie było l nie ma, ale są towary. które koniecznie trze
ba zobaczyć, pomacać, polizać. powąchać, podrapać i że .. tu 
wszystko jest w najwyższym gatunku. A jaka piękna robota, 
proszę pana!„." I w ten sposób ze zwiedzania miasta nici. .. 
Każdy rikszarz ma jakiś „swój" sklep. do którego wozi tury
stAw i orawdopodobnie ma za to coś „od łebka"„. 

W racalem tu w Madras pieszo do hotelu. Pod wielkim 
drzewem wszakże mało przyozdobionym liśćmi. z ja
kichś s:1Jmat jakaś rodzina zbudowała ~obie coś w ro
dzaju namiotu. Nagusieńkie dzieciaki chlapały się w 

rynsztoku. Starsze właśnie załatwiało „duża potrzebe" nie ono
dal, w mieście, w 3-milionowym Madras. Na schodach wiodą
cych do sklepu, teraz nieC'zynnego. koczowała inna rodzina z 
dwojgiem maleńkich dzieci. Kiedy sklep otwiera swoje podwo
je, kiedy jedzie w górę jego żaluzja, trzeba przeczekać gdzieś 
indziej. Jakieś puszki po konserwach. jakiś !(liniany garnuszek 

oto ~ale i.c~ ~ospodarstwo. A obok przewala się, mimo desz
czu świat: iezdzą autobusy I eleganckie prywatne „ambasado
ry''.- „Fiaty 1100", budowane w Indiach przez koncern TATA. 
Spieszą do szkół schludni~ odziane dzieciaki, nierzadko pro
wadzone z:a rękę przez słuzącego. A tuż obok nagie dzieci bie
daków„. 

• Kilkadziesiąt metrów przed hotelem maleńki chłopczyk za-
czął ml towarzyszyć, podsuwając czarniawą rączynę i szepcząc: 
„Bak~zysz„. Bakszysz„: Bakszysz.„". Nie zwracałem na niego 
uwagi . w1e~ząc, że na1mnlejsza jałmużna ściągnie mi na kark 
pół ulJCY. zebraków. Chłopak pozostał przed zaczarowaną linią 
hotelowei bramy wołając coraz głośniej w miarę jak się od
dalałem, tak że głos jego zawsze docierał do mnie w postaci 
szeptu: „Bakszysz„. BakszySl:.„ Bakszysz.„" I umilkł dopiero, 
gdy wszedłem do eleganckfej, klimatyzowanej recepcji w głębi 
podwórza ustrojonego palmami kokosowymi... 

JOZEF POTĘGA 

ty". Kolejne ustępstwa koncer
nów wobec OPEC (Organizacja 
Państw Eksportujących Ropę 
Naftową) podwyższyły cztero
krotnie dochody Wenezueli z 
płynnego złota. Dlatego na uli
cach dwumilionowego Caracas 
przeważają wlelkol!trażowe ame 
rykańskie samochody, a o kry
zysie paliwowym mówi się tu 
bez troski. 

S 
tolica Wenezueli - Ca
racas te miasto o cie
kawych rozwiązaniach 
urbanistycznych i bar-

dzo śmiałej architekturze. a je
dnucze~nie o ogromnych kon
trastach. Obok pięknych wieżow 
cow ze szkła i aluminium są 
dzidnice slumsów zwanych ran
chltos. Żyje w nich przeszło 
pól. miliona ludzi. Szokują bla
srnne I tekturowe domki ozdo
bione anteną telewizyjną i za
parkowanym przy wejściu „For
dem" .. Wenezuela obfituje nie 
tylko w zadziwiające zjawiska 
sorj.ologic~ne . Należy wspom
me~ o me spenetrowanych je
szcze przez geologów terenach, 
o pokładach węgla. tak boga
tych. jak polskie. których je
dnak nie opłaca się eksploato
v.ać, o !owcach głów >.amiesz
kujących obszar Gran Sabena i 
najwyższym na świecie wodo
spadzie Santo Angel (1054 m) . 
Symbolem obfitości I świata 
roślinnego może być 130 ga
tunków palm spotykanych w 
tym kra,iu . W ogrodach Uniwer
sytetu Narodowego w Caracas 
cglądałem roślinę. której ame
rykańsc:'( botanicy nie i>otra!ią 
z1dentyf1kować. Popularnie na
zywa się ją Planta del Mundo. 
Według twierdzeń krajowców 
żucie jej łodygi pozbawia mo
wy na przeciąg czterdziestu o
śmiu godzin. Doskonale lekar
stwo na gadatliwą żonę - do
dali z uśmiechem. 

W Maracaibo spotkaliśmy pol
skich muzyków pracujących tu 
w orkiestrze symfonicznej. Sta
nowią oni trzon orkiestry cie
szącej się w Południowej Ame
ryce mianem najlepszej. Dos
konały skr1ypek Stanisław Ru
siecki jest tak, jak ja człon
kiem Klubu Wysokogórskiego. Z 
wielkim zainteresowaniem wv-
5luchaliśmy jego relacji z wej
ścia na najwyższy szczyt Wene-
zueli Pico Boliwar (5007 m 
n:p.m.) gdzie stanął on jako 
pierwszy Polak. Na wznoszący 
5ie w sądziedztwie Pico Espejo 
(4765 m n.p.m) można wjechać 
koleiką linową zajmującą pod 
względem długości i wysokości 
pierwsze miejsce na świecie. 
. pwunastego kwietnia wplynę

l!smy na wody terytorialne Ko
lumbii. W portach Santa Mar
ta oraz Baranquilla wyładowy
wano „Fiaty 125p". 

C 
zterdziestego dnia podró 
ży osiągnęliśmy zatokę 
Colon stanowiącą po
czątek Kanału Panam-

skiego. Jego walory gospodarcze 
strategiczne są ogólnie znane. 

Trasa naszego rejsu uległa 
wprawdzie skróceniu o około 
sześć tysięcy km, niemniej o
plata jaką PLO wniosły za to 
wzbogaciła kasę Panama Canal 
Company o 5,2 tys. dolarów. Z 
burty statku można obserwować 
zwartą ścianę dżungli. Około 
piętnastu kilometrów na północ 
znajduje się dolina kwadrato
wych drzew. Jest to jedyne 
znane miejsce na ziemi, gdzie 
drzewa mają prostokątne pnie. 
Są to przedstaw:ciele tzw. 
drzew bawełnianych. Przyczyna 
tej anomalii nie jest wyjaśnjo
na, lecz musi tkwić dosyć g'!ę
boko, ponieważ słoje drzew są 
także prostokątne. 

Polaków zainteresuje niewąt
pliwie postać płk Karola Bene
skiego. Służył on jako wojsko
wy rozmaitym rządom republi
kańskim w dziewiętnostowiecz
nym Meksyku. Za czasów krót
ko trwalej Federacji Srodkowo
amerykańskiej wyróżni! się ini
nicjatywą budowy kanału mię
dzyoceanicznego - poprzednika 
Kanału Panamskiego. 21 kwiet-
nia o godzinie 11.40 donośny 
głos syreny okrętowej uczci! 
moment przekroczenia szeroko
ści geograficznej zero stopni, 
zero minut, zero sekund. Wpły
nęliśmy na półkulę południową. 

E 
cuador znaczy po hisz
pańsku równik. Jest to 
równięż nazwa jednego 
z najmniejszych państw 

na południowoamerykańskim 
kontynencie. Pięćdziesiąt kilo
metró.w w górę rzeki Guayas 
cumuiemy przy nabrzeżu portu 
Guayaquil - stolicy gospodar
czej. naiwiększego portu i mia
sta tego kraju. Odnowione w 
1965 roku kontakty handlowe z 
Polską rozwijają się coraz po
myślniej. Dla nas widocznym 
tego przykładem była taksów
ka marki .. Warszawa" wioząca 
nas do centrum. Wilgoć i tem
peratura czterdzieści siedem 
stopni ~ie pozwalały zapomnieć, 
że zna.idowaliśmy się w praw
dziwym tropiku. Tak. jak we 
wszystkich państwach Ameryki 
Lacińskiej i tu cywilizacja zdP.
rza się z egzotvką. Wyżyna 0-
rienta p0kryta wilgotnymi la
sami równikowymi ~tanowi naj
mniej zbadany obszar na świe
cie. Żyją tam tndiania Zaporos 
o obyczajach stanowiących do 
dziś nie rozwiązaną jeszcze za
gadkę dla etnografów. 

Z energii elektrycznej korzy
sta jedynie jedna trzecia lud
ności. Katastrofalne zacofanie 
na tym odcinku likwiduje się 
powoli ale systematycznie. Pre
zydent generał Guiilermo Ro
driguez Lara ogłosił dekret o 
elektryfikacji kraju i przezna
czył na ten cel 47 proc. wszy
stkich dochodów z eksploatacji 
nafty. Zakończenie akcji prze
widuje się dopiero na 1990 rok. 
Jednocześnie, co wydaje się pa
~a~oskal~e. pracują tam rozglo
sme radiowe o zasięgu global
nym. Audycje nadawane przez 
„La Voz de los Andes" ~ą 
słyszalne w Europie i Japonii. 

Po trzech dniach m/s Sien
kiewicz" opuścił Ekwado~.' No:. 
cą wpłynęliśmy w oceaniczny 
prąd Humboldta. Jego zimne 
wody obfitują w duże ilości 
planktonu, co zapewnia bogate 
polowy ,,anczowety". Po kilku
ietniei przerwie prąd ten wy
party przez masy ciepłych wód 
innego prądu o nazwie „Nino" 
powraca ku wybrzeżom Amery
ki. Wraz z powrotem „anczo
wety" Peru odzyskuje czołową 
pozycję w światowej produkcji 
mączki rybnej. Polsko - peru
wiańskie załogi na statkach 
„Dalmoru" mają w tym swój 
udział. 

D wudzlestego ósmego 
kwietnia stanęliśmy na 
redzie portu Callao. 
Pierwszy etap wypra-

wy pozostał za nami. Przeby
liśmy drogę morską o długości 
piętnastu tysięcy kilometrów. 
Jutro zetkniemy się z nowym 
krajem i nowymi kłopotami. 

WOJCIECH JEDLI~SKI 

Na zdjęciu : peruwiańska dzlewCoZ:yna 



W AżNE TELEFONY 
Infortn.a.t;J<4 Lt::lClUUJC.t.ua 

Straz Po~arua 08, 666-11, 
Pogotowie Ratunkowe 
Pogotowie MO 
lnto1·macJa 1<.oleJowa 

284-60 
Informacja PKS ltii>-96, 
Pogotowie wodociągowe 
Pogotowie gazowe 
Pogotowie energetyczne 
Pogotowie ciepłownicze 

TEATRY 

03 
595-55 
09 
01 

655-55 
399-80 
Hl-20 
835-46 
395-85 
3H-l8 
253-11 

WIELKI !;SVU~. 19 „Opera 
Ji:stons.ka z ·1'ail111I1a··. :Ili. b, g, 
lU J. w. 

l'u „„..::.,,„HNY - godz. 18 „Billy 
..l<ittu1ca", godz. :l! „J.'-•~cne 
sv1aw~·, 21.J. tuect.ynny 

N"W:l godz.. U.Hi „Zakll-
nacL. deszcL.u ł :l'l ,;,, u1eLL..> uuy 

1\-J..t'ł..~ ::tru„ • .a - goat.. io 11AP~-
tyt na c:ttresnic". 2 i ,J, nie-
czynna 

tln.n.a....,.c..A - godz. 19.30 ,,Kram 
z pio~enkami··, ~i .s. god~. •~.JU 

j. w. 
l\Lu.A SCENA - nieczynna. 
TJ:.Al'R 7,ló - godi;, lU.lo „Tre

<10Wata''; 27.5, ia.K wyżej 
Jllu.G11:~.G1"); - !;SI.JOZ. •~ „Wesola 

wct.ow Ka ', 27 .5. rueczynny 
,A..l\..&..i.&:..b.U.''I - i;OOL. ll. „Czaro-

OZl<'JSKJ kwiat'", 2„s. iOOZ, 
11.~0 J. w. 

Ji"•"'Vn..lv 11odz. 12 „Wyspa 
b1a1ego labę.u1« ', 27.5. 11!1!-
czynuy 

MUZEA 
l!IZTUKl (Ul. wi~c><owskiego 39) 
~ua~. 10-..Lti, 41.l.~. 111eC.:.l.)'.i1ae 

lh;:,.1.V.thl .dlJl...łiU t1.1>>hlLU-
l.:%~•'""'"'O (ul. Gdans.l{a la) 
iOll~. lU-16, 2„5. g. ~-17 

tlL>..;U..,,U>-0\x•C.Gt-<.i:. .I ETNVGRA-
1''.IL.G!'<~ (pl. womosci 14) goaz, 
10-15; 27 .;>, niECZYnne 

11.1;:, '.l'V.ńll \"\LU&u .... ~ ...... ..;rWA (ul. 
P1ot1kowska 2~21 godz. 11-17, 
27 .5. meczynne 

9tWULU~JOc'1•.G·•IU (park Sien-
kiewicza) godz. 10-li, 27.5. rue
czynne 

LODZKIE ZOO 
czynne w godz. 9-19 
czynna do goaz. 18) 

K 1 N A 

(kasa 

JIALTY1' - „.Po drugiej stronie 
&lonca·· ang. od lat 14, goa" 
iu. l:t.15, lit.aa, 17, „.1.v.Lan1a w1el
lrnsci·' franc. od lat H, gudl. 
19.au; 27 .5. „Po drugiej stronie 
111onca" godz. 10, 12.15, 14.30, 
17, 19.30 

LU'.l'N.1.A - „Dni zdrady" czeski, 
Od lat 14, godz, 10, 14, la; 2'1.5. 
jak wyżej godz. 10 

J'ULONlA - „:.laczarowane po-
dworko" polskl, od lat 7 godz. 
10, 12.15, H.30, 17, „l'<a krancu 
świata" australijski O<! lat 18, 
iOdz. 19,30; 27.5. iak wyżej 

1\'!SLA Ojciec chrzestny" 
' USA, od lat 18, godz. 9.30, 

12.45, 16, 19.30; 27.5. jak wyżej 

WOLNOSC - „Jeździec bez gło
. wy" (B) radz. od lat 11, godz. 

10, 12.15, 14.30, 17, 19.30; 27.5, 
jak wyżej 

'.\'VLOKNIARZ -
żony" włoski, 
10, 12.15, 14.30, 
jak wyżej 

„Wloch szuka 
od lat 14, godz. 
17, 19.30; 27.5. 

ll:ACHĘTA - „Cenny lup" franc, 
od lat 16. godz. 10, 12.30, 15, 
17.30, 20; 27.5. jak wyżej 

!l'ATRY-LETNIE - „Mania wiel
kości" franc. od lat 14, godz. 
20 (kino czynne tylko w dni 
pogodne); 27.5. jak wyżej 

aTYLOWY-LETNlE „Wielki 
łup gangu Olsena" ·duński, g. 
19.45 (kino czynne tylko w dni 
pogodne) ; 27 .5. jak wyżej 

ł.DK - „Kabaret" USA, od lat 
16, godz. 9.30, 14.30, 17, 19.45, 
21.5. 1. w. godz. 12, 14.30, 17, 
19.45 

BTYLOWY - .,Dekada strachu" 
franc, od lat 18, gO<!z. 15.30, 
17.45, 20; 217.~. jak wyżej 

BTUDIO - „Szpieg wyszedł z 
ffi'>rza" radz. od lat 11. godz. 
15.30, .,Mil-0sć straceńców" jap. 
Od lat 16, !I-Od?. 11.30, 19.30; 27.5, 
„Bubu z Montparnas5"" wl. o<1 
lat 16, godz 11.30, 19.30 

l'ATRY - .,Colargol 1 banda Zle 
go Kida" godz 10. 11, 12. 13, 
H. ,.Winnetou w Dolinie Smier
ci" jug -NRF od lat 14. g. 15.15 
Pożegnanie z filmem „Róż-0wa 
pantera" ang od lat 14, godz. 
17. 19.30; 27.5. „ Winnetou w 
Dollnie Smierci'' godz. 11.4~. 
13.30, 15.15. ..Róż-0wa pantera" 
godz. 17, 19.30 

CZAJKA - „Hubal" pol. od 
lat u. .;od.z. 14, 16.30, 19; 211.5. 
nieczynne 

DK:\1 - „Lautarzy" radz. od lat 
14. godz 16, ,.Czwarta pant An
derson11 wt. od lat 11, godz. 
18, 20; 27 .5. nieczynne 

E:\'ERGETYK - „Cl wspaniali 
rr.ężczyżni na swych szaleją
cych gruchotach" ang od lat 11 
godz. 17. „Honor samuraja" od 
lat 18, jap. godz. 19.15; 27 .5. 
„Kamienne gody" rum. od lat 
14, !(od?.. 18.30 

KOLEJARZ - ,.Hombre" USA 
od lat 16, godz. 16, 18.30; 27 .5. 
n1eczynne 

GDYSIA - „By! sobie gllna" 
franc. od lat 14, godz. 10, 12.15 
H.30, 19.30: 27.5. jak wyżej 

HALKA - .,zaczarowana stud-
nla" bajka godz H.30 .. ,Znako
mity piatek" ang. od lat 16. g. 
15 30. 17.45. 20; 27.ó. „znak-0m!ty 
piątek" <(od z. 15.30. 17 .45. 20 

1 !llAJA - bajka .,Baba .Jaga" 
godz. 14 ... Królowe Dzikiego Za
chodu'• franc. od lat 14, godz. 
15, 17.15 19.30; 27.5. ..Morderca 
samotnych kobiet'' !NRD -Od lat 
18. !(Odz. 15. 17.15, 19.30 

MLODA GWARDIA - „Przygody 
Robinsona Kruzoe" (A) radz. 
Od lat 7, godz. IO, 11.45. 13.30, 
15.15, .. Sanatorium Pod Klepsy
drą" poi. od lat 16, godz. 17, 
19.30; 27 .5. jak wyżej 

MUZA - bajka ,.Lajkonik" godz. 
14.30, ..J"auczyciel śpiewu" radz. 

Od lat 1, godz. 15.30, „Taśmy 
prawdy" USA, od lat 16, godz. 
17.30, 20; 2:7.5. „Nauczyciel 
śpiewu" godz. 15.30, „Taśmy 
prawdy'' 1;odz. 17.30. 20 

OKA - „Chłopcy z Placu Bro
ni" węg. od lat 11, godz. 12.30, 
15 „Serafino" w!. od lat 18, g. 
17 .30, 19.30; 27 .5. „Chlopcy z 
Placu Broni" g-0dz. 12.30, l~. 

„Serafin-O" godz. 10, 20 
POLESIE - „Semurg, ptak s.zc-z„ 

ścia" radz. od lat 7, godz. 1~. 
„Komandosi" wl. od lat 16, g. 
17, 19.15; 27.5. „Milczące śla

dy" ool. godz. 17, „Mój drugi 
ożenek" pol. godz. 19 

POPULARNE „zwariowaleś, 
Toni" czeski od lat 14, godz. 
17, „Albatros" fr. od lat 16, g. 
19; 27 .5. nieczynne 

PRZEDWIOSNlE - „samuraj i 
kowboje" fr od lat 16, godz. 
(10 seans zamknięty), 12.15. 15, 
17.30, 20; 27.5 .,Arcymistrz" 
(Al radz. od lat H. godz. 10, 
12. 14. 16, „Podróże z JRkubem" 
(AJ węg, od lat 16, >!OdZ. 18, 20 

PIONIER - bajka ,,Zasadzka" g. 
13.30. 14.30. „Czlowiek orkieo.tra" 
franc. od lat 14. godz. 15.30, 
11.30, „Sekret" po). od lat 16, 
god?.. 19.30; 27 .5 „żandann się 
żeni" rranc. od lat 11, godz. 16, 
17.45, „Opetanle" po!. O<! lat 16, 
>!odz. 19.30 

POKÓJ - bajka „R<>zta,-gniony 
tatuś" godz. 14.30, .. Motyle" (A) 
pol. od lat 11. godz. 15.30. 17 .30 
,.Nagrody t odz~aczenia" !A) 
po!. od lat 16. godz. 19.30: 27.5. 
,.Motyle" <:odz. 15.30, 17.30, ,.Na 
grody I odznaczenia" godz, 19.30 

REKORD - bajka ~Colarg-0! sze
ryfem" i;:odz. 10.30, .. w pu<tyni 
J w puszczy" (Al n<>I. od lat 7 
godz. 11.30. l5, 18.30; 2'7.5. ,.w 
pu.,tynJ i w poszczy'• godz. 15, 
18.30 

SOJUSZ - bajka „Król zimy" 
godz H.30, „Zaw1.eszen\ na drze 
w\e" franc. od lat 11, godz. 
15.30, 17 .10. 19.30; 27 .5. „,fa k 
ukraść mll\on dolarńw" USA 
od lat 14, godz. 16.30, 19 

STOKI - bajka „INa Dziklm Za
chodzie" godz. 14.30. „McMa
sters" USA od lat 16, !!<ldz. 
15.30, 17.45. 20: 27.5. „Lautarzy" 
(A) radz. od lat 14, godz. 15.30, 

17.30, 19.30 
8WIT - bajka „Myszka 1 ko

tek" godz 12. 13, 14, ,.Gruba
sek" (A) czech. od lat 11, g, 
15. „.Jak ukraść milion dola
rów" USA. od lat 14, godz. !'7, 
19.30; 27.5. .,Nowe pnygody 
nieuchwytnych" (A) radz. od 
lat 11. i<odz. 15.30, 17.30, 19.30 

DYŻURY APTEK 
Tuwlma 59, R.zgowska 147, Piotr 

kowska 307, Limanowsk!ego 3', 
Zielona 28, Pl. Wolności 2, Obr, 
StRiingradu 15. 

27.5. 
Zgierska 146. Narutowicza 42, 

Al. Kościuszki 48, Piotrkowska 
225. Lut.<>m'erska 146. Dąbrow

skie!(o 60. Obr. Stalingradu 15. 
STACJA KRWIODAWSTWA -

ul. Fronciszkańska 17 19 - przyi_
muje codziennie w godz. 7,30 do 
14, w soboty 7 .30 do 13. 

DYŻURY SZPITALI 
Instytut Polotnlctwa 1 Gineko

logii (Sterlinga 13) - Klinika 
Położnlcz'3, ul Curie-Skłodowskiej 
15 - Kllnlka Glnelcol-0gl1 - dziel
nica Sródm1eśc1e I z dzielnicy 
Górna: Poradnia „K" z ul. Fe
liń,klego 

Szpital Im Madurowicza (M. 
Fornalskiej 37) dzielnica Po-
lesie z dzielnicy Górna, porad
nie .. K„ ' ul Zapolskiej. Przy. 
bV'7PW<k1f'I!<' oraz ' dzi('in1~v 
Baluty, poradnie .,K" ul. Trak
torowa Lniana 

Szpital Im H Wolf - d~lelnl

ca \V1dzew oraz dzielnica Bałuty 
oPrócz Poradni .K" ul. Sedzi<>W
ska 1 Llhelta. 

Szpital Im. H. Jordana 
dzielnica B•luty Poradnia „K" 
ul Seńzlowsk? 1 Llbelta 

Chirurgia o<?ólna - szpital lm. 
Sterlinga (Sterlinga 1 '3) 

Ch1rnrgla ura1<-wa - Szpital Im. 
R1dlińsk!eg.- IDrewnow<ka 75) 

Neurochiruri;ia Szpital im. 
Barlick:ego (KooclńskleE!o 22) 

Laryngologia Szpltal im. 
Pirogowa <Wólczańska 19>) 

Okullstvka - Szpital Im. Bar
llck\Pgo rK<>pcińsk1ego 22) 

Ch1rur!(la 1 larvngol-0g1a dzie-
cięca Szpital Im. Korczaka 
(Ann11 Czerwonej m 
Chirur~la szczękowo-twarzowa 

- Sz.o1tal Im. Barllcklego rKop
cińskleeo 22) 

Toksvkologla - Instvtut MedY
CY'"'' Pracy (Teresy 8) 

27,S. 
Chirur'lla ogólna - Szoltal im. 

Jordana (Przyrodnicza 1/9) 
Chlrur~ia urazowa - Szoital Im. 

Kopernika (Pabianicka 62) 
Neurochlrurela Sznltal im. 

Kopernika <Pabianicka 62) 
Laryngol<><!ia <;zpital im. 

BarllcklPPrl 1Koocińskle!!<> 22) 
Okullstvka - Szoital Im. Jon

achera rMUlcmowa 14) 
Chlrur>!ia I larvneol-0gla dzie

cięca - Instytut Pediatrii (Spor
na 16/50) 

Chlrurela szC'lękowo-twarzowa 

- "lzo1tal Im Barl!cldego (l{op
clńsklPl'lo 22) 

Tok•vkoloi;la - Instvtut Medy
cyny Pr~~v t'r.PrPc;v ~n 

SWIĄTEC'ZNA POMOC 
LEKARSKA 

Przyjmowanie chorych w am
bulatorium prz.ez lekarzy w godz. 
od 11 do 19. przez pielęgniarki 
w godz od 8 do 20 

PrzvJmowanle zi<loszeń na wi
zyty domowe: lekal"kle od godz. 
8 do 17. pielęgniarskie od godz. 
8 do 11,~o Poprzez reJestracle w 
d1lelnloowvch ounktach ~wiatecz
ne.1 pamocy. dro<!a te1Pfonicz'1a 
I osobl•cie pr7~'7 zaintPresowa
nych w !!odz od 7 do 20. 

Aktualne adresy i telefony 
punktów $\\iąteczneJ Pomocy Le
karskiej I Plelęgnlarsk~ej w po
szczególnych dzielnicach: 
Lódź-Baluty - ul Traktorowa· 

61. tel. 878-31, ul. Lag1ewmcka 
34/36. tel. 570-17 (poprzedni-O punkt 
ten mleścil się przy ul. Zull Pa
canowskiej 3), 
Lódź-Górna - ul. ~nlcza 2/4, 

tel. 440-62. 
Lódź-Polcsle - ul. l Maja ł2, 

tel. 305-R3 
Lódt-SródmJeścle - ul. Plotr

ko\\'ska 102, tel 211-80 
Lódż-Wldzew - ul. Szpltalna e, 

tel. 826-54 
Nocna Pomoc Lekarska w 

Stacji Pogotowla Ratunkow('go m. 
Lodzi. ul Slenklewicza 131. przyj
muje zglos1enia na wizyty d-0-
mowe w godz. od 9 do 5. telefon 
666-66. 

Lekarze Dora:tnej Pomocy In· 
ternlstycznej w Stacji Pogotowia 
Ratunirnwe!!o przy ul Slenkiewi
cza 137. przyjmuja chorvch w 
ambulatorium w dnl powszednie 
w i:odz od 16 do 7, w dnl świą
teczne cala d-0bę 

Lekarze Doraźnej Pomocy Sto
matologicznej w Stacji Pogotowia 
Ratunkowego przy ul Sienklewi
"Za 137. pr?yjmują chorych w 
arnbulator1nm w dnf powszednie 
w !(Od? od 20 do 7, w dni świ ą
teczne calą dobę. 

3 Pod znakiem niedzielnego wypoczynku -
~Festyny o Turnieje o Koncerty o Pokazy.o Zawody 
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Dziś o godz. 10 w Parku Im. , Wiele atrakcji przyniesie niewąt-
1 l\Iaja (stawy Stefa.l1skiego) za- pliwie druga runda I turnieju 
czme się wielki festyn przygoto- osiedli i obwodów dzielnicy Pol~: 
wany przez ZD ZMS Lódź-Górna. sie, która rozegrana zostanie dz1s 
W programie, który trwać będzie od godz. 15 w muszli koncertowej 
non-stop do godz. 20, m. in.: re- Parku Ludowego na Zdrowiu. 
gaty żeglarskie, wyścigi kajakowe, Startują reprezentacje obwodów: 
wiele konkursow, występy zespo- „Politechnika", „Mickiewicza", „Łą 
łów muzycznych z FSO „Palmo" ko wa", .,Gdańska" i osiedle „Ko
i ZPJ „Pierwsza", pokaz mody pernika". W poprzednią_ niedzi~lę 
„Lato-74", quiz na temat „Polska rywahzowaly ze sobą ~s1edla. poł
w 30-leciu" O godz. 18 zaczyna nocno-zachodnich reionow dz1elm-
się zabawa taneczna. cy rozgrywając atrakcyjne kon-

Widzewski amfiteatr (ul. Mała- kursy sportowe, kulturalno-rozryw 
chowskiego 48) zaprasza o godz. kowe, konkurs gawędziarzy, tur-
11 na kolejne „Spotkanie z muzy- niej rysunków dziecięcych itd., Hp. 
ką". W programie udział wezmą Zasadniczym . elementm decyduią
artyści Teatru Wielkiego. O godz. cym o lokacie poszc_zególnych re-
18 na tej samej scenie wy~tęp Ze- prezentaci1 są ws.z.akze czyny spo
spolu Pieśni i Tańca „Drużyna" łeczne: Ich wartosc. sumowana iest 
oraz grupy „Centrum" i artystów w koncu sezonu, ies1emą. I wte
~( en łódzkich. dy tez znane będą ostateczne re-

1\llodzież szkolna z Polesia, za- zultaty. Dziś _zaś. bawić .się _bę
prezentuje się w koncercie chórów dz1emy przednio 1 walczyc zazar-

i poezji - początek o godz. 11.30 I cie. · 
w Filharmonii Łódzkiej. Inną także bardzo atrakcyjną 

.Miłośników tańca zapraszamy do imprezą niedzielną, będą również 

Starty modeli rozpoczną się już o 
godz. 9 i trwać będą do godz. 15 
przy ul. Bratysławskiej 6a („Osie
dle Młodych"). Tamże czynna bę
dzie wystawa modelarstwa Ligi 
Obrony Kraju oraz zabawek pro
dukowanych przez Ośrodek Ba
dawczo-Rozwojowy Przemyslu Za· 
ba wkarskiego i Artykułów Poli-
technicznych w Lodzi. (jp) 

D:datkowe skierowania 

na wczasy nad morzem 
Dzięki staraniom !Qdzk!P.go WBS 

FWP urlopowicze czerwcowi mo
gą jeszcze otrzymać skierowania 
nic tvlko do wczasowisk w kot
linie ',ieleniogórsltie.i ale i do nad
morskkh: w Le'!Jje, Nierhorzu, 
Pobiero"'ie i Rewalu. Z~łoszC"nia 
bezpośredr>io rl< W~S FV.'P (ul. 
Piotrlrnw~l<a 23i). 

Domu Kultury ,Ariadna" (ul. Ni-1 przeprowadzone na Polesiu II 

::~;~:k,;;,~. . = '"'"'~!~ „." !!~:~:'.f.~k'~~~::~K'~,~~~:,,~~: MA ~~lXALR ~iltb!~NI 

W k I. I k u z d a n I a c h B. Kuźmiński - „zawrotna karle-

@ Kolejna projekcja zestawu 
filmów oświatowych z cyklu „Pięk
no ziemi naszej" w niedzielę o !(. 
12 w Muzeum Arch.-Etnograf. (Plac 
Wolności Hl. 

@ W niedzielę będą dyżurowały w 
godz. 8-18 I wykonywały drobne 
naprawy stacje obsługi samochodów 
w Lodzi: ul. Wigury 7, ul. Brukowa 
16; zaś w województwie łódzkim w 
Szczercowie (pow. Belchatów), w Pa 
bianicach (ul. Żukowa 55-57), w 
Radomsku (ul. Armii Czerwonej 
121-139), w Skierniewicach (ul. 

NIEDZIELA, 26 MAJ A. 

PROGRAM I 

10.00 Wlad. 10.05 Radiowy Teatr dla 
Dzieci Młodszych „Dary dla Wodni
ka" baśń. 10.25 Piosenka miesiąca. 
Il.OO „Niedzielna Musicorama". 12.05 
Wiad. 12.10 Publicystyka międzynaro
dowa. 12.15 Rozg!ośnia Harcerska .. A
lert". 12.45 Kapele i zespoły. 13.00 
„Wesoły Autobus". 14.00 Recital z 
pauzą - Zesnól „2+1". 14.10 Przegląd 
prasy. 14.20 Recital z pauzą. H.30 W 
Jezioranach. 15.00 Koncert życ?.eń. 
16.00 Wiad. 16.05 Teatr PR: „Wilk 
morski" - cz. n sluch. 16.45 Mlnl~tu
ry muzyczne. 17.15 Niedzielne spot
kanla Studia Młodych. 18.0U Komunl
katv Totalizatora Sportowego I w:v
nlki region. gier liczbowych. 18.08 
„3xR" - Rewia rozrywkowa. 18.53 
Dobranocka. 19 0-0 Dziennik. 19.15 Przy 
muzyce o sporcie. 20.00 Dyskusja nil 
tematy międzynarodowe. 20.15 Od 
Warszawskich Stompersów do Gold 
Washboard. 20.40 Spotkanie z pisa
rzem - T. Borowski 21.00 „.Joe Coe-
ker•. '21.30 Radlokabaret trzy po trzy. 
22.;;o „R~wia oiosenek". 23.00 Wiad. 

PROGRAM Il 

8.~5 Publicystyka międzynarodowa. 
8.50 Koncert życzeń (L). 9.55 „Spoj
rzenia i refleksje" - magazyn (L>. 
10.20 „ Wszystkie kwiaty do T\\'ych 
rąk" - koncert (L). li.OO Transmisja 
Koncertu Inaugurującego Festiwal 
„ Wiener Festwochen". 12.35 l\Iuzyka 
rozrywkowa. 13 OO Wlad. 13.05 Czy 
znasz tę książkę? - zagadka liter.qc
ka. 13.30 Muzyka popularna. 13.43 
Anegdoty i fakty. 14.00 Podwieczorek 
przy mikrofonie. 15.30 Radiowy Teatr 
dla dzieci i młodzieży - „Nie masz 
chleba'· - słuchowisko z cyklu .. o
powieści naszych dni" 16.00 Felie
ton J. Waldorffa. 16.30 Koncert cho
pinowski. 17.00 Wyniki losowania 
„Kukułeczki" (L). li.02 Koncert ży-· 

Okrzei 14). Ponadto przez całą dobę 
czynne jest pogotowie techniczne PP 
„Polmozbyt" - nr tel. 606-79. 

(0J W Bibliotece Harcerskie.i (ul. 
żubardzka 3) w poniedziałek o godz. 
18 kolejne spotkanie z cyklu .,Cie
ka\\"i ludzie morza" organizowane 
przez Harcerski Ośrodek Wychowa
nia Wodnego Lódź-Miasto. O rejsie 
do ZSRR opowie kpt. jachtowy harc
mistrz - M. Nowac1'.i. 

@) „Teatr łódzki w 30-leclu PRL" 
- prelekcja mgr K. Bobrowskiej w 
klubie przy ZL LK (Piotrkowska 135) 
w poniedziałek o godz. 13. 

czeń (L). 17.30 Muzyczny kalejdoskop. 
18.00 Muzyka ludowa. 18.30 Wiad. 
18.35 Felieton aktualny. 18.45 Kabare
cik reklamowy 19.00 Teatr PR: „Pa
tron dla bocznej ulicy'" - sluch. 19.40 
Jazz. 20.00 Konfrontacje literacko-ope
rowe „ Werther··. 21.00 Polskie skrzy
dla. 21.45 H. M. Górecki - „Ad Ma
trem·· (Do matki) - utwór na sopran 
solo, chór mieszany I ork. 21.30 Sie
dem dni w kraju i na swiecie. 21.50 
Lokalne wiad. sport. (L). 22.00 Wiad. 
sportowe. 22.10 Zwycięzcy międzyna

rodowych konkursów muzycznych. 
22.30 Koncert iyczeń. 23.00 Al. Boro
din - oprac. R1mski-KorsaltO'lo[ i Al. 
Qlazunow - II Symfonia h-mol!. 

PROGRAM III 

I'a ziemniaka". LSW 1974 r., str. 259, 
zl 25; 

z. Tomaszewski - „Przeobrażenia 
ustrojowe w rolnictwie Polski Ludo
wej". LSW 1974 r., str. 203, zł 20. 

B. Dolata - „Wyzwolenie Polski 
1944-1945". MON 1974 r., str. 699, zl 
90; 

G. Jaszuński - „Narodziny wie
ku". Czyt. 1974 r., str. 352, zł 39; 

B. Arct - „Polacy w walkach na 
Czarnym Lądzie". Interpress 19i4 r., 

I 
str. 162, zł 23. 

E. Wójclk - „z dziejów ZMP na 
Kielecczyźnie". Iskry 1974 r., str. 
147, z! 10; 

- „Love Music" wyk, grupa Ser
gio Mendes and Brasu 77. 20.50 
Kronika sporto\\·a. 21.00 Studium 
wiedzy politycznu-spolecznej. 21.15 
Echa muzyczne. 21.45 Mikrorecital 
wieczoru - Zespól „S.B.B". 22.00 II 
wydanie dziennika. 22.15 Leonard 
Bernstein dyryguje utworami Rossi
niego. 22.30 Nowy program Klubu 
Piosenki ZAKR. 23.00 Wiad. 

PROGRAM II 

8.30 Wlad. 8.35 My 74 - aud. 8.45 
Muzyka ludowa. 9.00 P. czajko'~ sl<;,1 
- Uwertura. 9.20 Propozycje mu
zyczne. 9.40 Tu Radio Moskwa. 10.00 
„ Wiatrolomy" - fragm. pow. 10.20 
Koncert. 10.40 Sprawy codzienne. 
Il.OO Dla kl. VI - Samochodem 
"'szędzie dojedziesz. 11.25 Kil'rn 1111-
nut z zesp. „The Tremeloes'·. 11.30 
Wiad. 11.35 Postęp, dom, nowoczes
ność. 11.45 Melodie kurpiowskie. 12.03 
Komunika tv (L). 12.10 „Złożone pro
blemy malej mechanizacji" - rep. 
(L). 12.25 „5 minut o sporcie" (L). 
12.30 Przypomlnamy plosenki z Ko
łobrzegu (L). 12.50 Fel. „Okolice 
kultury" (L). 13.00 „Sztuka tluma
czenia" - cz. IV. 13.10 Melodie z 
jPdnej płyty. 13.30 Wiad. 13.35 .. Wa
rum" opow. 13.55 Miniprzegląd 

folklorystyczny. 14.00 Wlęcej, lepiej, 
taniej. 14.15 Siadem Inwestowanych 
miliardów. 14.35 Spotkanie z muzv
ką. 15.00 Zawsze o 15.00, 15.40 .. Pick
no muzyki chóralnej". 16.00 Czy 
znasz swoje prawo? 16.lfi A. Stefań
ski gra 2 Impromptus Fr. Schuber
ta. 16.45 Aktualności łódzkie (Ll. 
17 .OO Z nagrań Ork. PR I TV w Lo
dzi (L). 17.25 „Nie moje - rzyli ni
czyje" - rep. dżw. (L). 17.40 „Poli-
hymnia z paszportem" (LJ. 18.20 
Terminarz muzyczny. 18.30 Echa 
dnia. 18.40 Zaoraszamy do myślenia 
- dyskus.Ja. 19.00 Gra planista The

10.00 „Na początku mówi się ma
ma". 10.15 Magazyn autorów. 11.15 
Przegląd prasy. ll.25 zapomniane 
konceny. 12.05 Wojna l dyplomacja 
- Teheran - odc. 12.30 Między „Bo
bino" a „Olympią". 13.00 Tydzień na 
UKF. 13.15 Przeboje z nowych płyt. 
14.00 Ekspresem przez świat. H.05 
Peryskop. 14.30 Pod egidą Tomasza 
Stańki. 14.45 Za kierownicą. 15.10 
Duety piosenkarskie. 15 30 Znajomi 
z encyklopedii - rep. 15.50 Edith 
Piaf - antol:ig ;a płytowa 1949-1951. 
16.15 Wszystko o matce. 16.35 600 se
kund dla Elektrycznej Orkiestry Roz
rywkowej. 16.45 Jazz sprzed pól wie
ku. 17 .05 „D?.ień tryfidów" - odc. 
pow. 17.15 Mój magnetofon. 17.40 
„Siostra Kora" - sluch. 18.11 Pre
miery Polskich Nagrań. 18.30 Mini
max. 19.00 Ekspresem przez świat. 
19.05 Pocztówka dźwiękowa ze Szwaj 
earli. 19.20 Lektury, lektury... 19.35 
Muzyczna poczta UKF. 20.00 Cieka
wostki teatralne. 20.10 Wielkie reci
tale. 21.05 „Usmiechnięta piesń Hora! 
cego". 21.25 Przedstawiamy Gou
goush. 21.50 W. A. Mozart - „Upro
wadzenie z seraju". 22.00 Fakty dnia. 
22.oa Gwiazda siedmiu wieczorów 
Gianni Morandi. 22.20 Wieczory 
Montaignem - „o oodróżach". 

z lonius Monk. 19.15 Lekcla Jęz. ros. 

Jl 111111li1111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ftI111111111111111111111~111111 I Ił TELEWIZJA 

PROGRAM I 

19.30 Koncert symfonlczn~·. 20.06 No
tatnik kulturalny. 20.21 d.c. koncer
tu. 21.05 Muzvka. 21.30 Z kraiu i ze 
świata. 21.50 W lad. sport. 21.55 'l'Aal r 
PR: „W rajskim ogrodzie" - słuch. 

Tłumaczył R. NURSKI 

- Po eo jednak stara się pani dowiedzieć, Susan? Pani jest 
szczęśliwa. Pani I mnie jakoś nie najgorzej się udało, jeżeli 
spojrzeć prawdzie w twarz. Wciąż jeszcze żyjemy ... 

- Jak długo jeszcze, Charles? Kto wie, czy już nie wpadli 
na ślad pana? 

Ramiona mu obwisły, opuścił głowę. 
- To nieładnie z pani strony, Susan„. - rzekł cicho. 
„Nie musisz być taka okrutna", pomyślała, tłumiąc jedno

cześnie poryw litości, który w niej zaczął się budzić. Nie wol
no rezygnować z tej bezwzględności. 

- A więc, Charles? - nalegała, uderzając niecierpliwie dło
nią w stół. 
Potrząsnął głową jak bokser, który zainkasował gwałtowny 

cios. 
- Dobrze, Susan, wygrała pani... 
Głos jego by! znużony. Odwróciła oczy, nie mając odwagi na 

niego spojrzeć. 
Słyszała, jak butelka brzęknęła o szklankę. Zaczął mówić mo

notonnym głosem, napiętnowanym zmęczeniem: 

- Nie muszę pani tłumaczyć, Susan, że wszystko zaczęło się 
w Dallas. Pamięta pani, że pojechaliśmy tam we czwórkę, w 
związku z tym sensacy_inym zamachem. - Tom Stewart, Bill 
Hunting, pani i ja. Być może jednak pani tego nie pamieta, 
gdyż chorowała pani na grypę, tego właśnie wieczoru, gdy zgło
sił się do nas jakiś nieznajomy i zaproponował nam kupno sen
sacyjnego dokumentu o ~mierci prezydenta. Gość nazywał się 
Jimmy Cairn. Umówiliśmy się z nim na następny dzień. Na
zajutrz pani została w łóżku z tą grypą, podobnie zresztą jak 
przez dalsze trzy dni. A my . udaliśmy się na spotkanie. 

„Jimmy Cairn powiedział, że ma na sprzedaż film. Dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy dolarów - oto cena. za którą można było ten 
film dostać Roześmialiśmy mu się w· nos i zbieraliśmy się do 
wyjścia, ale on przytrzi1mał mnie za rękaw i powiedział. że 
jego film iest wyjątkowv. Dowodzi, że oprócz mordercy. które
go wykryto doc-hodzenie oficjalne. w zamachu brały udział inne 
jeszcze osoby. Film, dorzucił Jimmy Cairn, pokazuje morderców 
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w pełnej akcji, z bronią w ręku. Zaczynaliśmy powoli wierzyć 
mu, ale nie mieliśmy zamiaru władować się w interes, za
nim nie obejrzymy najpierw towaru 

Wtedy Jimmy Cairn zaprowadził nas do jakiegoś mieszka
nia. Zastaliśmy tam goryla, który musiał stanowić obstawę 
Jimma Cairna, ten bowiem z pewnością nie chciał dopuścić do 
wydarcia sobie filmu. Jimmy uruchomił rzutnik i, Susan... to 
była po prostu halucynacja. Z tego. cośmy zrozumieli, Jimmy 
Cairn sam osobiście nakręcił ten film, ukryty w samochodzie. 
A jego wóz był zaparkowany tuż obok morderców. 

Kamera najpierw przesuwała się po orszaku, następnie, kie
dy rozlegają się pierwsze strzały, obraca się o 180 stopni i fil
muje morderców. Sceny, po większej części, były bardzo wy
raziste. Morderców było dwóch. Twarze niezna~ome. Ale za 
nimi stał, jak generał za swoją armią, jeden z najbar<lziej 
wpływowych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Nie wymienię 
nazwiska, Susan. Za chwilę zobaczy go pani sama Mam tu od
bitki, sporządzom• z tego filmu w absolutnej tajemnicy. Nikt 
o nich nie wie. Wożę je zawsze ze sobą. Nigdy nic nie wia
domo.„ 

Tom, Bill i ja byliśmy bladzi ~miertelnie, gdy zobaczyMm:v 
te· obrazy. Ten film groził największym skandalem w historii 
Stanów Zjednoczonych. 

.Pożegnaliśmy się z Jimmy Cairnem, obiecując, że wrócimy. 
Pobiegłem szybko do telefonu. Rozmawiałem ze starym ij.egi
naldem Smithsonem. Opowiedziałem cała historie i usłyszałem 
odpowiedź: „Dwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarów to wcale 
niedrogo. 

W rzeczywistości, Jimmy Calrn mógł za ten film wyclągnąc! 
co naimniej milion dolarów, ale moim zdaniem nie wiedział, 
kim jest osobisto~ć centralna na o~tatnich sekwencjach. Dla 
niego· wartość filmu tkwiła w tym, że dowodzi on współudziału 
wielu morderców, a to stało w sprzeczności z wersją oficial
ną. 

Następnego dnia rano nadeszło 250 tys. dolarów. 
A tymczasem, ze względu na wagę sprawy, Tom, Bill l Ja 

postanowiliśmy, że pani nie pi~nięmy o wszystkim ani słówka. 
Pani wciąż leżała chora w hotelu 

Wróciliśmy do Jimmy Calrna. Interes zostal ubity pod tym 
wswkże warunkiem, że nie ma innych kopii filmu. Zapewnił. 
że nie ma. Przeszukaliśmy mieszkanie, kazaliśmy się spakować 
jemu i jego gorylowi. Zrewidowaliśmy ich bagaże. a następrue 
odwieźliśmy worost na lotnisko i załadowali do samolotu. od
latujacego do Pan11my. To byto wszvstko, co można było zro
bić. Nigdy już zresztą więcej o nich nie słyszałem. I jeszcze 
raz przysięgaliśmy sobie, że pani, Susan, nic o tym nie powie
my. 

Bill został 7. panią w Dallas. Tom i ja wróciliśmy do Nowl'
~o Jorku. Film i kopia zostały przekazane Reginaldowl 
Smithsonowi. W dwa dni potem Bill wrócił z panla" do Nowego 
.Jorku. A Smithson zaprosił Billa I Toma na mała konferencję. 
Konferencję, z której obaj - wyszll, zaopatrzeni w norządny 
ładunek dolarów. I zaoomniell zupełnie. że kieclvkolwi<>k oglą
dali ten film. Cóż pani chce, to rzecz ludzka. Mieli rodziny na 
utrzymaniu.' 
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PROGRAM III 8.30 Telewizyjne Technikum Rolni
cze. 7.30 TV Kurs Rolniczy. 8.15 
Alarm przeciwpożarowy, 8.25 Nowo- 12.0!I Z kraju I ze świata. 12.20 
czesn-0ść w domu i zagrodzie. 8.45 „Promień w ciemnym pokoju". 12.25 
Bieg !>O zdrowie. 9.00 Teleranek. 10.20 Za kierownicą.. 13.00 Na gdańskiej 
Ex libris. 10.30 Piosenka dla Ciebie. , antenie. 15.00 Ekspresem . . przez 
11.20 Klub sześciu Kontynentów. 12.05 ś\yiat. 15.1~ Z kompozltorskie1 teki 
Dziennik. 12.25 W starym kinie. l3.20 Gilberta ~ Sul}lv_ana. lo.30 Kwadrans 

My 74" _ teleturniej 14 2- Nie akademlcki. lo.4o z nieznanych na-
" - _ • • 

0 
_ grań mistrzów jazzu. 16.15 Telegra-

tyBto dla pań. H.oo_ Konce~t z oka- my muzyczne ze świata. 16.45 Nasz 
z~i Dnia Matki. 16.0o Tele-Echo. 17·10 rok 74. 17.00 Ekspresem przez świat. 
'lransnusja z meczu NRF~Brazylia: 17.05 „Dzień tryfidów" _ odc. pow. 
19.00 Refleksie obywatelskie. 19.lo !7.15 Mój magnetofon. 17.40 Radio dla 
Dobrar;,oc. 1~.30 Dz.ennik. ~~-20 „o_ każdego. 18.00 Klub starej p!yty -
dyseja . 21.lo „sam na sam public. magazyn. 18.30 Polityka dla wszyst
kulturalna. 22.05 Magazyn sportowy. kich. 18.45 Paryskie debiuty - 74, 

PROGRA,.~ II 

uu~ „Gospodarność 1 Ja". 15.23 Mi
litaria, obronnosc, nowoczesnosć. 
15.55 Przyiacielskie spotkania. 16.15 
Podarunek dla kobiet. 16.50 $wiat, 
obyczaje, polityka. 17.20 Ekran 
wspomnień. 19.15 Dobranoc. 19.30 
Dzi,t.nnik. 20.20 Wolfgang Amadeusz 
Mozart - kwartet - d-moll. 20.~5 
„Czas da\vno miniony" pieśni. 21.25 
A11ton1 Czechow „Tragik mim-0 wo
li". 21.50 Spotkanie z Warszawą. 
22.20 „Jest czy się śni". Wykonaw
cy: M. Umer I A. Nardelli. 

PONIEDZIALEK, 27 MAJA 

PROGRAM I 

10.00 Wlad. 10.08 Muzyka. 10.30 
„Slawa i chwała" - odc. 10.40 Bo
rodin Inaczej. 11.00 Express muzycz
ny. 11.18 Nie tylko dla kierowców. 
11.25 Refleksy. 11.30 Koncert. 12.05 z 
kraju i ze świata. 12.25 Kwadrans dla 
Levente Szorenyl. 12.40 Koncert ży
czeń. 13.00 Ludowe pieśni. 13.15 Rol
niczy kwadrans. 13.30 Dyskoteka 
młodych. 14.00 Ze świata nauki. 14.05 
„ Wieś tańczy i śpiewa". 14.30 Sport 
to zdrowie. 14.35 z twórczości Paola 
Tostiego. 15.00 Wiad. 15.05 Listy z 
Polski. 15.10 „Estrada Przyjaźni" -
ZSRR. 15.35 Fonoteka. 16.00 Wiad. 
16.10 Melodie Inspirowane folklorem. 
16.30 Aktualności kulturalne. 16.35 
,,Przeboje znad Sekwany". 17.00 Ra
dlokurler - aud. 17.20 XIV Między
narodowy Festiwal Jazzowy. 18.00 
Muzyka i aktualności. 18.25 Kronika 
muzyczna. 19.00 I wydanie dzienni
ka. 19.15 Melodie wiecznie mlode. 
19.45 Z księgarskiej lady. 20.00 Na
ukowcy rolnikom, 20,15 „Plytoteka'' 

19.00 Ekspresem przez świat. 19.05 
„Ocalenie" - odc. pow. 19.35 Mu
zyczna poczta UKF. 20.00 Portret 
sportowca. 20 .15 60 minut na godzi
nę. 21.15 „Gold Washboard" w Sto
dole. 21.25 Nie czytaliście - to po
słuchajcie. 21.45 Claudlo Monteverdl 
- „Powrót Ulissesa". 22.00 Fakty 
dnia. 22.08 G1viazda siedmiu wieczo
rów - Dean Martln. 22.15 Trzy kwa• 
dranse jazzu. 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 

12.45 Telewizyjne Techmlkum Rol
nicze. 15.40 NURT. 16.30 Dziennik. 
16.40 Zwierzyniec 17.25 Echo stadio
nu. 17.50 TV kurler k ielecki .18.05 
L WD. 18.25 Lódzki magazyn popu
larno-naukowy 18.45 „Lądowi doke-
rzy" rep. 19.20 Dobranoc. 19.30 
Dziennik, 20.20 Teatr Telewizji: 
Krzysztof Choiński „Kwiaty dla Ma· 
tlti". Wykonawcy: A. Gordon-Góre
cka, B. Sołtysik, K. Kamieńska, 
.T Englert, I. Machowski, .r Ma
chulski, T. Koronkiewicz, I. Ku~
mle1'.ska, K. Kowale"-""Ski. H. Bitner. 
21.20 „Czworobok" - progr. publ ic, 
22.30 Gra zespól jazzowy Gold 
Washboard. 22.50 Dziennik. 

PROGRAM U 

17.4ft Program II proponuje. 17.55 
Program filmowy. 18.45 Ocalić od 
zapomnienia. 19.20 Dobranoc. 19.30 
Dziennik. 20.20 Dolctor Ewa. 21.00 
Divertimento na dźwięki i ksztalty, 
21.30 .1C2erwone i czarne'' - uMały 
western" - polski film animowany, 
21.45 24 gOdzlny_ 21.~5 z cyklu! 
wsz<:dzle żyja ludzie. ll2.35 IN'URT, 
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łlka dni temu ponownie 
przesłuchałem kilka nagrań 

li!!!!'!:~ specjalizujących się w tzw. l~ I• S"'"" l i~ wok•ll•t;w B 
Bob Dylana, Joan Baez, Pe-

folk songs. Ludowa ballada, 
pieśń ludowa nieustannie 
podlega przemiarwm, prze
kształceniom, coraz to ina
czej się ją śpięwa, przyst.
sowując do okoliczności i po-
trzeb. Kilkadziesiąt lat temu 

folklor afro-amerykański doczel.6ł się nawet imi
tacji czy falsyfikatu postaci takich musicali, jak 
„Oklahoma" lub „Siatek komediantów". . 
Kładę na adapter stereofoniczne nagranie „Porgy 

and Bess" tym razem w świetnym wykonaniu mo
jej ulubione) wokalistki Jazzowej Elli Fit~~e~ald 
oraz Louisa l\rmstronga. „Porgy and Bess Jest 
również w pewnym sensie stylizowaniem. imita~ją 
- choci o WJ<SOkim poziomie artystycznym - twor
czości anonimowych twórców folkloru murzyńsko
amerykańskiego. 

W 
idzimy wszyscy zauwa
żalny renesans tzw. bal
lad podwórkowych i uli

. cznych wzorowanych na 
typowych ongiś piosenkach 
przedmieść. Cofnijmy się ZB;tem 
kilkadziesiąt lat wstec~. kiedy 
te piosenki nie były, iak dzi
siaj. odbierane z przvmruzemem 
oka. Cofnijmy się zatem w cza
sy. kiedy nie byto radia, !)lyty, 
ma<>netofunu. telewi1ji i g1gan
tyc;nych fest iwali i konkurs?w 
popularyzujących estradową pio
senkę. 

N a peryferiach Lodzi, c. k. 
Krakowa i Lwowa, a przede 
wszyglkim Warszawy rozbrzmie
wają ballady stawiące krzep
kość. junactwo i siłę lma1ków 
z przedmieść. bądź •zyk i L~rodę 
dziewcn1t z bocznych uliczek 
wielkich miast. Miłość i zdra
da. •woista etyka i savoir-v_ivre, 
kult meskiej siły. marzenia o 
lepszym życiu oraz ów niepow-
tarzalny klimat pulsuj~r;go 
własnym życiem przedm1esc1a 
- oto co można odnaleźć w 
autentycznych balladach miej
skich tego okresu. 

„Gdzie Wisły brzeg i trawy 
szum 

tam zwykły jego dom, 
wsłuchany w szmer wiślanych 

dum 
wciąż towarzyszył jego 

snom„." 
Jest to początek słynnej bal

lady o Czarnej Mańce, pieśni 
która stała się symbolem w a r
s z a w s k i e .i b a l I a d y. choć 
w przeróżnych wariantach mo
żna ;ą było słyszeć i w Kra
kowie i w Łodzi, a nawet dale
kiej Odessie! 

A 
nonimowl z reguły twór
cy ballad trzymali czuj
ną rękę na pulsie aktual 
nych wydarzeń, spełniali 

rolę muzyczno - poetyckiej 
kroniki towarzyskie.i (naicięś
ciej kryminalnej). Tak więc 
każde wvdarzenie w .,świecie", 
lub mieisrowym światku miało 
natychmiast reperkusje w ulicz
nej piosence. 

„Poezia" ballad, ze względu 
na swą immanentną cechę. a 
mianoWlcie: afirmację bujnego, 
podmiejskiego życia we wszel
kich ;ego przejawach. potrafi
ła zafascynować wielu poetów. 
Między innymi Tuwima i Gał
czyńskiego. a w wieku ubie
głym autora $Zlagierowego wo
dewilu „Podróż po Warszawie", 
Feliksa Szobera. który pisze 
dowcipną balladę parodiującą 

- mówi 

Bob Dylan 

uliczne ballady-dramaty z tycia 
wyższych sfer. zachowując spe
cyficzną wersyfikację i struk
tur t; języka przedmieść. 

Szober relacjonuje miłość (od
wzajemnioną) herszta zbójeckiej 
bandy do córy dumnego granda. 

Romantyczna egzaltacja szla
checkiej córy. ostry sprzeciw 
ojca. gorąca miłość s0ntymen
talnego zbója. miłość, która pra
wie przełamała nierówność sta
nową - zostają zakończone nie
oczekiwaną poi n tą. 

„Ach, okrutny los! 
Pannie zamarł gtos, 
bo obydwa gdy walczyli, 
przez jej piersi w siebie 

wbili 
ostateczny cios". 
Ballady „Kraju Nadwiślań-

skiego" wykonywane byty na 
różnych instrumentach; tanich, 
latwych do opanowania i nie 
za trudnych do przenoszenia: A 
więc: gitara. mandolina, ban
dżola, harmonia, skrzypce no i 
oczywiście najpopularniejszy, 

najtańszy Instrument, na któ
rym można było grać wszystko: 
organki. 

„ Wracając śródmieściem 
z fabryki, 

organki w kieszeni trzymał. 
Wieczorem na lawce 

w Żródliskach 
przepięknie grać zaczyna!". 

W czasie zawieruchy wo
jennej 1914-1918 roku 
ballada przycicha. Po 
wojnie odżywa znowu, 

choć ze stopniowym rozwojem 
radiofonii i kariery płyty gra-

Nasz, 
mini

wywiad 

Polska 

publiczność 

jest. 
• naJ-

wspanialsza 

„.i choć moje koncerty przyjmowane były wszędzit> 
bardzo życzliwie, a często wprost entuzjastycznie, to jed
nak największą satysfakcję dają mi występy przed naszą 
publiczn )ścią. Ona i est najwspanialsza! 

- Słyszałem, iż niebawem będzie pani mieć po temu 
znów okazję? 

- Tak. Właśnie przed kilkoma dniami powróciłam 
z trwającego prawie 4 lata tournee po krajach „europej_
skich. Spiewałam m. in. w ZSRR, Czechosłowacji, Belgn, 
Holandii, Finlandii, Szwecji, Islandii i Danii. Teraz przez 
najbliższy rok pragnę występować przed łódzką ~ polską 
publicznością. 

- Co jej pani zaoferuje? 
- Będąc za granicą występowałam dosłownie_ wszędzi.e, 

od małych kabaretów począwszy, a na superrewiach skon
czywszy. Byłam w teamie najwspanialszych wykonawców 
europejskich i światowych, a takie towarzystwo zobowią
zuje. Pracowałam zatem bardzo dużo, ale i wiele się nau
czyłam. Na Zachodzie bowiem piosenkarz musi nie tylko 
umieć śpiewać, grać, tańczyć, prowadzić konferansjerkę, 

ale także być parodystą, humoryst~ i jeszcze bóg wie 
czym.„ w moim pro-gramie, który r11e1;>a_wem przedstawię 
polsk1ej publiczności w TV, chc_ę. wlas_n'.e zaprezentow~ć 
wszystkie moje „wyuczone" umie1ętnosci .. Mam nadziei.ę, 
iż pomoże mi w tym Janusz Rzeszewsk1, który będzie 
reżyserować mój show. 

- A więc życzymy powodzenia l do zobaczenia na ma
~m ekranie.„ 

Rozmawiał: CIS. 
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UŚMIECHNIJ SIĘ 

motonowej zmienia trochę swój 
charakter. Pojawiające się, jak 
grzyby po ·deszczu orkiestry 
podwórkowe 'tają się powiela
czem melodii przemielonych już 
w trybach przemysłu rozrywko
wego. Ballndy schodzą na dal
szy plan. „Mor5kie Oko". „Ban
da". „Qui Pro Quo" pre7entu
ją nowe ballady, bardziej oleo
drukowe, pastiszowe ( .. Czarna 
Mańka" Gumkowsltiego). pi
sane przez zawodowvch autorów 

komiJozylorów. B~llada traci 
wiele ze swej ostrosei, brutal
na: ci, staje się układna, grze
c7.na: powoli zadera się , linia 
d~m;;rkacyjna między autent;v
ki<"m a falsvfikalem. Co prawda 
ki I kaset metrów od wielkomiej
skich Arterii nadal króluje au
l<'ntyczna „Czarna Mańka". afe 
już obok „l\1ilość ci wszystko 
wybaczy". 

ANDRZEJ JOZWIAK - Dzień dobry! Chciałbym kupić okulary ..• 

Jaki jest twój kolor? 
t! ;s 
8 
~ 
~ -

Powiedz. a powiem Ci, kim jesteL. I także kompromisy. Rzadko maci_e awo
Tak twierdzą psychoJocrowie. Ich zda- ' ie zdanie. S_we. p_oglądy ksztal~uiecie ra . . . " . · I czei w zaleznosci od tego z kim aktu-
mem, kolor sw1adczy o naszym cha- alnie je wymieniacie. Poza tym -
rakterze i psychice. Mówi o naszych bywacie skryci i powściągliwi, czego 
postawach i skłonnościach. Jaki jest raczej nie uważa się za cnotę. 

zatem Twój kolor? Nie zastanawiając I ZIELO~Y - świadczy o umiejętno
się długo dokonajcie wyboru. A oto ' ści łatwego współżycia z innymi. Kto . ' I lubi ten kolor, znajdzie wiele punk-
wyrnk. tów stycznych 'z lubiącymi pomarań-

CZERWONY jest symbolem gwal- ~zowy. Ale z innym~ układy też bywa
townych uczuć. Kto go lubi, zdolny JCI u_d~ne._ W miłoscr odznaczaią srę 
jest do namiętnej miłości i równej w st:dosc1ą 1 dlatego stanowią. wprost 
natężeniu nienawiści. Czerwień cechuje, idealny materiał na męza lub zonę. 
ludzi porywczych. popędliwych, nie- I NIEBIESKI - cec_huje ludzi opano
c1erpliwych. „Wszystko lub nic" - to I w.-nych i nieco „zimnyc!1':- , Trochę 
ich dewiza. może wyrachowanych, umreiących zdą-

żać do wytkniętego c;elu i na ogół 
ZOLTY - to kolor intelektualistów zdążających„. Niestety. bywają wyro

i idealistów. Lubią go marzyciele, nie : zumiali przeważnie tylko dla siebie, 
cierpią ludzie czynu. Kto przepada za rzadko dla innych. Współżycie z nimi 
żóltym, chQtnie pomaga innym, ale nie należy więc do szczególnie la
nie ze w·zględu na tych, którym przy- twych. 
chodzi z pomocą, lecz w imię „obiek- BRĄZOWY - to kolor poetów I fi
tywnych racji" czy „zasad". Lubiący \ozofów. Kto go lubi, ma usposobie
żółć kochają świat i ludzkość, rzadko nie równe i rzadko zmienia zdanie. 
to, co bliskie i.„ konkretnych ludzi. Nie zawsze jednak jest ono wolne 

POMARAI'i<CZOWY - świadczy o 
braku wyraźnie zarysowanej indywi
dualno.ki. Jeśli go lubicie - lubicie 

od błędów. W sprawach finansowych 
uważani są. za wyjątkowo solidnych. 
Również dochowują powierzonych im 
sekretów. 

CZARNY - kolor elegancji, nie lu
biącej się wyróżniać. Wbrew pozo
rom osoby lubiące ten kolor nie od
znaczają się jednak „czarnym charak
terem" Mają serce i umysł otwarte 
dla innych. Nie tracąc niczego z sie
bie, zdobywają się na to, aby usunąć 
się w cień, Wysuwając na plan pierw
szy innych. Słowem - charakter „na 
medal". (c) 

.BARAN (21. 3. - 20. 4.): Przemy§? waiv
stkie otrzvma.ne propozyc}e i nie spiesz się 
z decyzłą· Prawdopodobnie będziesz mu.siał 
zmienić organizację dnia pracy. Życzliwość 
i pomoc kolegów i zwierzchniJ,ów zapewnio
na.. Najlepsze dni: sobota. wtorek. 

BYK (21. 4. - 21. 5.): Twoje spra.wu zawo
dowe układają się zgodnie z przewiduwania
mi i nader obiecująco. lnic:iatuw11, które te
raz pode3mujesz, nie od razu. dadzci spodzie
wane wuniki. ale w końcu. przyniosą ko
rzv§ć tobie s-amemu i przedsiębiorstwu. Dbaj 
o zachowanie dobrych stosunków ze współ
pracownikami. 
BLIŻNIĘT A (22. 5. - 21. 6.): Twoja. nie• 

cierpliwość może zra,zić partnera i utrudnić 
u:asze porozumienie. Najbliższe dni wymaga
ją od ciebie wyjątkowego opanowania i de
likatnośc-i. Badź zatem rozważny i działaj 
spokojniej nit dot11chczai . 

RAK (22. 6. - 22. 7.): Jeśli zdecydujesz 
się podjąć inicjatywę, której od_, ciebie ocze
k u.ją, możesz liczyć na poparcie kolegów i 
przełożonvch. Jednak przygotuj się na dlu
gotrwalu, żmudny wysiłek i na to, że jego 
rezultatu każą na siebie czekać. Nie ba.dź 
nieustannym pesymistą. To komplikuje Ci 
życie. 

LEW (23. 7. - 23. 8.): Towarzysko tvdziP.ń 
na medal. Interesujące spotkania, b!uskotli
u:e rozmowy, może nawet krótki niegrofoy 
flirt. I o dziwo, przy tum wszustkim bez
chmurna. atmosfera w domu. Jednym sło
wem: pełnia szczęścia! 

PANNA (24. 8. - 23. 9.): Prawdopodobnie 
natkniesz się na przeszkody, wskutek któ-
1'ych nastąpi niespodziewane opóźnienie te
go, nad czum obecnie pracujesz. Jednak nie 
trać opanowania, a zwłaszcza. nie wdawaj 
sie w przetargi które by zaoqnil11 siitrJ.acie. 
Nie przejmuj się glosami ludzi zawfatnu-ch. 
Twói d.obry dzień to środa. 

W AGA (24. 9. - 23. 10.): Twoje poczuciP. 
bezpieczeństwa zosta.!o chwilowo zachwiane 
z dwóch przyczyn: spadku. poczucia własnej 
wartości i.„ namiern!Jch wyda,tków, które 
doprowadziły do finansowych trudności. Na
sza. rada: póki nie zrównoważysz swQjego 
budżetu., żuj dos!ownie z ołówkiem w reku. 
Natomiast dla odzyskania dobrego samopo
czucia spotukaj się jak najczęściej z grupa 
osób, aprobujqcych twoje poglqdu i poste
powanie. 

SKORPION (24. 10. - 22. 11.): W pracy 
doskonale perspektywy, zatem wlaściwu ma. 
meni; do podjęcia. ważnych decuzji. Możesz 
liczyć na całkowite i trwale poparcie ze 
stronu ludzi ci bliskich. Uważaj na swoje 
zdrowie. Ostotnio troche je nadszarpnąłeś i 
dlateao ostrożność konieczna. 

STRZELEC (23 Il. - 21. 12.): To, co tera.z 
robisz. przuniesie ci uzrw n.ie vrzel:ożc · 
i kolegów. a zarazem w11maże z tweqo kon
ta. pamięć o dawnuch zaniedbaniach. W 
sprawach sercowuch tudzień prawdziwie ma
jowu. 
KOZIOROŻEC (22. 12. - 20. 1.): Cierpli

wości! Bez pośpiechu rozważ, czy odpowiada 
ci proponowana zmiana zakresu odpowie
dzialności: tylko na pierwsz11 rzut oka nowe 
obowiązki wyda.Ja. się Łatwe. I jeszcze raz: 
cierp!iwosci. Nie forsu; każdego swo)ego 
za.myslu. nie upiera; się prz11 każ.dum swoim 
za.daniu, nie „w11chodż z nerw" ile razu ktoś 
próbuje duskutować z twcrim poglądem. 

WODNIK (20. 1. - 18. 2.): Kończy s·fę 
twoja uczuciowa beztroska. Jeśli więc zależy 
ci na wzmocnieniu wi_ęzów z partnerem, mu
$isz to czynić świadomie i kosztem pewnuch 
ofiar. Czekające cię nowe znajomości nie 
wydają się ciekawe i nie wniosą niczego no. 
wego do twego życia. 

RYBY (19. 2. - 20. 1.): Zdobądź sie na. 
„osobiste przyspieszenie kroku" chwytaj w 
lot okazje, nie opóźniaj decyzji i działania. 
Obecnie wszelkie konktatorstwo grozi ci 
stratą już osiqgniętej pozycji zawodowej. 
A więc do dzieła! Najlepszy twój dz1e1'1 to 
czwartek. 

Bez podpisu 

POZIOlllO 1 1. Oznaka wesolo
~ci, s. Kręci się w samolocie, 9. 
Kubanskie żniwa cukrowe, 10. 
Stan zagospodarowania lasu na 10 
lat, 11. Wizja Idealnego spoleczeń
stwa, 12. Autor ,Boskiej Kome
dii", 13. Tytuł dawnych władców 
Afganistanu. 16. Polska dla nas, 
18. Wymiar pionowy na rysunku 
technicznym. 19. Rzeka pokoju, 
20, Swińsk!e pyszczki, 22. Grecki 
bóg wojny. 25. Wyspy kolo Irian: 
dii. 26. Knot przy petardzie, 27. 
Autor .. Trzech muszkieterów", 31. 
Egipskl władca I sędzia zmarłych, 
32. wyspa portugalska na Atlan
tyku, 33. Sufit, powala, 34. Zieleni 
się, 35. Wróżenie z kart~ 

KRZYŻÓWKA Nr 18 

- Owszem, 
Powiedziałem 
szkoła„. 

jut czuje sle lepleJ. 
mu, że spallla się 

- Przepraszam, czy będzle panu 
jeszcze potrzebny ten pieprz?„, 

PIONOWO: 1. Centrum, 2. Upla
styczniony polichlorek winylu, 3. 
Jezioro w Srodkowej Afryce, 4. 
Bakteriolog japonski (1873-1938), 
5. Kuleczki ołowiane w naboju, 
6. Herbata paragwaj~ka, 7. Dra
pieżnik żółty w czarne cętki, a. 
Kupić nowego Fiata ia pięćc:l1ie
siąt ysięcy. 14. Owad do lt;olek
cjl, 15. Czaple Pióro u;.tywane daw
niej ~o ozdoby kapelusza, 16. 

radia 2 tranzystorowe 
K:ońskl szewc, 17. Lupin, 20. Woj
skowe sprawozdanie, 21. Roztwór 
jodu w alkoholu etylowym z do
datkiem jodu potasowego, 23. 
Rodzaj zasłony okiennej, 24. Nie 
zysk, 27. Jeeo wypadnięcie powo
duje lumbago, 28. Milczą, gdy du
sza śpiewa. 29. ROdzaj szalu, 30. 
Rów kopany pod ogniem nieprzy
jaciela. 

Po rozwiązaniu calej krzyłówkl 
odczytać należy następujący szyfr: 
A-9. H-2, A-l, D-3, C-12, C-2, 
E-4. B-5 B-11, G-10. A-3, F-11, 
C-8. E-13, 0-7, A-10, E-1, G-4, 
D-9. G-12. F-3. H-4, A-8, H-13, 
B-6. A-2, L-3. I<-13. D-5, H-11, 
F-2, I<-10. D-13, K-11. 

Rozwiązania (wystarczy samo has
ło oraz objaśnienie znaku dro10• 
wego zawarte w diagramie krzy
żówki) nadsyłać należy pod adre
sem naszej redakcji w terminie 

7-dnlowym, z dopisem na koper- brzmiało: JADĄC 1"1E PIJ, Pl· 
tach kartach „Krzyżówka nr 18". JĄC !IOIE JEDZ. 

<cisl I Nagrody ufundowane przez 
WKRO MO PZU I PZMot w Lo

Rozwlązanle szyfrorramu z dnia dzi za rozwiązanie wyżej wymie-
5 maja br.: j nionych zadań - radioodbiorniki 

, tranzystorowe wylosowali: !RENA 
Ukryte hasło w diagramie WILCZEWSKA, Lódź _ul. Gdańfka 

brzmiało: O WYPADKU CZĘSTO 98. BARBARA KORYNSKA, Lodź, 
DECYDUJĄ Ul.Al\fKJ SEl{UND, ul. Głof(owa 15, ROMUALD KU
DŁATEGO PRZECHODZĄC PRZEZ LESZA, Lódż. ul. Zapolskiej 41 i 
JEZDNIĘ BĄDŻ UWAŻNY I LESZEK MALA!iJSKI, Lódź, ul. 
MIEJ OCZY OTWARTE", '1 Traktorowa 53. 

znak· drogowy to zakaz wjazdu Nagrody zostaną wręczoue w 
wsze\ldch pojazdów I dniu 12 czerwca 0 godzinie 18 na 
ROZWIĄZANIE KRZYZOWKI z · imprezie w IClubie Dzefnn!karza, 

dnia 12 maja br.: j w Lodzi ul. P10trkowska 96. I p. 
Zaszyfrowane w krzyżówce hasto 



zaprasza do nowo otwartego sklepu ŁPHS przy 

ulicy ASTRONAUTÓW nr 9 

„FIATA U2 - 1600" trp?'%e 
dam Odbiór - Bi!hamot. 
Oferty „8660" Prasa, Piotr
kowska 96 

SAillOCHOD 1944 r. na 
chodzie oraz Atlas Sw!ata 
sprzedam. Tel, 373-90 

870'7 I 
~~~~~~~~~ 

„SYRENĘ 104" pneb!eg 
26.000, sprzedam. Zmienna 
19 a, m. 9, tel. 553-25. po 
godz. 18 8713 g 

„TRABANTA 600" (1962) 
sprzedam, Cena 27.000. Tel. 
818-38, godz. 17-19 8638 g 

„WARTBURGA 312" (1000) 
- Combi" sprzedam. Ofer 
ty „8602" Prasa, Piotrkow
ska 96 

~~~~~~~~ 

,,FIATA 125 p - 1500" -
sprzedam. Rogozińskiego 
19, m. u 8574 g 

prowadzącego sprzedaż 

* ART. SPOŻYWCZYCH, 
„MOSKWICZA 408" sprze
dam, 550-07, po godz. 16 

8542 g 
~~~~~~~~-

* BLUZEK, 
„SKODĘ 1102" sprzedam. 
Aleksandrowska 12, m. 38 

8526 g * GALANTERII. 
~~~~~~~~ 

„FIATA . 12.5 p - 1300" Vo.'Y
konanie eksportowe sprze
dam. Tel. 279-50, godz. 
18-2() Ogl11dać: parking -
Tuwima 8493 g 

Polecamy towary krajowej produkcjj eksportowej 

zagranicznej za waluty wymienialne i bony to

warowe Banku Pekao. 

„WARTBURGA 1000" 1966 
(cna spiralach) sprzedam. 
Pomorska 13 8~39 g 

-----· 

ŻYCZYMY POMYSLNYCH ZAKUPćW. 
MOTOCYKL „DKW 500" z 

~ koszem 1949 r. oraz „Ga
zelę" tanio sprzedam. Oglll 
dać: Rembielińskiego 25, 

~-..~~ ... ~-"~·~·~~·~~~~~llii~K~~-~~°IJl!illli~~~~'~"~'~u~11~~t~•~·~·~a~•~·~·~~L'!l~~~~~~~~s ~1.1~~=~-~~!a~„~r. :n· 1 8877 g 
.,HA.VOMAG" etan !deal 

DOM z działka leśnll w 
Zabiczkach sorzedam. Tel. 
536-88, pO 20 8960 g 
KUPIĘ domek letni z k0-: 
m ink•em w okolicy Lodzi. 
Tel. 357-86 8631 g 

GOSPODARSTWO 3 ha 
wraz 7 budynkami miesz
kalnym! I gospodarczymi, 
murowanymi, krytymi bla
cha - sprzedam. Dopro
wadzone: światło. slla. wo_ 
da Ogl11dać: w każdll nie
dziel!' ltokiclny k. Kolu-
szek. woj łódzkie, An-
drzej Jaksoń 8505 g 

DZIALKĘ 2.700 m - oko
lice ul Skrajnej - s.prze-. 
dam. Wiadomość: Lód:f, ul. 
Tatnańska 90. m. ł7, po 
godz. 16 8759 g 

DOMEK jednorodzinny mu 
rowany. 5-izbo""Y sprze
dam. Odolanowska 4 (Ko-

ny - sprzedam. Tel. 340-86 
8717 g 

DOl\.IEK murowany - 2 

ziny) 8876 g KUPIĘ M-2 własnościowe. 
DOMEK Jednorodzinny - Oferty „8590" Prasa, Piotr-

DOMEK 1ednorodzinny, mu działkę - sprzedam. Lódt. kowska __ 96 ______ _ 
rowany z wy godami sprze Przemysłowa is. Rubacha poko.ie, kuchnia. weranda. 

o i;ródek - sprzedam. Mie
szkanie na zamianę -
blo ki Miętowa 5 A, Bału-

dam. Mlleszk! 49. o-ta No- 85~1 g TRZY pokoje, kuchnla, wy 
gody, (bez c.o .) - śród
mieście, zamienię na po
kó.i. kuchlnie - nowe bu
downictwo. Oferty „8951" 
Prasa, Piotrkowska 96 

wosolna k. Lodzi 8636 g 

ty 8~~g DOM dwurodzinny do wy-
PLAC budowlany sprzi!- kończenia sprzedam. 
dam. Wiadomość: Kon- Zgierz-Chel1ny, Chopina 4 
s tan Lynów, Sienkiewicz• 2, 
Paśnicka 8550 g 

86-25 g 

ta!"
72

dnlu Zł maja 1974 r. zmarł nagle w wieku 

s. t P. 
JAN KLUSKA 

starszy ogniomistrz pożarnictwa, emeryt, były 

pracownik EC U w Lodzi 

Uroczystości pogrzebowe połączone z mszą 
świętą. odbędą się w dniu dzisiejszym o godz. 
14.30 w kaplicy cmentarza św. Franciszka przy 
ul. Rzgowskiej. W głębokim żalu pozostają 

ZONA, CORKA, SYN, SYNOWA, ZIĘC, 

WNUCZKA, WNll'ln, SIOSTRA I POZO
STALA RODZINA 

W dniu Zł maja 1974 r. w wieku &6 lat zmarł 
nagle nasz najukochańszy Mąż, Ojciec i Brat 

S. t P. 
MIROSŁAW 

BANK OWSKI 
dr med. ftyzjatra 

Pol\'rzeb odbędzie się dnia 28 maja br. o godz. 
15 z kaplicy cmentarza na Dolach, o czym za
wiadamia pogrążona w głębokim smutku 

RODZINA 

73
w dniu 24 maja 1974 r. zmarł przeżywszy lat 

!. t P. 

STEFAN GALIŃSKI 
inżynier geodeta 

Pogrzeb odbędzie się dnia H. v. U7ł r. o 
godz. 16.30 na cmentarzu przy ul. Ogrodowej. 
Pogrążeni w smutku 

CORKA, SYN I RODZINA 

Z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu 
23 maja 1974 r. zmarł nasz najdroższy M11:i, 
Tatuś i Dziadek 

!. ł P. 
IGNACY MALCZEWSKI 

mistrz fryzjerski 

Pogrzeb odbędzie się dnia 27. v. br. o godz. 
16.30 z kaplicy cmentarza św. Rocha na Ra
dogoszczu, o czym zawiadamiamy pogrątenl w 
żałobie 

ZONA, CORKA, SYN, SYNOWA, ZIĘC, 
WNUCZIU' J WNUK 

Dnia 24 maja 197ł r. zmarła 

~. t P. 

STANISŁAWA ANTECKA 
z domu Scisłowska 

Msza tałobna odbędzie się dnia n maja br. 
o godz. 15.30 w kościele pod wezwaniem św. 
Teresy. Wyprowadzenie zwłok nast11pl o godz. 
16, na cmentarz Doły, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim żalu 

CORKA, SYN, ZIĘC, SYNOWA ORAZ 
NAJBLIZSZA RODZINA 

Dnia 2ł maja 197' r. zmarł nagle w wieku 
31 lat 

ł. t P. 
JAREMA KOWALSKI 

kierownik Miejskiej Biblioteki Publłcznej w 
Szadku 

Pogrzeb odbędzie się w Szadku dnia H. v. 
br, o godz. 13, o czym zawiadamia pogrątona 
w głębokim smutku 

RODZINA 

SPRZEDAM 2,4 ha łllki do 
koszenia Tuszyn-Młynek 
- tel. 369-26, PO 16 

8580 g 

LĄKĘ do koszenia 1,5 ha 2 MIESZKA."11A z ogrodem 
wydzierżawle - sprr.edam. do sprzedania (wlasnosć). 
Radziecka 99 8738 g Ogl11dać: Pierwiosnków Sli, 

m. 1. godz. 17-20 8881 g 

„FIATA 125 p - 1500" rok 
1912, przebieg 23.000, sprze 
dam. Tel. U7-55 903ł g 

„VOLKSWAGENA 1200" -
rok 1969. uszkodzonego -
sprzedam. Tel. 631-20, oo 
16 8901 g 

,,MOSKWICZA 407" - czę
ściowo na raty - sprze
dam. Jana 12, m. 19 

8878 g 

„SKODĘ 100-S" model 1972 
- sprzedam. Tel. 326-05 

8946 g 
-~--.~~~~~~~ 

„WARSZAWĘ M-20" 

POSZUKUJĘ samodzielne
go pokoju. Oferty „8864" 
Prasa. Piotrkows.ka 96 

MIESZKANIE M-4 - dwu_ 
pokojowe - blok\ na Osie 
dlu Matejki, I o„ telefon, 
garaż, zamienię na kom
fortowe mieszkanie 3--4-
pokojowe w śródmieściu . 
Oferty „8647" Prasa, Piotr
kowska 96 
- -------
M-3 wlasnośclowe kuplę. 
Oferty „8725" Pra.u, Piotr 
kowska 96 

RADOM - centrum M-4 
komfortowe, spóldzielcze, 
zamien.!e cna podobne lub 
większe w Lodzi Infor
macje: Lódź, tel. 567-17 

8771 I 

stan dobry. tanio, oim.le MIESZKANIE wtasnośclo
spri.edam. Lódt, Ossow- we z telefo nem M-4 spne
skiego 8--4S. Koziny 8955 dam. Oferty „8659" Prasa, 

Piotrkowska 96 
„SKODĘ Octavii:'' sprze- ---· 
dam. Pabianice. ul. Ostat- M-3 zamien i ę 
n ia 19-8 8807 g jednorodzinny. 

na domek 
Dllbrow.•kie-

8669 g go 43-35 
„l\IOSKWJCZA 407" - stan 
dobr.v - sprzedam. Lódź, 
Chledo wskiego 1, m. 51, MIESZKANIE własnoscio-
bl. 237 8827 g we - 3 pokoje. bloki 46 

_ m, III piętro. Kolej Ob-
„MERCEDESA 220 SEb" wodowa - s przedam. Ofer 
(1965). przebieg 174 tys. km ty „8fi79" Prasa, Piotrkow-
- sprzed am. 533-66 8786 ska 96 

„ZASTAVĘ 750" - sprze
dam. Tel. 550-36 8783 g 

„OCTAVIĘ Super" sprze
dam. Majewski. Pabianice. 
żymiersklego 8 8758 g 

-~~~~~~~~~-

KOLUMNA - pokój, ku
chnia, słoneczne, balkon, 
1am ienlę na m ieszkanie w 
U>dzi. Rajdak, Kolumna, 
Lubelska 3 8699 g 

1'/././././././/./////////////.//././/.//////./././././././h 

~ PRAGNIESZ ZOSTAĆ ~ 
~ KIEROWCĄ ~ 
~ AUTOBUSOWYM f ~ 
~ Jeżeli tak zapisz l'ię niezwłocznie ~ 
~ na specjalne szkolenie w zawodzie ~ 
~ kierowcy autobusowego komun ikacji ~ 
~ miejskiej organizowane przez ~ 
~ DZIAŁ SZKOLENIA ~ 
~ Miejskiego Przedsiębiorstwa ~ 
~ Komunikacyjnego w Łodzi. ~ 
~ WARUNKI PRZYJĘCIA ~ 

NA SZKOLENIE: ~ 
~ ukończone 24 lata a nie przekroczo- ~ 
~ ne- 40 lat ~ 
~ wykształcenie w zakresie zasadni- ~ 
~ czej szkoły zawodowej, ~ 
~ posiadanie prawa jazdy kat. B, ~ 
~ uregulowany stosunek do służby ~ 
S: wojskowej, ~ 
:S pozytywne opinie • dotychczaso- ~ 
~ wych miejsc pracy, ~ 
~ miejsce zamieszkania w Łodzi, ~ 
~ dobry stan zdrowia, ~ 
~ niekaralność. ~ 
~ Kurs rozpoczyna się 15 czerwca 1974 r. i 
~ i trwać będzie 4 miesiące. ~ 

~ W okresie szkolenia słuchacze ~ 
~ otrzymują wynagrodzenie. ~ 
~ Zgłoszenia przyjmuje 1 szczegółowych ~ 
,.., informacji o warunkach pracy i płacy ~ 
~ udziela dział kadr MPK w Lodzi, ul. ~ 
~ Tramwajowa 11, p. 2 w godz. 8-16 (w ~ 
~ soboty do 14), tel. 816-20 wewn 149. ~ 
~ Ze względu na przewidywaną dużą ~ 
~ ilość kandydatów prosimy o zgłaszanie ~ 
~ się jak najwcześniej. Praca w MPK ~ 
,.., w zawodzie kierowcy autobusowego ~ 
~ komunikacji m iejskiej zapewni korzy- ~ 
~ stne warunki płacowe. ~ 
~ 3136-k ~ 
,./../.././././././././../.././..//././.././../././././././.././././.././././.././././/,/.; 

1898 - 1950 - 1974 

Defilada jakiej jeszcze nie było 
Dla naszych mam 

Z okazji Dnia Matki, Jutro • 
(27 bm.) o godz. 1'1 w Teatrze 
Muzycznym odbędzie się uro
czysty koncert dla zasłużonych 
matek. W programie wystąpią 
z pieśniami, tańcami i recyta
cjami dzieci z łódzkich przed
szkoli, szkól oraz młodzież stu
dencka. 

Najstarszego z tych tramwajów nie spotykamy już w naszym mieś
cie. Nic dziwnego, staruszek już dawno przeszedł na emeryturę. Za
służył sobie na to. Skończył przecież 76 lat. 

Wczoraj jednak jeszcze raz przejechał ulicami Lodzi. W tej defila
diie towarzyszyły mu wozy z 1950 r., jeszcze będące w użyciu oraz Organizatorem koncertu jest 

LK FJN I Rada Kobiet m. Lo
dzi. 

najmłodszy - z 1974 r. 
Te trzy tramwaje obrazujące trzy epoki naszych najpopularniej-

szych środków komunikacji przejechały w sobotę niemal przez całe 
miasto wszędzie wzbudzając ogromne zainteresowanie łodzian. Uc> ---------------

Ml.ODE, bezdzietne mał
żeństwo poszukuje pokoju 
z kuchni!\. niekrępuj11cym 
wejściem lub zaopiekuje 
się mieszkaniem na rok. 
Oferty „87il4" Prua, Piotr 
kowska 96 -------
DWA pokoje - M~ Jcwa
terunkowe (Górna) - za
mienię na M-3 „W-70" lub 
M-4 (chętnie Batuty, Ste
fana.) Tei. 633-97 8584 g 

RONDO T!towa - bloki 
2 pokoje kuchnia, balkocn, 
I plętro, kwaterunkowe, 
zamienię na 2 oddzieLne 
pokoje. wygody. Oferty 
„8586" Prasa, Piotrkow
ska 96 

M-3 - bloki, Retkin!a, za
mienię na równorzędne na : 
Stefana, Pojezierska. Teo
filów lub żubardź. Oferty 
„8507" Prasa., Piotrkow
ska 96 

CYPERLING - specjalista 
ginekolog. PKWN 4. Tel. 
240-17 7661 g 

CZERWONIEC Konstanty 
ginekolog. Tuwima 20 , tel. 
355-30 1104 e 
Dr ZIOMKOWSKI, skórne, 
weneryczne 16-19, P iotr-
kowska 59 7629 1 

GOSPOSIĘ opiekunkę 
dziecka (latem wyjazd cna 
letnisko) zatrudnię Żerom
skiego 90 A, m. 20. tel. 
632-81 9lł2 g 

POMOC domowa tul stale 
potrzebna. Powiat Skiernie 
w ice, dwoje dzieci, rodzina 
lekarska. Wiadomość: Lódź 
tel. 469-16 8678 g 

OPIEKUNKĘ do dziecka 
przyjmę. Warunki bardzo 
dobre. Tel. 316-95 8637 g 

POSZUKUJĘ pomleswze- OGRODNIKA z kwallflka
n!a 40-200 m na warsztat cjam\ przyjmę. Oferty -
rzen1 ieśln iczy na teren ie .,8640" Prasa, Piotrkow„ 
Lodzi lub powiatu. Oferty ska 96 
„9035" Prasa, Piotrkow- ----·----
ska 96 18 MAJA zgtnąl foksterier 

STAROCIE oraz komodę 

lub serwantkę - antyk -
kuplę. Oftr t>• .. w10·• Pra· 
sa.. Piotrkowska 96 

szorstkowlosy, suczka kar
ml11ca. Za odprowadzenle 
cnaJ?;r<>da. Dąbrowa, Galczyń 
sk!ego 2, m. 87, bl. ZOB 

89.23 I 

19 MAJA ok. 18 w auto
busie 56 2 - Arturówek -
Pl . Dąbrowskiego pozosta
w iono tranzystor .,Jowita". 
zwrot za wynagrodzeniem. 
Wladomo.ść: • tel. 333-22 

8937 I 

ltUPIĘ 1700 bonów PKO. ZGINĄL bokser brl\ZO""Y. 
Oferty „8651" Prasa, Pl<>tr uszy przyc\ęte, biala kra
kowska 91i watka 1 skarpetki. Toka-

PSA - setera Irlandzkiego 
rzewski ego 34 8953 g 

kup ię. 302-70 8811 g POSZUKUJĘ tow arzysza 

KUPIĘ ~kóry br11zowe ka-
rakułowe na futro. Tel. 
831-42 8763 g 

do wycieczki samochodo
wej do Syrii. Oferty „8866" 
Prasa, P iotrkowska 96 

BO.SV PKO na samochód KILKORO dzieci przyjmę 
kupię. Tel. 3!14_36 89u g na letnisko k. Lodzi. Tel. 

624-27 8502 g 

KUPIĘ każdll ilość kłódek 
(dużych . oryginalnych). -
Tel 653-03 8883 g 

BONY PKO kupię . Tel. 
458-76 8796-8797 g 

SPRZEDAM 4 tony kapu-
sty kiszonej. Wladomość 
Konstantynów Lódzki -
Srebrna, 22 Ll:Pca 87 , godz. 
8-12 8930 g 

CASTROL GTX sprzedam. 
Tel. 15-38-38 8895 g 

FUTRO nowe - lapkl ka
rakulowe sprzedam. Tel. 
226-94 8885 g 

SPRZEDAM chryzantemy 
wielkokwiatowe. Sto kow-
ska e 8918 g 

SPRZEDAM licencjonowa
ne sadzonk• goździków u
korzenione w perlicie. Im
portowane z Holandii. Za
kład O!(I'Od'!liCZY, Lódż, Sta 
Umgradzka :n, tel. Sl~-02 

8863 g 
~~~~~~~~~ 

OVERLOCK - sprzedam. 
Lódż. ul. Pocztowa l4 -
Tel. 550-78 8822-8872 I 

KREDENS stołowy, żyran-
dol i;przedam. Tel. 

JASTARNIA - wynajmę 

przeds i ębiorstwu 15 m iejsc 
wczasowych w turnusie. 
Ofert7' UPT 1 Gdvnla, 
skrytka '138 8757 g 

DO nowo wybudowanej 
pieczarkarni - I.OOO m 
kw. poszukuję wspólnika 
do uruchomienia produk
cji. Of„rty „IIB03" Prasa, 
Piotrkowska 96 

·- -----
WSPOL.SJKA do prowadze 
n ia gospodarstwa ogrodni
cze!(o wraz ze sprzedaż11 
na miejscu warzyw. owo
ców i k wiatów. przyjmę. 
Ofertv „!Jji4l" Prasa, Plotr 
kowska 96 

PRZYJMĘ wspólnika z ~o
tówką do zakladu produ
kuj11cego atrakcyjne wyro
by z tworzyw sztucznvch. 
Ofertv .. 8%9" Prasa, Piotr 
kowska 96 

7.AKLAD o<irodnlczy zatru
dni na stale lub dorywczo 
dwóch pracowników flzvcz 
nych oraz palacza, najchęt 
n iej zam ieszkałych w oko
lkach Z<ilerza lub dzielni
cy Batuty. Lódt: tel. ~16-ff2 

9023 I 

270-!15 8833 g CZYSZCZENIE okien. cy-
- k llnow11nle. Stan iszewski. 

!IPRZEDAM „l!:xaktę RTL- Tel. BS8-17, od 14 9024 I 
1000" I pryzmat ze świa-
tłomierzem. Tel. l3'1-98 • 

8828 g 
~~~~~~~~~ 

MOTOROWKĘ z silnikiem 
nową - sprzedam. Tel. 
220-67 8767 g 

TAKSOMETR -.,P<>ltax" o
ra>, „Warszawę 204" sprze 
dam. Lódt, Farna 24 

8662 g 

PIANINO „Irmler" sprze
dam. Pabianice, ul. P lek
na 29 0071 g 

MIKROFONY: AKG, All
sound (Japoński), 3 wzma 
onlacze, gtośnlki bass -
sorzedam. Lódt. P iramo-
wicza lS, m. 1.1 8605 g 

Dr JM!włra ANFOROWICZ 
akórne, weneryczne, 16.30-
-19, Próchnika I 8887 g 

NOWO otwarty zaktad 
Spółdzielni Pracy „Stawa" 
przy ul . Batorego :l9 śwlad 
czy usługi dla ludności w 
zakresie blacharki samo
chodowej. Wykonanie ,zy'b 
kle, solidne 8'733 I 

EKSPRESOWE farbowanie 
8Uknl ślubnych l balowych 
bluzek elastycznych. ko
szul non-Iron oraz ortalio
nów. Prywatny zaklad, 
Wieckowskiego rt, tel. 
263-81 8412 I 

USLUGI w zakresie blll
charstwa samochodowego 
oru naprawę chłodnic I 
7-blorn!ków - wykonuje 
prvwatny zakład - Kolu
sT.ki, Partyzantów 18 

1165'1 I 

PRZERASTAMY obuwie na 
modne fMOillY. Inowrocław 
ska l - koniec Lutomier
skiej (!pawilon), Górniak 

85119 I 

~- Z SULU lWJUSU CP l1li 1 Utbdł„ 

ZAPISY 
ZAKŁAD ENERGETYCZNY 

l0D2-MIASTO 
przyjmuje zapisy uczniów .1 terenu 

m. Lodzi do 

ZASADNICZEJ 
SZKOŁY ZAWODOWEJ 
DLA PRACUJĄCYCH 

na rok szkolny 1974-73, na kierunek o 

specjalności 

ELEKTROMONTER. 
NAUKA TRWA 3 LATA. 

Mieslęcuie wynagrodzenie w czasie 

nauki wynosi: 

- w I roku - 150 zł, 

- w II roku - 320 zł 
- w III roku - 4,40 sł na godzinę 

plus premia uznaniowa. 

Uczniowie II I III klas otrzymują na

grody pieniężne i funduszu zakładowe

go po przepracowaniu roku kalenda

rzoweg-o. Dla młodzieży niezam'.>żnej 

przyznawane są zapomogi bezzwratne. 

UcznioWie otrzymują w okresie tl"Wania 

nauki mundurki szkolne, po II roku 

nauki uczniowie l Ich rodziny otrzy

mują zniżkę na energię elektrycznq i 

ekwiwalent za węgiel. Uczniowie za

miejscowi mogą ubiegać się o miejsce 

w Internacie. Szk-oła organizuje r)bozy 

lebnie t zimowe oraz atrakcyjne wy-

cieczki. 

Ka:f;dy ucze6 wypożycza komplet p0-

dręcznłków 11 biblioteki szkolnej. 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają 

zapewnioną pracę w energetyce I n10-

tllwokł dał1tzej nauki w Technikum · 

Energetycznym. Warunkiem przyjęc1a 

jest ukończenie 8 klaa szkoły podsta-

wowej. 

Zapisy przyjmuje sekretariat szkoł7 

ŁODZ, uL KILINSKIEGO '7ł/78, 

tel. 331-85. 
:'1169-k 

.„---~----------------11: 
UWAGA, 
MIESZKAŃCY tODZI ! 

..... 
..... 
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ZDJĘCIA SLUBNE 
I OKOLICZNOSCIOWE 

szybko, tanio i dobrze wykonuj!\ 

zakłady 

SPOŁDZIELNI PRACY 
„STUDIUM" w ŁODZI, 

przy ul. ul.: 
NOWOTKI 4, 

TUWIMA 1, 
PIOTRKOWSKIEJ 28, 33, m, 
KAROLEWSKIEJ 1. 
POLNOCNEJ 1/3, 
ZACHODNIEJ 111, 
SPORNEJ '72, 
ZAOLZIAIQ'SKIEJ łł, 
TYBURY 1, 
KASPRZAKA 11'7, 
ARMII C;lERWONEJ SG/'7t. 
DĄBROWSKIEGO 91, 
TATRZANSKIEJ 42/4ł. 

DZIENNIK WDZD • 1łł (ftZ4t ' ' . 



Sukcesy łódzkich zapaśników Za ty zień XXIX cig k rskl „ zł nłka l-Odzld "I s Argentyńskie 

filmy Dwa _zw!ciestwa • Busseoo Na autostradzie 111. Promińskiego PDWitamv St. Szozde 
i Sc1galsk1ego • • . , • • w 

Zakopanem 
Wczoraj w Lodzi rozpoczęły się 

mistrzostwa Polski juniorów star-
szych w zapasach w stylu wolnym. 
Na zgłoszonych 180 zawodników 
przybyło do Lodzi - 143. 

Walki odbywające się na trzech 
matach w hall LKS stoją na dobrym 
poziomie spol'towym. Młodzi zapa
śnicy rept•ezentula nie tylko po
prawny styl. ale imponują ambicją 
popartą chęcią odniesienia zwy
cie~twa. 

W pierwszym dniu turnieju !o-
dzianie odnieśli kilka cennych suk
cesów. W wadze do 57 kl? Ignaczak z 
ŁKS pokona! członka kadrv Do
mańskiego z Warszawy. Pniewski 
z Budowlanyrh walc7.ac w wadze do 
74 kg polo7vl w drui?lej minude 
przeciwnika swel?o na !opatki. Scl
galskf z Budowlanych wal'(a do 78 
kl'(. zmusll do kapitulacji. Cwlkle
wicza z Warszawy. Zawodnik ten 
odniósł jeszcze Jedno 7.\vyclęstwo. 
Dwie walki wyeral T. Bu•se (waga 
do 90 kg). Zapaśnk LKS 1e•t fa
worytem w te1 k>ttegoril. N!estański 
Boruta w wadze do 48 kg zajął 7 
miejsce. 

Kto zostanie 
wicemistrzem 

Polski? 
Anilana gra 
ze Spójniq Gdońsk 
Dziś o godz. 17 pilkarze „ElCZnl 

Anilany spotkają się w meczu o 
mistrzostwo I Jigi z· drużyną Spój
ni z Gdańska. Rewanżowe spotkanlr. 
rozegrane zostanie w poniedziałek o 
godz. 12.00. 

Stawką obu tych meczy jest walka 
c zdobycie tytułu wicemistrza Pol
ski. Lodzlanie <irają na własnym 
terenie 1 przy wlasnej publiczności. 
Toteż teoretycznie bioTąc mają 
nieco większe szanse zajr,<'ia drugie
go miejsca w tabeli llgow!:J. 

• • • 
Dziś odbędzie sJę w Lodzi turniej 

w piłce wodnej o mistrzostwo Pol
ski juniorów. Na basenie przy t!I. 
Sobolowej AnllRna spotka s!e ~ Ar
konią (godz. 9) a następnie Stilon 
Gorzów 1?ra z KSZO Ostrowiec. 

o godz. 16 Anilana spotka się ze 
Stilonem, a KSZO i: Arkonlą. 

Falk (Szwecja) 
mistrzynią lodzi 
Mistrzynią okręgu łódzkiego we 

florecie kobiet została, reprezentan
tka Szwecji - Falk, która odniosła 
6 zwycięstw po barażu z Banatów
ną wygranym 4:1. 
Wicemistrzynią została Banatówna 

(Zjednoczeni Pab.), a trzecie miejsce 
zajęta jej koleżanka klubowa Bek
rich. Dalsze miejsca wywalczyły: 
Szcześniewska (Kolejarz) i Bobrow
ska (Włókniarz Lódź). 

Szpada 1. Wilk AZS, 2. Piaseczny 
AZS, 3. Borwestad (Ystat), 4. E
merston (Ystat). 

Mistrzem w szabli zos~al Maków
ka I AZS. 

LEKKA ATLETYKA: drużyno-
we mistrzostwa Polski młodzieży, 
stadion przy ul. Lumumby 22, od 
godz. 10. 
DŻUDO: V olimpiada młodzieży 

szkolnej, sala Pałacu Mlodzleży. ul. 
Moniuszki 4 a. godz. 10. 

t.UCZNICTWO: dalszy ciąg V olim
piady młodzieży, stadion Spolem, ul. 
Północna 36. od godz. 10. 

Pit.KA NOŻNA: klasa okręgowa 
!!tart - Włókniarz, stadion przy ul. 
Teresy 56. sodz. 11. 

Pil..KA RĘCZNA: I liga mężczyzn 
Anllana - Spójnia (Gdańsk), hala 
przy al. Unii 2, godz. 17, o wejście 
do Il ligi Anilana - Wannia (Ol
sztyn), ul Sobolowa 1, godz. 11.30. 

Pit.KA WODNA: Mistrzostwa Pol· 
Ski juniorów Anilana Arkonia 
(Szczecin), godz. 9 'Stilon (Gorzów) 
- KSZO Ostrowiec, godz. 10. Anila
na - Stilon (godz. 16), KSZO -
Arkonia (godz. 17), na basenie przy 
ul. Sobolowei 1. 

PILKA SIATKOWA: Półfinały MP 
Inwalidów, startują reprezentacje 
Gdańska, Wrocławia, Szczecina I Lo
dzi, sala Startu od godz. 10 i l~. 

TENIS STOLO WY: dokończenie za
wodów o wejście do U !Igi Energe
tyk - Skalnik - Hutnik (W-wa), 
sala MKT, od godz. 10. 

ZAPASY: dokończenie Indywidu-
alnych J\1P w stylu wolnym (junio
rzy grupa .,A"), hala LKS, godz. 9 
i 13.30. 

SZERMIERKA: dokończenie Indy
widualnych mistrzostw okręg11, sala 
przy ul. Worcella, od godz. 10. 

Najwięcej zwycięstw odnieśli wczo Cl S Ż n z Piłkarska reprezentacja Polski raj reprezentanci: Warszawy, Poz-
nania. Lodzi i Katowic. 
Dziś, o godz. 9 dlllszy ciąg turnie

ju. 

Tenis stołowy 
w rozpoczętych wczoraj w Lodzi 

rozgrywkach o wejście do II !Igi 
tenisa stołowego uzyskane zostały 
następujące wynlkl: 

Energetyk (L) - Hutnik (Warsza
wa) ij :2, Skalnik (Kielce) - Hut
nik 8:3. 

Dziś, o godz. 10, w sali MKT w 
parku Poniatowskiego odbędzie się 
decydujący mecz o awansie między 
Energetykiem, a Skalnikiem. Ener
getyk gra w składzie: Felczak, Ga
jewski, Scierwicki I Kasprowski. 

M. Mączyńska 
awansowała na li miejsce 

Po trzech dnlaoh rozgrywanych w · 
Moskwie . mledzynarodowych zawo
dów w łucznictwie. M Mączyńska 
awa·nsowala na J J)OZYcie :r. wyni
kiem 1717 okt. 

Druga nasza reprezentantka B. Bie
las także oooraw1la :.;nacznie lokatę 

uzyskując na dystansie 70 m najlep
szy wynik - 2i6 pkt. i awansując 

z 20 na 12 miejsce z w:vniklem rn13 
pkt Prowadzi nadal Archipowa -
1728 pkt. 

W konkurenc:t! meżczyzn. PO tnech 
dniach, na cze\e znajduje się mistrz 
świata Jacobsen (Dania) - 1658 pkt., 
wyprzedzając Sidoruka (ZSRR) -
1639 Pkt. i Wajkjarwa /ZSRR) -
1604 pkt. J Szeliga zajmuje 11 miej
sce z wynikiem 1552 pkt, 

Za tydzień na autostradzie ul. 
Promińskiego o godz. 10 rozegra
ny zostanie XXIX Wyścig Kolarski 
,.Dziennika Łódzkiego" i WKS 
Orzeł. Na starcie zobaczymy wszy
stkich naszych najlepszych kolarzy 
z reprezentacyjną drużyną z Wy
ścigu Pokoju. 

Nadarza się doskonała okazja, by 
kibice Łodzi mogli powitać Stani
sława Szozdę I jego kolegów ze 
zwycięskiego zespołu z Wyścigu 
Pokoju. 

Szozda i zawodnicy z drużyny 
narodowej w niedzielnym wyścigu 
o laurowy wieniec „Dziennika 
Lódzkiego'' startować będą z nu
merami startowymi Wyścigu Po
koju. a więr: Brzeźny - 1. Kae:.;
marek - 2, Kowal~ki - 3, Krę
czyński - 4, Mytnik - 5 I Szoz
da - 6. Sygn>1Jizują nam, że w 
niedzielnym wy~ciE(u wygtąpią tak
że kolarze Związku Radzieckiego. 
Wiadomość ta wymaga jednak je
szcze oficjalnego potwierdzenia. 

Patronat nad tegorocznym wyści
giem ,.Dziennika Lódzkiego" I 
WKS Orzeł objął wiceprezydent 
Lodzi - Jan Morawiec. 

Wyścig rozegrany zostanie w ob
wodzie zamkniętym na dystansie 
80 km z lotnymi finiszami na: 5, 
10, 15, 20, 25 i 30 okrążeniu. Punk-

Sport w szkole 
Wczoraj rozegrano pierwszy etap 

wyścigu kolarskiel?o dostępnego dla 
uczniów szkól podstawowych. By! 
to wyścig ze startu indywidualnego 
na czas. Dystans 6 km: 1) Drzewi
<:ki - 9.31 I 159 Szkola). 2) Otoeki 
(29), 3) Dubas (7). 4) Grodzicki 
(162). 5) Sowil1ski 13R). 6. Glinkow
ski (98). Startowalo 80 chłopców, 

W P<>nledziałek l we wtorek od
będa sie wyścigi etaoowe. Zbiórka 
o godz. 16 orzy Lodziance na szo. 
sie warszawskiej. 

Najlepsi sporłowcy 30- lecia 

Pre~entujemy dzlł aylwetkę kolejnego kandydata do tytułu naJ• 
bardztej zasłużonego sportowca 30-lecia Lodzi I województwa. 

Dzisiejszym kandydatem jest Jeden z czołowych niegdyś kolarzy 
torowych, wielokrotny reprezentant kraju, olimpijczyk, rekordzista 
Polski 

Lucjan Józefowicz 
W 1951 r. w wyścigu dla niestowarzyszonych, 

organizowanym przez redakcji: „Dziennika 
Lóclzklego" stanął na starcie wśród 200 zgło
szonych kolarzy Lucjan Józefowicz. Zaj;il 011 
9 miejsce. Zachęcony tvm powodzeniem zaczął 
na serio trenować na szosie I torze. 

Na sukcesy nie trzeba było długo czeka<!. 
Talent, podparty sumiennymi treningami przy
niósł owoce. W 1955 r. zdobvwa mistrzostwa 
Polski funlorów w wyścigach na 200 m, 2 km 
1 w wvśrlęu drużynowym Zostaje tet powo
łany do kadry narodowej torowców. Czterna
ście razy zdobywa tytuł mistrza Polski l1Jl 
dystansach od 1 km do 50 km. Ustanawia re
kordy Polski na dystansach. 1, ł I 50 km oraz 
w jeździe ęodzlnnej (ł2.020 km). 

Startuje na torach niemal całego §wiata. w 1962 r. z<tobywa dru
gie miejsce na wielkich zawodach torowych w Paryżu. Sukces ten 
powtarza w następnym roku, ulegając Jedynie sławnemu wówczas 
kolarzowf BelglJ - Delofowl, 
Przeszło 30-krotnle bierze udział w polskiej ekipie torowej na 

różnych międn•narodowych zawodach. W Lenin~radzle zwycięża 
na ł km mistrza świata Moskwina, ZSRR, Siedem razy startuje 
w mistrzostwach świata, 

W 1965 roku z!ścllo się nareszcie największe marzenie Józefowi
cza. .Jedzie on eto Japonii, by startować w Igrzyskach Olimpijskich. 
Zgłoszony jest do wyścigu na ł km ...: swojej koronnej konkuren
cji, Lodzianln zajmuje czwarte, l>Unktowane miejsce, uzyskując 
dobry czas - 5.4,8. 
Swoją bogatą w wiele sukcesów na torach całego świata ka

rierę sportową zawdzięcza L. Józefowicz swoim trenerom: T, sa
łydze. s. Boruszowf t J Bekowi, 

Po wycofaniu się z czym1ego tycia sportowego L, Józefowic:i 
poświęca się szkoleniu młodzieży. Jego ''1YChowankaml są m. In.: 
M, Nowicki, J, Klat I wlele Innych. 

L. Józefowicz posiada Odznakę Zasłużonego Mlstrza 
norową Odznakę m. Łodzi I wiele Innych wyróżnień 

Sportu, Ho. 
sportowych. 

(n) 

tacja jest następująca: 1 mieJSCe 
- 5 pkt., 2 - 3 pkt., 3 - 2 pkt. 
i 4 miejsce - l pkt. 

W roku ubiegłym XXVIII wy
ścig wygrał Szurkowski przed A. 
Kaczmarkiem z Poznania, Jezier
skim z Katowic, Bylickim LZS 

• , 
e 

Pawlikowice, Rubinem Gwardia 
Szmają ze Społem. 

. Przed wy~cigi ~Il) gl~wnyi:n seni.o
row odbędzie się wyscig iumorow 
na dy~1ansie 40 km (15 okrą.żeń). 
Wstęp na teren autostrady jest 

be:tpłalny. (n) 

przygotowująca się w Zakppanem 
do mistrzostw świata nie miala wol
ne.i sobot)' Wręc1 przeciwnie - byt 
to dla niej zwykły dzień ciężkiej 
pracy. 

Podczas 3-<iod7lnnteilo treningu, pll
karze wykonywali mnóstwo ćwiczeń 
ta kty~zno-tech nicznych. 

Po raz pierwszy pojawi! się na. 
boisku w Zakopanem .. bankier" Inż, 
J Gmoch Przeprowad?ał on Indy
widualny trening z R. Gadochą i A, 
Szarm>tchem . 

Jesteśmy w przededniu wielkich zawodów kolarskich na torze 

Jak poinformował terener K. Gór
slti. tnż. Gmoch przywiózł wiele cle· 
kawego materiału na którv sklada· 
ją się: filmy. wykresy. zdjęcia. wy. 
oowiedzi 1 notatki Wszyst.kie Zf'bra
ne informacje będą przl'kazywane 
systematy~znle zawodnikom. Najwi ę
cej z nich dotyczy pllkarz~· Arr,en
tyny. gdyi DOd kątem meczu z tą 
druż!,rną prowadzony bęctzle ealY dal 
szy c.vkl przyeotowań naszej repre
zentacji do mistrzostw świata. 

w Helenowie. Już w nadchodzącą środę o godz. 17.00 rozpoczną 
się wyścigi o Wielką Nagrodę Po:.i'j. Na temat tej imprezy roz
mawiamy z prezesem sekcji kolarskiej przy WFS - Janu~zem 
Królem i kierownikiem technicznym zawodów - Donatem Budzyń
skim. 

- Do tegorocznego wyścigu o Wlel 
ką Nagrodę Polski zgłosili się ko
larze z: ZSRR, NRD, NRF, CSRS, 
Danil, Holandii, RumunU, Bulgaril, 
Węgier, Francji 1 ocz~·wiśele Polski, 

- Prosz• o kilka nazwiskT 
- Na liście zgłoszonych kolarzy 

jest wielu mistrzów i wicemistrzów 
świata. Wymlef>my takle rJRzwlska 
jak: Jabłonowski (ZSRR), Ponsten 
(Holandia), Grnnke (NRD). Fred
borg (Dania), Bergmann (NRF), An
gełow (Bnłgarla), Vackar (CSRS), 
Kierzkowski, Kocot, Bek, Kotliński. 

J. TOMASZEWSKI KONTUZJOWANY 

- Podczas popołudniowego trenin· 
gu piłkarskiej reprez~ •:acji Polski 
doznał kontuzji nasz bt·amkarz J, 
Tomaszewslti. 

W Zakopanem nikt się nie oszczę
dza, treningi prowadzone są na pel· 
nych obrotach. Przy jednej ?- parad 
Tomaszewski porzul bardzo silny ból 
śró!lręcza i musiał zejść z bo~ska. 

w godzinach wJeczornych 2aw1ez10 
no bramkarza do mie,jscowego szpi
tala. gdzie prześwietlono mu. rękę. 
Ja!< wykazało badanie, kontuzJa na 
szczęście nie jest groina i po p~ru 
dniach pITerwy w za,Jeciac!t tren~n
gowych. Tomaszewski bećlzie mogl 
1nów stanąć między słupkami bram· 

'ki. 

li liga piłkarska 
GRUPA POLNOCNA 

Gwardia Koszalin - Widzew 
Warta - Stomil 1:0 
Motor - Zawisza O :O 
Ursus - Wlókniarz (B) !:O 
Arkonia - Avia 2:0 
Hutnik - Lechia 1 :O 

GRUPA POt.UDNIWA 

zastal - Wisłoka t :li 

1:2 

GKS Kat. - BKS Bielsko 6:1 
Tychy - Jastrzębie 3:1 

st kich kolarzy sprawdzianem formy Wojkowice - Garbanńa 1 :O 
przed mistrzostwami świata. Jest Piast - Sporta o :O 
to jedna z na.i poważniejszych irn- Urania - l\letal 1 :1 
prez kolarstwa torowego w Euro- • + • 
ple zwłaszcza, że jak już nadmienl- w meczu klasv okreg-owe.l Concor-
liśmy startuje wleiu r~·prezentantów dla pokonała 4 :I (3 :OJ ChKS. Bram
i mistrzów o głośr.ycil r.:um·iskach. / kf dla zw~·cies'<ieqo •esnolu strzelili 

(n) Zielińsk! i Banaszczyk oo 2. 

Od k\lku dni "rzebyWala w t.odz\ kadra polskich kolarzy-to-
rowców, przyi:otowująca się do tegorocznych w:ystępów między
narodowych 

Na temat tych przygotowali rozmawiamy 11 trenerem kadry -
Stefanem Boruczem. 

- Pierwszego dnia Wielka Nagroda 
Polski rozegrana zostanie na dystan
sie 1 km. Drugiego dnia puchar 
WielkieJ Na;-lt"C1dy Pc~!>kj l:!i 'l.:JO m. 
W roku ubiegłym, na ć':5tar.sie 1 
km zwyciężył Grunke NRD przed - Nie przybył do Lodzi na :zittu-1 Kaczmarek, f Iem - J. Głowacki, 
Angełowem Bułgaria i Klerzkow- powanle Kierzkowski. Przygotowuje Kozioł, Jankie\\'icz 1 Klimczyk. 
sklm. W sprincie puchar zdobył Ko- się on indywidualnie we Wroc!~wiu. - Brakuje takich kolarz j.1k: Ka-
cot przed Bekiem 1 Kamilkowem ze Brakuje także Foltyna I Jank1ewi- . ! Związku Radzieckiego. cz11. Pierwszy z nich Jeczv jeszcze rz?row~ki I Nowicki. ·!~k1 jest PO• 

Jco.ntuzję Czekam. że nleba\vem zja- ~·il~ki?1cb „nieobecnośc1 w kadrz• 
- Ilu ogółem startowd llędlde w ' wić się pow"inlen Kozioł. ·. . 

tym roku kolarzy? Pierwszym pcwatn!ejszym spraw- - Nie są oni obięcJ centralnym 
d l f k d .1 ó b d 1 / szkoleruem Postanowiliśmy calkowl-- Zgłoszonych Jest 60 zawodników. i zh runem d:r.~n'("y a ro~ c~ w Wę 1t: cie odmłodzić naszą reprezentację. 

Zawody w Helenowie będą dla wszy. INc rodu Pia 
1 

ki"'. zkat'óvo ac i 0 ie Pracuję z torowcami nie tylko z 

prz 

z dziennikarzami 
Brazylijscy dzlennikar:ie sportowi 

wygrali walkę z byłym reprezen
tantem Brazylii w piłce nożnej, bo
haterem boisk - Pele. 

ag ę o s , re rozegrane zo- ś . 
staną 29 I 30 bm na borze w Hele- \ my Ją o jesiennych . mistrzostwach 
nowie. W imprezie tej zapowiedzieli świata_, ale równ,ez o Igrzy•kach 
start kolarze zagraniczni. m. in. z: Ollmpijskich w Montrealu Stąd ab
ZSRR, NRD, CSRS. Bułgarii, Rumu- sencia dwójki łód:r.k1ch zawodników. 
nil, Węgier, NRF. Holandii i Danii. Zanim zapadną wiążące decyzje co 
Nie mamy jeczcze pel.n.ej listy na- do skladu ekipy torowej na ml
zwisk, ale spodziewamy się, że przy- strzostwa świata. kadrowicze wezmą 
jadą do Lodzi tacy torowcy. iak: udział w 11.cznych zawoctach · y
wicemistrz świata Postenn (Holan-
dia). Grinke z NRD, dwukrotny 
mistrz świata na 1 kim Frenbord z 
Danii i in. 

Program uwodów o Wielką Na
grodę Polski przewiduje następujące 
konkurencje: 200 m, 1 k.m, 4 km, 
4 Jon drużynowo, wyści~ długody
stansowy. Obok tego rozegrane bę
dą wyścigi w obsadzie krajowej. 

J\llnister komunlkac.li Brazylii wy. 
dal dekret. w którym zabrania się 
wykonywania funkcji komentatora 
telewizyjnego nlet:awodowym dzien
nikarzom. 

J:\k wiadomo Pele miał komento- - Którzy 11 C"Lołowych torowców 
wać dla brazylijskiej telewizji prze- Polski mają azanse otrzymania pa
hieg finałowego turnieju piłkarskich szportów? 
mistrzostw świata. - Do wyścigów 1prlnters.k.lch .kan-

Jak podają zachodnie agenc,fe, Pe-1 dydują: 2-00 m A. Bek, Kooot, T. 
le podpisał już kontrakt nil tę pra- Kaczmarek i Konkolew'Ski, na 1 km 
cę na sum• ,75 t)'11, dolarów. - Kierzkowski, Kocot, Konkolewski, 

nm11111111111mrnnrmmnmmmnmn1mwJJUUJWUJIIlJllllDDJIRIDIDDIDUJllllm11nnm1m1m11JH1111D11nnnnmnnnmmrmnn11n 

naro«Ywyah m. 1.1\ w Kopenhadzit 
(3-5.VI.), w Talllnnle i Tule (7-9 1 
11-13 VI.) i Brnie. Ostateczny sklad 
8-osobowej reprezentacji Polski usta
lony zostanie po mistrzostwach. któ
re odbęda się w Lodzi (8-11.VI.), 
IN'a MS w Montrealu wystartuje tan
dem w składzie: Bek - Kocot. Nie 
pcwinniśmy mieć kłopotu - jak to Y'l ciągu ostatnich 10 lat na stall• dionach piłkarskich straciło 

I życie ponad 600 osób. Naj-
więltsza tragedia wydarzyła 

się w Lirme w 1964 r. podczas me
czu Peru - Argentyna. Bezpośrednią 
przyczyną nieszczęscia był błąd w 
konstrukcji trybun, ale katastrofę 
spowodowała faktycznie policja, sta
rająca się zatrzymać tlum napierają
cy na zamknięte bramy wyjściowe. 
Bramy otwierały się wprawdzie au
tomatycznle, lecz do wewnątrz. Pod 
nimi zadeptano na śmierć 328 osób. 

m eh 
Nie o muchy tu Jednak chodzi. W 
tydzień po tym oświadczeniu nade
szły z Kairu wieści, które organiza
torów mistrzostw świata zmuslly do 
ponownego zastanowienia się nad 
problemem bezpieczeństwa widzów. 
Punkt po punkcie przeanalizowano I 
skontrolowano wszystkie urządzenia, 
które podczas mistrzostw mają siu-

W 3 lata później w tureckim mie- żyć bezpieczeństwu zawodników i 
ście Sivas doszło do bójki między widzów. W Kairze bowiem zdarzyło 
kibicami dwóch walczących ze sobą się. że na stadionie. którego trybu
zespolów pilkars!dch. Tu również ny przewidziane były dla 45 tys. wl
wkroczyla do akcji policja. z bagne- dzów. znalazło się ok. 80 tys. Judzi. 
tarni na karabinach nacierała na Tłum zdemolowal żelazne ogrodze, 
tłum. Bilans: 44 zabitych. Podobny nia, pod którymi zglnęlo 48 osób. 
fmal - 71 zabitych miały zamieszki „U nas również - przyzna! pót-
na stadionie w Buenos Aires w niej przedstawiciel Komitetu Orga-
1968 r. I nlzacyjneg0 Mistrzostw Swlata 1',laus 

„Na naszych stadionach - ośwlad- Willlng, odpowiedzialny za bezpie-
czyl jeden z organizatorów tegorocz- czeństwo na stad!onacb - problem 
nych mistrzostw świata w NRF - porządku na poszczególnych oblek-
będzie bezpieczna nawet mucha". tach jest największą bolączką", 

W 
)'datki związane • zapewn19-
nlem bezpieczeństwa na 9 sta
dionach, na których rozegra
ne zostaną spotkania o mi
strzostwo świata, pochlonęly 

jut olbrzymie sumy, Tylko na same 
przepustki dla gości oficjalnych, po
rządkowych, sprzedawców napojów 
orzeźwiających itp. wydano 80 tys. 
marek. Przepustki I karty wstępu 
wykonano „zgodnie z najnowszymi 
zdobyczami chemigrafii". Podobno 
nie można Ich podrobić ani sfałszo
wać. Tymczasem już na „czarnym 
rynku" ukazały się I to podobno do
skonale podrobiona „falsyfikaty" 
biletów wstępu. 

oddzielone od widzów wysokim, że
laznym ogrodzeniem, zakończonym 
ostrymi, kolcami skierowanymi w 
kierunku widzów. Wiadomo jednak, 
że po meczu Jugosławia - Hiszpania 
rozegranym we Frankfurcie n/Me
nem właśnie takie ogrodzenie zde
molowali rozemocjonowani kibice Ju
gosłowiańscy. 
Każdy stadion, ber. względu na to, 

Ilu mieści widzów, ma być opróż
niony w ciągu 10 minut. Co dziesięć 
rzędów na miejscach stojących usta
wione zostaną' specjalne mury w ro
dzaju falochronów. Mają one unie
możliwiać niebezpieczne grupowanie 
się widzów. Ale jak się będą czuli 
cl, których tłum przyciśnie do ta
kiego muruT 

Organizatorzy tegorocznych mi-
strzostw świata twierdzą, :!:e: ,,nie 
ma niczego, o czym byśmy nie po
myśleli". Do mistrzostw świata Jut 

Wszystkie stadiony od Hamburga niedaleko. O bezpieczeństwie widzów 
Po Monachium będą przypominać będzie zapewne wiele Informacji. W 
twierdzę. Mają być otoczone 500-me- czerwcu i lipcu skonfrontujemy dzl
trowym pasem bezpieczeństwa, przy siejsze oświadczenia organizatorów 
czym same murawy boisk zostaną z tyciem. 

bywalo w poprzednich latach ze 
sprzętem. Lada dzień SP-Odziewamy 
s•ę przesyłki partii nowych rowerów 
i częśej zamiennych oraz gum z 
Włoch. 

RoT;tnawlał: J, NIECIECKI 

Sztangiści odlecieli 

do Werony 
Wczoraj wyleciała do Werony na 

mistrzostwa Europy w podnoszeniu 
ciężarów. reprezentacja Polski. 

Nasz zespól wyjechał w zaoowle
dzfanym, 10-osobowym skladzie: 
Smalcerz, Pawlak. Jakób. Wojnowski, 
Cziura. Kaczmarek. Rum, Rabczew
ski. Ozimek 1 Sochańskl. 

Ekipie towarzyszą trenerzy kad~y 
narodowej - K. Roguski 1 B. Stę
pień. 
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