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,,Wakacje na medal!''
Wspaniały

Drodzy

młodzi

przyjaciele!

Porę dni temu,

w uro-

czystym i radosnym dniu rozdania cenzurek, powiedzieliście sobie: „Żegnaj szkoło!'' i rozpoczęliście
wokacje. Życzymy Wam. by był to okres zdrowego
wypoczynku, pogodnych wrażeń, wspaniałej letniej
przygody.

rekord świata I. Szewińskiej
na 400 m. - 49,9
Obok Polski i RFN
Jugosławia, Brazylia i ~RD wII rundzie MS

Nfektól'2y I WM wyjechali jut &-bało ł w ogóle: jak było1 Dlate114 kolonie 1 obozy - większość go Was prosi my: jeślł zdarzy e i ę
przygotowuje się dopiero, pakując j ak~ deszczowy dzień (oby było
walizki i plecaki i - Jak zawsze !eh jak najmniej!). usiądźcie nad
- wiele sobie obiecując. Chcieli- kartką papieru i napisu:ie do rebyśmy dzielić z Wami Wasze ra- dakcji „Dziennika Lódzkiego". Zadoścl i Pr?.ł'gody, chcielibyśmy wie- pewniamy Was, że uważnie będzie
dzleć czy Wam tam dobrze,
jak my czytać wszystkie Was?Je listy i
Warn &!ę udało nad morzem , w drukować ie w naszej wspólnej gaJórach , nad jeziorami. Jak spędza- zecie. Niech ws!Zyscy
C7.ytelnicy
cie dni beztroskiego lata. gdy je- dowiedzą się o Waszych sprawach,
dno wrażenie goni drugie, gdy po- niech poznają Wasze wrażenia. Naz.najecie uroki naszego pięknego prawdę będzie nam bardzo przykraju, zawiązujecie przyjaźnie z jem.nie gdy do nas napiszecie.
nowymi kolegami, obracacie się w
Zanotujcie nasz adres: Redakcja
llO\vym, nie znanym sobie jeszcze „Dziennika f,ódzkiego", !Hl-103 Lódź,
otoczeniu.
ul. Piotrkowska 96. I umówmy się,
Starsi z Wa!!, wracając r; waka- że będziecie dodawać hasło: .,Waeji, zawsze opowiadają o tym z kacje na medal!", bo bardzo chcewypiekami na twarzy. No, pewnie: my żeby takie właśnie były: bezprzeżyło s.ię niejedno I niejedno tr06kie, wesołe,
słoneczne na
v.;dz iało !
Pragniemy, żebyście 11 medali
nam opowiedzieli jak spędziliście
oza.&, oo Was najbardziej zaciekaTego Wam ~ cmek.amy na
~no, oo Wam się najbardziej po- Waaz• listy i kanki.
(j. •.)
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8704kandydatów na 4195 miejsc
Największy tłok na AM
Nauki ścisłe nie doceniane

BATALIA O INDEKSY
l'ot.:

piłki

Teroroa11Jf ma.,.l"Zdcf dok11nalł wyboru za.wodu. 8704 o oby zd~cy do wdy 1ię n a podjecie studiów wyższych, chociaż niespełna polowa.
tej liczby zostanie na uczelnie przyjęta. . Największą
Ilość młodzieży
interesują
kierunki
medyczne, bowiem jeśli idzie o Akademię l\'ledyczną zgłosiło się 2,8 kandydata na I miejsce.
Uniwersytet uplasował się na drugim miejscu

/I. Waah

36 wytwórni z 23 krajów
Orranlzałeny XIV Ml~zY"Duodowep Pestłwału °Pt4Mlentd w Sopocie zamknęli listę wytwórni uczesiniczl',cych w tegorocznej Imprezie.
Na sopockiej scenie Opery Leśnej wystl\pt 36 ploeenka.rzy, reprezen-

hljllteyeh firmy fonograficzne z 23 knjów.
W barwach
polskich wystąpi!\
Irena
Ja.rocka,
reprezentująca
„Polskie Nagrania - Pronit" i zespół „Dwa Plus Jeden'' pod egidą
„Polskie Nagran ia - Muz.a". Pioienkarzom
akompan iować będz i e
zespól orkies tro wy
pod
batu t ą
Henryka Debicha
oraz „Skaldowie". Scenografię zaprojektowali
adańscy plastycy Romuald Bukowtki i Wlodzim i en: Komorowski.
W odbywających się równ<><:W-

nie Targach Płytowych Wemtll 11dz iał wytwórnie z 13 krajów.
Od
15 do 25 sierpnia na sopockim molo zorgan izowany będzi e
również
m i ędzyna rodow y k iermasz płyt.
Kon certy fes ti walowe posze none
będą w br. o rec itale po zakonk ursowe. Wy stąpią - chór Gerda Michaelisa z NRD,
l\liddle of The
Road z W. Bryianii , laureaci festiwali piosenkarskich z Zielonej Góry
i Opo.1& oraz Maryla Rodo·w icz.

DSAO.YĄ

NB 1 11Merfep
tygodnia. tematem. o
którym pisano we wszystkich
gazetach
świata,
mówiono
przez radio i komentowano w
telewizji, nie jest wydarzenie
polityczne, chociaż tych nie
borakowało , lecz postawa. polskiej druży
ny piłkarskiej na mistrz&Stwach świata.
Nie wiem i nie podejmuję się przewidywać, jak potocz1t się dalej losy pilkaTZy
s białym orłem na koszulce, ale to, co
zrobili dotychczas, przekracza na.iśmlel
ue oczekiwania jut nie tylko kibiców,
ale ogromnej większości naszego 1połe

S

ozeństwa.

Nie muszę dodawa~.
lle satydakcj1
daje fakt, gdy przeglądając pisma zagraniczne czyta się okre ś l e nie w rodzaju : eleganccy I dynamiczni Polacy pokaza.li grę. będącą ucztą dla oka", „żad
na z drużyn biorących udział w mistrzo1hvacb, nie gra ta.k ładnie i jednocześ
nie skutecznie", a sktonni do s k r ajno ści
Włosi (ci sami, którzy przepowiada li naszym same porażki) piszą dzi ś o „orkiestrze symfonicznej na 22' rogi i 11 głów".
Trudno wyobrazić sobie, jak czuje s i ę
• praski komputer
(jeśli kompu ter może
się czuć), który przepowiedział sromotne
porażki z Włochami i Argentyną ! remis
:z Haiti. Można jednak powiedzieć nie
wpadając wcale w przesadę, iż postawa
i styl naszych piłkarzy, oglądane przez
wielom ilionową widown i ę przy telewizoM ch przyn i osły nam korz yśc i n ie tylko
sportowe, ale także prop agandowe. dały nam be2.płatllll, poeytywną publici·tv

Lączy 8141 ;o H myt ni skim poziomem nauk ścisłych w szkołach
średn i ch i podstawowych. Uczeln ie
wyższe zdają sobie z tego sprawę,
Uniwersytet zaś próbuje zaradziić
złu, organizując studia podyplomowe dla nauczycieli. Na efekty
trzeba jednakże parę la.t poczekać.
Jeśli idrie o Uniwersytet, to uderza
bra.k zainteresowania flżyk". Instytut Fizyki dysponuje nowym rmachem. dobrymi urządzenia.ml, Jest
to kierunek mający wielką przynloś6, a pomimo to
młodzież
od
niego stroni. Po7.a tym różne akcje
informacyjne, jak akcja
„otwartych drzwi", informatory uczelniane !'powodowały, te młodzi eż dość
równomiernie roztoży la swoje zainteresowania
innym.i
kierunkami

- 2.% kandydata na 1 miejsce, wskaźnik w cłla
Polite~ hniki wy no~l zaledwie 1,'l'.
:V ogóle obserwuje s i ę wzrost zainteresowania. przedmiot....
ml humanistycznymi, nauki ścisłe I technika nie
są przez młodzież doceniane, oo nie jest zjawiskiem
korzystnym i zgodnym z tendencjami
rozwoju gospodarczego kraju.

DZIE

KIESIE
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Wiecha na

najwyższym wieżowcu
W

szło

20.0Z.
WozonJ, w •~t,,

•

rod& 13.00 na .-ycle

mi.
Betonowanie non-stop
metodą
śLzgową (po raz pierwszy w Lodzi na taką skalę) prowadziły bry~.łd y
Lódzk iego
Prze dsiębiors tw a
Budown ictwa M ie jskiego nr 1 od
9 maja br .. czyli w dz ie ń PO imieninach
inż. S tanistawa
Kożu c ha.
kierownika tej budowy, a zakoń
czo no je w w igi lię imi enin Ja:ia Madeja - Jednego z dwu maj61.rów tej budowy.
W sumie :zużyto tu ok. '700 in.-

Zdi!.wat! by llłę mogki, !ł osłągn~ twd\I
cel, przekonał przywódców izr aelskich o
konieczności ustępstw, odejścia od kurczowego trzymania
zagr abionych terenów i dalszych
agresywnych zapędów.
Rzeczywistość okazała się mniej różowa
- w kilka zaledwie godzin po jego odlocie. zanim wrócił do USA, Izrael dopuścił się kolejnych barbarzyńskich aktów bombardując bezbronną ludność Libanu I tereny Zl\mieszkałe przez uchodź
ców palestyńskich. Za.bito I raniono ponad 500 osób, w t:vm większość kobleł
l dzleol.
Reakcje llł>ol1e aTabskich, niezwykle
o!Jtre w tonie, kładły szczególny nacisk
świat.
na fakt, że naloty izraelskie podważają
pokojowe Inicjatywy na Bliskim Wschopltkarzaelt mo:tna by nlesko6.c1edzie,
zwłaszcza wysiłki ZSRR i USA.
nle, ale przeeie:t „Panorama" poRzecznik
rządu syryjskiego
oświadczył
święcona jest polityce zagraniczwręcz:
nie pozostaniemy bezczynni
nej, więc trzeba wrócić do spraw
wobec barbarzyńskich bombardowań. Marozgrywających się w salach konferenmy nadzieję, te wszyscy bracia arabscy
cyjnych, parlamentach, gabinetach polizajm~ stanowisko zgodne z obowiązkiem
tyków I dyplomatów. Zacznijmy od „Blinarodowym.
skowschodniego Expressu", czyli od podróży prezydenta Nixona do 5 państw Charakterystyczny jelit tupet Tel AwiEgiptu, Syrii, Jordanii, Arabii Saudyjwu w całej tej sprawie - oświadczenie
skiej I Izraela. Prezydent USA, chcąc
izraelsk~e przyznaje wręcz. że bombarwykorzystać dobrą passę zapoczątkowa
dowano 1 nadal będzie s ię bombardować
ną
przez udaną misję mediacyjną Kisobozy cywilne, a więc nie tylko bazy fesingera, przeleciał
niczym meteor po
dainów, 9ta.nowiące rzekome zagrożenie
państwach tego zapalnego regionu, kondla istnienia państwa izraelskiego.
ferował
i
przywódcami, :zapewniał 1
W świetle tego
można
zaryzykować
A r abów i Żydów o swej przyjaźni, chę
twierdzenie, że Izrael świadomie pragnie
ci PQ5redniczenia w trudnych · negocjazaognienia sytuacji, ostudzenia entuzjazcjach pro ;vadzących do trw'lłego pok<>- . mu niektórych
przywódców arabskich,
ju i gotowości udlł\iełema pomocy ppoktórzy przedwcześni e uwierzyli w !Jrv•~ 
ciarc;:eJ.
bW osiiwnJętyoh w cl~ O&tatn!oh dni

trów sześciennych betonu układa
nego dzień i noc bez przerwY. 2
kondygnacje budynku znajduja s ie
w ziem i, 3 wznies iono ponad nią.
nad n imi je.s t
17 zbudowanvch
m e todą
ś li zgową. dalej
będą one
przykryte da lszymi dwoma. Wtedy.
w całośc i budy nek osi aęn i e 75 metrów w~·sokości i będz i e wyższy od
wi cżv ka tedry będzie najwyższy

w Lodzi.

1'7ł

dzid roku sło6.ce wze• rodz. 3.14, zajdzie zd o

11aJwyłneso

wieżowca Lodzi pn:y ul. Roosevelta za-tknięto łra.dycyjm' wieche. Oczywiście - Jak już lnformowali§my - to, eo można
obecnie ogll\dać stanowi trzon komunikacyjno-sanitarny, który
w pr.zysrr.łośol obudowany będzie wielkopłytowym.I konstrukcja-

UP)

DZUI: Wanda, Zenon
JUTRO: Jr.n, Danuta.
gniew

przewiduje dla Lodzi

Miro-

I

woj.

lód.tkiet10 oa~ti:puJal'a pogo de
zachmurzenie przeważnie umiarkowane z możliwoś cią
przelotnych opadów lub burzy. Temperatura od li do 22 st. C. Wiatry
slabP. i umiarkowane z
l\ierunków zmiennych.
Ciśnienie wieczorem - 1U,6 mm

Hiii - ur. Jr.n Gutenberg
wynalazca ruchomej czcionki
1969 - Zm. prof. H. Swidziń
skl, geolor

w Jarafadt, w któryoh • Poi.ce pten •
i mówi niezmiernie rzadko, a je6U już,
to negatywnie.
Jest to ważne osiągnięcie, szczegÓJ.n.ie
w roku jubileuszu naszego kraju. Instynktownie rozumieją to nawet ci, którzy :zazwyczaj demonstrują swą nięchęć
do sportu, a do p iłki nożnej w szczególności i
razem z kibicami :zasiada j ą,
pełni napięcia
przed telewizorami,
by
dopingować
jedenastu młodych
ludzi,
biegających po zielonej murawie za białą piłką. Bo walczą nasi, bo z Kopciuszka stal.i się
faworytami, ulubieńcami
publi czności 1 fachowców, bo swymi umiejętno-ściam4
I ambicjzadziwiają

O

Motorem przez
38 granic

Nie bien: S-Oble za zadanie być
w :tyciu c z y m ś, ale być k i m ś.

rt"Zlllotatów.
Jak nlekorzy!!łinle om>łlob:r
to
na dalszym rozwoju wypadków,
nie trzeba chyba dodawać.
TTAWA, st-0lica Kanady, ro~clla
sesję ministrów spraw zagranicznych państw NATO. poświęconą
zredagowaniu deklaracji, którą w
na.fblitszych dniach
podpiszą
szefowie
państw l rządów w Brukseli.
Ma. łam
zjawić się takf.e prezydent Nixon. Panuje p rzekonanie, że
główny
pojedynek
fra ncusko-amerykański
toczony podczlll!
sesji zakończył się remisem.
Francuzi
n ie powrócą
do wspólnego dowództwa
wo j ~ kowego
NATO, natomiast wyrazili
ziiodę
na pewną formę konsultacji

si ę

O

4Dal&&y otąg ~

1w. •

- ""' pl-; Zuziu, wcale nie
kocham piłki notneJ bardziej nit
ciebie,
ale
teraz 1
najdrotsza,
odejfłt •przed telewizora:

Dziś
o

wybory prezydenckie W Austrii Rozbudowa kołobrzeskiego portu
:.:~·~~~~: ~ ::·:1~ ::i :.•~~~~~'. .::::.·::r.:.:::~~:=::"~ Centralne uroczystości
•• •.--:•••

obecny minister spraw zagranicznych Austrii Rudolf Kirchscbłaeger,

bezpartyjny, kandydat Socjalistycznej Partii Austrii (SPOE) oraz burmistrz Innsbrucku, członek konserwatywnl'j Austriackie.i Partii Ludowej (OEVP) - Alois Lugger. Do glosowania uprawnionych jest nieco
ponad 5 milionów obywateli austriackich.

Po śm ierci prezydenta
Franza
Jonasa, na początku obecnej kampanii wyborc,.ei, wyraźną przewa1ę nad swym1 przeciwnikiem miał
znany dobrze we wtasnym kraju i
poza jego granicami Kirchschlaeeer. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej n.a kilka dni przed wyborami, Lugger zdołał jednak w
toku kampanii wyborczej pozyskać
poważną
ilość wyborców.
Nadal
nieznaczną
przewagę
utrzymuje
jednak Kirchschlaeger.
Z
przedwyoorczych wypowiedzi

obu kandydatów wynika, te Kirchschlaeger, w przypadku wybrania
go na prezydenta, kontynuowałby
politykę
swojego
poprzednika,
Lugger natomiast gotów
byłby
podjąć
szereg nowych incjatyw.
W znacznym stopniu wyniki wyborów uzależnione są od stanowiska komunistów austriackich, którzy odrzucili
obie kandydatury,
jak też od Austriackiej Parti i \Volno~ci (FPOE) . która Zfljęła wobec
nich stanowisko neutralne.

•

rozpoczęcia

''

Ak-t erekcyjny rozbudowy portu
dźwiękach
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Nowy spektakl Teatru Faktu TVP

n.owym.

„Sprawa polska 1944"

piono go w morzu w tym miejscu,

statków

Przy

11tojących

gdzie rozpocznie
~ty

w porcie, zatoa.ię

•

rocznicę

Roman Wionczek ukodczył w tych dniach pracę nad wiW zwiĄzku 11 przypadającą 22 bm. 33 rocznicą najazdu hitleTego samego dnia w Kołobrzegu
dowiskiem Teatru Faktu „Sprawa polska 1944", opartym na scenarowskiego na ZSRR, radziecka prasa, radio I telewizja zamieszriuszu Ryszarda Frelka i Włodzimierza Kowalskiego. Formulą artysliczna grupa najbardziej zasłuż.oczają liczne okolicznościowe publikarje. Przypomina się, że ta
łyczną spektakl ten przypomina. pamiętne widowisko
R. Wionczka
data sąsiaduje w kalendarzu z 24 czerwea, kiedy obchodzona
o konferencji poczdamskiej, zrealizowane przed dwoma laty.
nych ludzi mon.a
& całego Wyiest rocznica
hiswrycznej defilady zwycięstwa w 1945 r.
Dwie części „Spra.wy polskiej 1944" nadane zostaną w TelewtzyjWówczas to posypały się sztandary 111 Rzeszy na bruk Placu
brzeża
udekorowana została odDym Teatrze Poniedziałkowym w dniach 15 i 22 lipca.
Czerwonego.
znacz.enlami państwowymi
nada- Spektakl ten przypomina wy- , - Stanisław Jaśkiew!~ Z działa
Centralny organ
Ministerstwa kreśl.a w artykule wstępnym,
te
danenia,
które
zdecydowały o czy politycznych i dowódców pol- nymi Im przez Radę Państwa.
Obrony „Krasnaja Zwiezda" pod- w bohaterskich kronikach narodu
l!owym okresi e historycznym w skich ujrzymy m. in gen. Berlin- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - radzieckiego
szczególne IDieJsce
dziejach naszego narodu - powie- ga (Zdzisław Tobiasz), Wandę Wazajmuje
wielka wojna narodowa
dział R. Wionczek w rozmowie z silewską (Zofia Rysiówna), Eclwarnajcięższa
próba w dziejach
dziennikarzem PAP. - O ile jed- da Osóbkę-Morawskiego (Ryszar d
kraju. W tych ciężkich chwilach
nak akcja „Poczdamu" rozgrywała Bacciarelli),
Bolesława
Drobnera
społeczeństwo
radzieckie jeszcze
się wyłącznie w sali konlerencyj- (Marian Friedman)
jak równ ież
bardziej zespoliło się wokół Partii
n.ej, to „sprawę" uzupełniają frag_ gen. Bora-Komorowskiego (Henryk
Komunistycznej.
Natchnieni przez
menty archiwalnych filmów doku- Machalica) i Stanisława Mikolajpartię żolnier ze armii i marynarmentalnych,
obrazujące działania czyka (Zbigniew Kryński).
Obok
ki, ludzie pracy miast i wsi, parmilitarne na frontach
II wojny nich w rolach epizodycznych wytyzanci i d ziała cze podziemia zaświatowej i stanm.viąc e tło toczą- stąpl kilkudziesięciu aktorów.
najwyższe walory
MOSKWA
W IObot.11 sekretan:
KZYM. Nadzwycnjny trybunał demonstrowali
cych się rozmów 1 akcji dyplornaScenografię
oi:>racowal
Jerzy generalny KC KPZR, Leonid Breż wojskowy w Atenach skazał na ka- moralne, niespotykaną wytrwałość,
niew
przyjąl
ambasadora RFN
w ry od 1 miesiąca do 5,5 lat pozba- męstwo i oawagę. Każdy z 1.418
tycznych.
Maalowsld, a realizacja telewizyjAmbasador wienia wolności dalszych 20
ośÓb,
dni 1.magań wojennych zaznaczy!
Ramą obu ezęśc!
,,.,prawy"
11\ na spektaklu jest dzielem Jo.anny ZSRR, Ulricha Sahma.
od oskarżonych o ,,dzlalalność antyrzą się jako czyn ogólnonarodowy. Bokonterencje w Teheranie (listopad Wiśniewskiej. Są to ci sami reali· przekazał L. Breżniewowi list
kanclerza
federalnego
RFN,
Helmuta
1943) i w Jałcie (luty 1945).
żołnierzy
radzieckich
zatorzy, którzy współpracowali z Schmidta. W rozmowie, która odby- dową" 1 „nieleg·a lne posiadanie bro· haterstwo
wyraziście dało o sobie znać już
Rolę Stalin.a odtwarza
Mariusz R. Wioncz:kiem podczas przygoto- ła się w związku z tym, poruszono ni".
DELHI. - Prasa delhijska polntorDmochowski, Churchilla
Mie- wywania
widowiska
„Poczdam problemy dalszego rozwoju stosun- mowala w sobotę, że w ciągu ml- podczas walk przygranicmych, a
czysław
Pawlikowska,
R006evelta 1945".
ków między ZSRR a RFN.
nioneg0 tygodnia
wojska pakista11- następ.nie w słynnych bitwach pod
skie ostrzelały strażnice Indyjskie w murami Leningradu i Stalingradu,
różnych
punktach granicy indyjsko- pod Moskwą. Odessą i Sewastopopakistańskiej. Wecllug doniesień pra·
lem, pod Noworosyjskim i na Lusy, wojska
indyjskie odpowledziaiy ku Kurskim,
ogniem.
Zdaniem obserwatorów inOrgan
KC KPZR
„Prawd.a"
dyjskich, incy denty zmierzają
do
wytworzenia napięcia na granicy
l stwierdza, iż naród radziecki, zapokojową,
twórczą
pracą,
odwrócenia uwal'!! ludności pak'lstań jęty
skiej
od zamieszek religijnych w wnosi wybitny wktad w umocniekraju,
nie powszechnego pokoju i bezpie-

I

Ośrodki

bazy noclegowej

wypoczynkmve

czekają

na wczasowiczów

o miejscowośct wypoczynko-czell stałe dytury
we wszystkich
wych
calego kraju przybyli pa1'liach gór ratownicy GOPR .
już pierwsi goście. W obiekNa Wybrzeżu Zachodnim oblic7a si~,
tach robi się coraz pełniej. że region ten odwiedzi ok. 7,5 mln
Kompletu gości gospodarze tych o- osób. Wprawdzie nie przybylo nobiektów spodziewają się już na po- wych miejsc w hotelach. jednak baczątku lipca.
za noclegowa zwięl<szyia się w tym
Tysiące osób
wypoczywa już
w roku o 2 tys. miejsc na campinośrodkach
wczasowych
Pomorza. gach, 5 tys. w kwaterach prywatSzrzcgólną popularnością cieszy się nych i o kilka t~'si~cy na polach
Przyjezierze w pow. Mogilno
oraz namiotowych.
Ob•lugę sezonowego
pojezierze brodnickie.
ruchu usprawni
zwiększona liczba
Początek sezonu
turystyczno-wcza- punktów gastronomicznych, szczegól1owego widać również na południu nie na Wybrzeżu Bałtyckim.
kraju. Pierw·sza tata urlopowych (ok.
Korzystne zmiany w zagospodaro?O !Ys.) gości dotarła do Zakopanego waniu plaż morskich obserwuje slf;
I okolic. W nowym sezonie rozpo- na Wybrzeżu Gdańskim.
Przyby-

D

Kolorowe

święto młodości

ZSMW

Cepeliada. w 5 punktach miasta (:z 18 klo~ka.ml - przed Dworcem Fabrycznym, w pasażu Schillera, na placach przed Teatrem
Wielkim I SDH „Magda" oraz w Al. ZMP) zainauguruje juź
Jutro tygodniowe centralne święto młodości Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej. W dniu tym mies1kańcy robotniczej Lodzi podziwiać będl\ pierwsze występy zespołów ludowych - ka.pel z Wiśniowe.i Góry, z Głuska, ze Złotogłowie I zespołu ludowego „Zbąszyńskie dziewczęta",
Tygodniowe ~więto młodych artystów amatorów ze wsi oraz wiej1k1ch sportowców będzie podsumowaniem całorocznej pracy kultund nej, sportowej
i
spolecznei
ZSMW. Udział w święcie zapowied:r.ialo 12 reprezentacji wojewódzk ich - 1200 dziewcząt i chłopców
w regionalnych strojach, nieomalte z całej Polski oraz 1800 mło
dych sportowców, reprezentujących
barwy LZS. Spotykać się z nimi
będziemy przez cały najbliższy tydzień w
różnych punktach Lodzi
l w wielu miejscowościach woj.
łódzkiego. Już we wtorek, 2:5 bm.
barwna
!
dźwięczna kawalkada
(l!sztyńska
złożona
z 7 wozów
konnych. z 5 doskonałymi ludowymi kape}ami, przejedzie ulicami
miasta. Wtorek będz ie pierwszym
dniem koncertów ludowych zespo-

czeństwa międzynarodo·wego. Zwią
zek Radziecki,
który rozgromił

Kroniko wypadków

ło
zwłaszcza
kosze.

•Przetu. takiego
jak
koajaki, rowery wodne
Itp. Gdański korespondt'nt PAP sygnallzu,i e jednak
postępu.1ące zanlecz;vszczanie wody morsk1eJ. z tego
powodu nadal zamknięty ie<t orkinek plaży w Pucku, a u progu sezonu inspekcja
sanita1'na zmuszona
bvla zamknąć rejon plaży w Tolkmleku nad Zalewem Wiślanym.
Na Dolnym Sląsku, który spodziewa sle ok. 10 mln tur:vstó·,v 1 wczasowiczów,
przy!!otowano 12
tys.
miejsc noclegowych I ponąd 10 ty•.
gastronomicznych: I tu gospodarze
terenu szcze!?ólnie polecają camplngi I pola namiotowe oraz wsie letniskowe. Dobre warunki w:vpocz:vnku
zaoewnla1ą przede wszystkim wsie w
re.1onle Sud.-tów.
Po-lobne propozycje naol:vwa111 z
PP•kldów. Na1lens1.e wArunkl ofent1ą
tam wsie letniskowe Tstebna I Kon!Al<ów.
ktńrP d~·snon"1" tvsląrPm
mleJsc I wieloma atrakcjami
dla
swych !?Ości.
leżaki,

Tegoroczn~·ch
jeszcze przyjąć
mlejscowości.

urlopowlczćw

może

v:tele
atrakcyjnych
na Ziem! Lubaskiej.
Wolne miejsca oternjA
Lorhowice
pow. Krosno Odrzańskie. Lgln pow.
Wschowa,
Grabówek pow. Lubskn.
Lubnlewlce pow. Sulęcin,
Wilkowo
pow. Swiebodzin I inne.

Zaskakujące

decyzje

Zakończenie

roku akademickiego
w WSNS
22 bm. odbyła się w Warszawie
uroczystość
zakończenia
roku akademickiego
1973/74 w
Wyższei Szkole Nauk Społecz
nych przy KC PZPR. Mury uczelni opuściła grupa ponad 130
. słuchaczy p ierw•zych absol
wentów WSNS od chwili reaktywowania jej przed 3 laty.
I sekretarz KC PZPR Edward
Gierek, który przybył na uroczystość,
złożył
absolwentom
serdeczne
gratulacje i życzy!,
aby w przyszłej pracy osiągali
jak najlepsze wvniki.
Edward
Gierek wręczył W:"różniajacym
się absolwentom dyplomy ukoń
czenia szkoły.

naiazdu hitlerowskiego na ZSRR

pierwsze ro-

inwesitycyjne.

Reżyser

Zwiększenie

E. Gierka

Dn ·1 Morz a''

22 bm. rozpoczęły się w Kołobrzegu centralne uroczyMo~oł Inaugurujące
tegoroczne obchody
„Dni Morza". Najważniejszym ich akcentem było położenie kamienia węgielnego
pod
rozbudowę
portu, która rozpocznie się w przyszłym roku. Będą to m. In. nowe nabrze!l:a, falochrony oraz obiekty zaplecza lądowego. Po zako6czeniu tych inwestycji, port kołobrzeski będ:Gie mógł przyjmować
duże statki zarówno handlowe jak i rybackie, a jego przeładunki zwi <; kszą się dwukrotnie. W niedalekiej przyszłości zawijać tu będą • - opró_cz ~tatków . żeglugi tr~mp~wej i kabot~ż?wej także
większe jednostki pasażerskie. Będzie to rowmeż koleJny na ·wyorzezu port stalcJ zeglugl promowej szczególnie na liniach do Skandynawii i RFN.

umiesz.cz.o.ny zostat w bloku beto-

Z udziałem

.;. Wczoraj vr Lodzi na ul. Trau, gutta ł Jan M. (Sporna 74) przechodząc

nieostrożnie

jezdnię

potrą ao

ny został przez samochód osobowy.
Pomocy udzielono mu w pogotowrn.
.;. Przy zbiegu ullc Telefonlcznej
I Jesiennej Malwina Sz. lat 71 (Lim·
bowa 33) przechodząc przez jezdnie
potr4cona zestala przez „Fl·ata" IT
7000. Piesza z poważnymi obrażen la
mi przewieziona została do szpitala.
Swiadkowie tego wypadku proszeni
są do WKRD MO ul. Wl. Bytomskiej 60 tel. 515-86.
/i. Na ul. Pojezierskiej przed posesją
95 Zygmunt D.
prowadząc
„Stara" 4177 IB zajechał drogę
I
spowodował zderzenie
z motocvk·
Iem TE
2~01.
Kierowca motocykla
j Mirosław M. (Poje1 ierska 5) doznał
poważnych
urnzów brzucha l przebywa w szpitalu.
Swladkowie tegn
wypadku proszeni są również
do
WKRO MO.
A l\'.a ul. Rojnej kierowca „Syreny" 5402 IO Feliks W. iRoJna 8)
zmusi! do raptownego
hamo wania
kierowcę autobusu MPK. W czasie
hamowania upadla.
doznając obrażeń Irena S. lat 20, którą opatrzono
w pogotowiu.
A Kierowca
,.Skody„ Uli
IB
Henryk L. (Marynarska 14)
przy
zbiegu ullc Sicnkiewlcz·a ! Narutowicza spowodow"ł zderzenie z tramwajem 9 i.
W wypadku kierowca
samochodu doznał ran
tłuczonych

Niemcy
hitlerowskie
w
latach
wielkiej wojny narodowej, aktywnie i konsekwentnie walczy o okiełznanie agresywnych sil imperializmu, o likwidację ognisk agresji i napięc ia
międzynarodowego,
utrwalenie
zasad pokojowego
0
wspóli~tnienia państw o odmiennych ustrojach społecznych.

Brytyjska próba
nuklearna
W

USA?

Brytyjski dziennik
„Daily Express" informuje w numerze sobotnim, że Wielka Brytania po raz
pierwszy od 1965 roku
Zflmierza
gokonać eksplozji atomowej.
Do5wiadczenie ma być przeprowadzone
na amarykańskim
P"ligonie
wqjskowym
w stanie Nevada w
ciągu Mjbl!ższych dni. Będzle to
podziemna próba nuklearna.
Jak
dowiaduje się d?.iennik, W. Rrytania zamierz.a wypróbować udo5konaloną głowicę
do rakiet
typu
.,Polaris", w które wyposażone są
brytyjskie okręty podwodne. Jeśli
próba wypadnie pomyślnie, to W.
Brytania r<>zpoczęłaby seryjną produkcję tych głowic. Według informacji „Daily Express". bryty.lscy
eksperci atomowi znajdują się jut
na amerykańskim poligonie, Agencje prasowe przypominają, że doświadczenia te zostały zaplanowane
k
·
·
d·
w o res1e sprawowania rzą cnv
przez konserwatystów,
tj. przed
28 lutego br.

I

Papież Paweł

VI
o aktualnych problemach świata

I

w związku z: przypadając!\ 21 . czerwca jedenastą rocznicą swego wyboru, papież. Paweł VI, odpowiadając na żyezenla zlożone mu 22 bm.
przez czlon~ów kolegium kardynalskiego. wygłos!! dluższe przemówienie, w którym poruszył rozmaite problemy współczesnego świata.
Poti;piwszy na wstępie przejawy zła. takie Jak przemoc i gwałt, tendencje do uniformizacji, która zagraża zatratą wszelkiego indywidualiz mu,
pragnienie samozadowolenia I nastawiony wyłącznie na nle styl tycia,
a także przejawy niesprawiedliwości, papież Paweł Vl omówił następnie
problemy wewnętrzne kościoła oraz zajął sil: sytuacją światową. Papież
potępił terror w Irlandl! Półnoenej oraz
wyraz:ll nadzieję na umocnienie
pokoju na Bliskim Wschodzie. Mówił równlet o dotychczasowych koloniach portugalskich w Afryce, tycząc ludności Mozambiku. Angoli J Gwinei Bissau rozwiązań po!Jtycznych gwarantujących Im wolność 1 rozwój
społeczny. W końcowej części przemówienia Paweł VI ponowił tyczenia
pokoju I pojednania dla współczesnego $wiata,

I

Afera korupcyjna w Scotland Yardzie

Kutno. To tylko niektóre li Imprez, jakie odbywać się będą z
głowy.
okazji święta młodości w Lodzi i
w ub. roku 788 pensjonariuuy bry.;. Przy zbiegu ullc Wólczańskiej
wojewód.ztwie prze-z 7 drr.i. Wraz z tyjskich więzień odpowledzialo od- i S"·ierczewsklego urwała
się lina
Społeczeństwo
brytyjskie ma do j łych członków 1pecjalnego oddziału
FI f.5~6 holowal
ludowymi artystami
na
ziemi mownie na propozycje ze strony kie- na której „Star"
„StAra" FK 12~0. Lina uderzyła
w przellmlęcla kolejną gorzką pigułkę. do walki z pornografią. Wysunięte
łodzkiej koncertować będą również rownlctwa tych zakładów wypuszc1eW
tych
dniach
ujawniono,
że w sze- przecm·ko nim oskarżenie
branle
0
Z<'\Spoly „Dwa plus jeden", „Brac-- ni.a kh n11 wolność
„na słowo". „Fiata" FS 2566. Pojazd uszkodzony
słynnego Scotland Yardu wła- łapówek zostało oparte
na zeznatwo Kurkowe" oraz sol iści : Hali-\ B1ytyjskle Ministerstwo Spraw Wew- zestal na łOOO zł a jego pasażerka regach
Maria R. lat 45 doznała dotkliwego dze wykryły nową aferę korupcyj- niach byłego „króla pornogratil" Ja.
.
nętrznych
wszczę! 0
śledztwo,
mająną, w którą zamieszani byli otlcero·
na Frąckowiak. Maryla Rodowicz i ce wyjaśnić,
mesa Humphreys·a. obecnie przebydlaczeE!o wlętniowle stluczenla klatki piersiowej.
wającego w więzieniu.
Z zeznań
Stan Borys.
wn1Pll przebywać w r.akladach karA W Wolborzu wybiegi na jezd- wie na wysokich stanowiskach.
Ze
skąpych
lnforrnarji,
które
przeHumphreysa
wynika, że trzej funk.
(zbk)
nych . .
nię za pUką 8-letnl Marek cz. Chło
dostały się na światło dzienne \\ Y- cjonarlusze patrzyli przez dlugl czai
piec potrącony został przez nadjeż
n!ka, ż„ w trakcie trwającego obec- przez palce na Jego działalnosć, w
dżającą „Warszawę" i doznał poważ
nie śledztwa, sześciu tunkcJ0nnriuszy zamian za regularne „gratyfikacje".
nych okaleczeń. Przewieziono go do Scotland
Yardu zostało wwle5zonych
Prasa brytyjska przypuszcza,
że
szpitala,
w czynnościach służbowych 001 za- atera
korupcyjna
może
zatoczyć
.;. 14-letnl Adam !I. w Ochedzy. rzutem
regularnego
przyjmowania jeszcze szersze kręgi i spowodować
nie pow. Wieruszów
wybiegi zza łapówek.
postawienie w stan oskarżenla ogóstojącego
autobusu na jezdnię
I
W najhllższym czasie spodziewane Iem 28 policjantów.
lapoński teglarz Kentaro Kaneko, który przed dwoma mlesl11cam1 1a- potrącony
został
przez samochód jest zawieszenie dalszych. trzech o!IJeźeli pogłoski
te sprawdz11
8fę 1
motnie wyruszył w morx.e na tratwie
nadal w sobotę sygnały ratun· o.•obowy.
Chłopiec dozna! obrażeń
cerów policji. jednego w randze in- będzie to naiwięl<sza afera korupkowe. Japońska organizacja ratownictwa morskiego ogłosiła. apel 0 po- ciała.
spektora I dwóch detektywów, by- cyjna w historii pollcjl bryt~·jsklej.
szukiwanie żeglarza.
.;. w mlejscowo~cl
Franciszków
pow. Skierniewice spalll się wczoraj
W
Jokohamie
podano,
Ił
sygnały
mor.:e
vr polowle kwietnia z portu młyn elektryczny należący do Franłów w dużych łódzkich zakładach
na ciszka M. Straty szacuje slę na 200
pracy. Ludowi artyści dedykować sos, zostaly odebrane a goclz. 3 w Tatejama zamierzając przebyć
będą iSwoje utwory ludziom do- nocy. Niestety, dokladnle nie wlado tratwie Ocean Spokojny. Dzielny żeg tys. zł. przyczynę pożaru ustali komo, gdzie znajduje się tratwa „Inan- larz pragnął zbadać znaczenie plank- misja.
brej roboty - robotnikom łódzkim. na" zbudowana z 32 pustych metalo- tonu dla organizmu ludzkiego.
W
.A w Wotnlkach pow. Poddębice
M. in. reprezentacja ziemi poznań wych beczek. O•tatnio widziano sa- czasie rejsu,
obliczonego na sześć spallly się dachy
na. 2 domach
skiej gościć będzie w Zakładach motnego teg!arza w dniu 24
maja miesięcy, Kentar 0 Kaneko z zapasów mieszk·alnych, oraz stodoła ! obora
W związllcu & trwającymi obecnie
Ostrzeżenie motna streścić w jed„Stomil", a artyści z Rzeszowskie- br. Znajdował 1ię on wówcias oko- żywnqści na pol<ladzie tratwy miał kryte slomą. Wlaśc.iciele: Stanisław Ml~trwstwaml Sw!ata w plice nożnej nym zdaniu - nie przesadzać z kitylko
ryż.
który
mieszał
z
planktoCz. i Anton! B. ponieśli straty wy- lekarze brytyjscy wystoS-Owali ostne- bicowaniem, bo może ono soowodoiO odwiedzą robotników ZPB im. le 1.100 km na północny wschód od
nem łowionym w morzu,
japońskiego portu Czoszl.
sokośc! 45 tys. zł. Przyczynę zbada
ż€'nie pod •clr<>sem mlUonów fanatywać u.temnt' slrntk! dla zdrowia. Jest
J. Marchlewskiego.
komlsja.
37-letnt Japończyk wyrusiył
na
ków piłkarstwa.
bowiem faktem te wlekszość teleTego ;Samego dnla uczestnicy
wldzów. obserwując mecze. Odruchołwięta mlodością wyjadą do róż
wo soożywa dut.- Ilości rozmaitych
nych m iast ziemi lódzkiej. Grupa
herbatników. krakersów i kanap~k.
,poznańska
przebvwać
będzie w
przyE!otowanvch pr1ez tro~k11we psdowym 10 mln funtów szterlingów (po(D-Okończ:en{e ze str. 1)
Be!chatowie, opolanie odwiedzą Len•e domu Wielu k 1biców pije rńW
branych z racji zawyżonych podatków)
nlet
w czasie denerwujacych aootwicz,
a
zespól
z Kielc
państw
członkowskich, • co
zabiega.U
kań
ptwo.
wypowiedziało się przeciw zwrotowi pie.Am erykanie.
niędzy, 308 posłów wobec 299 „za".
Zwraca się jednak uwagę, te Francja
Te nie kontrolowane !>I"MZ świado..
nie
zrezygnowała
moM poollkl. spożywane w dOdatku
.z z:a.manifes towania
żadne
11:
dotychczasowych
głosowań
w warumkach duże~o naolecia nerswej rezerwy wobec deklaracji, oo znanie było
powiązane z votum zaufania
wowego,
powOduja
orzvspiesrone
lazlo wyraz w delegowaniu do Brukseli
dla fZ<\du, niemniej jednak
przewiduje
odkl„danle
sle
tk:ankl tłuszczowej,
premiera Chiraca, podczas gdy prezydent
się rozpisanie wyoorów
na październik
co Jest wyjątkowo niekorzystne dla
d'Estain.g pozostanie w Paryżu. Ofic.lallub listopad, gdyż Wilson
zdaje sobie
organizmu.
I,ekarze obliczyli,
te
nle tłumaczy się to koniecznością odbysprawę,
że nie będzie w stanie, przy
P,rzecletny kibic może w ten 1!1!)0cia wcześniej
zaplanowanego spotkania
obecnym układzie sil, przeforsować żad
sób w czasie 10 transmlsil zwieknYć wsge swego clala na~vet o• ldi·
z premierem Iranu, ale n!kt nie ma złu
nej ustawy o zasadniczym znaczeniu, nie
Wowy podmorski kabel łeletolllc•
ka ftmtów.
dzeń, iż prezydent użył tego spotkania
będzie mógł zrealizować celów wytyczollY połączy! W. Brytanię I Kanadę,
W piątek, 21 bm., odbyła się urojako pretekstu nych w programie wyoorczym. Liczy on
po prostu nie chciał
Tak więc m·ls1a":zQstwa łw1ata m~p
czystoścl oddania do użytku ~wego
osob iści e podpisa ć
.,Nowej karty atlanprzy tym, w oparciu o sondaże, na barprzyczynić się
kabla. Długość kabla, 0 nazwie „Kando oowlększenta si•
tyck;iej" nawet w kompromisowej wersji.
dziej zdecydowane zwycięstwo, na osiąg
tat-%" wynosi 2.800 mil morskleh. Za
armii grubasów na całym świecie.
nięc'e takiej większości, która nie mujego pośrednictwem
b«:dzle możm
NGLICY pójną "''króke ponowsiałaby
liczyć
na
poparC:e liberałów
jednocześnie prowadzić 1.840 rozmów
Lekarze paleeaj11 kibioom odbyde
nie do urn wyborczych taka
i n8ci.o:1alistów szkockich, jak to ma
PO każd:,'I11 „posied1.eniu" krótkle~o
teletonlcznych, tj. wiece.I niż za poopinia coraz hardi;iej ugruntowuIzbie Gmin, w tym Jedn!ł powałnĄ, kietłrednictwem
w•zystkich dot\'chrzabiegu
na dygtansie 6 mn lub spacemi ejsc~ obecnie.
je się w Londynie. Prl'mier Wildy to podczas glosowania nad poprawką
ru n& odleglo~ć co naJm.."llej 20 mil.
sowycłt kabli. lącząrych W. Brytanię
son trzylq:otnie
poniósł już porażkę w
HENRYK WALENDA
1m:ewidującf\ zwrócenie zwil\z.lt<>m zawe·
1 Ameryką Pólnocną,
Clct.kie Jest życie kibica„.
(w)

sos

z s3111otnej trat\VY na Pacyfiku

Kibicowan,ie sprzyja •••tyciu
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egoroczny 8 marca - łwlęto kobiet, i 26
maja - święto matkli. opędziłem kilkoma
goździkami. Zaś l czerwca - święto dziecka
- landrynkami i misiem.
Natomiast w
pracy kilkoma losami loterii książkowej, niestety,
jak się później okazało - pustymi, No. a przy
tym tradycyjnie nie żałowałem wiązanek złożo
nych ze słów, pomny mak.symy, że słowo to potęga. Zatem - zdaje się, sądząc po pewnych oznakach wzajemności - obroniłem swoją męską opinię. i zdaje się wyszedłem na stylowego ludowego dżentelmena, przy którym światowej sławy
angielski dżentelmen jest po prostu typem neandertalskim. Tu wyznam, że w tym roku z calą
premedytacją oostanowilem nie wyjść ani pół
krokiem poza granice powszechnie lansowanej
sztampy. Kwiatek dla Ewv. niech tak będzie. Bardzo proszę. jest kwiatek dla Ewy. Uśmiech dla
dziecka. a więc landrvnki I miś. W sumie uszczupliłem o sto siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia
groszy swoje zaskńrniaki. a ile było radości trudno onisać. A co naj'ważnie.isze. nie latałem
po mieście z wvwieszonym językiem za prezentami , nie stałem w koleikach godzinami. nie musiałem rmmawiać
łokciami z innymi
lennikami
płci pięknej i nie bylem narażony na wysłuchiwa
nie sądów o moim mieczu i moje.i kądzieli.

T

Czlowiek - mówią bez przerwy w
trosce o człowieka - ma tylko jedno
wątrobę, jedne nerwy i jedne nerki,
nien gonić za zgubnymi używkami.

at

do u.mego sedna problemu, oo uwakonstruktywnej krytyki, należy tu
ogól n ieiszy !akit, a mianowicie to, te
wszystkie te trzy święta dowodzą niezbicie. Jak daleko
zaszla dezintegracja w świecie kobiet i jak maleje poczucie
kobiecej solidarności. W istocie. to przecież kobiety urządzają
ten swój świat takim, jakim je.st, a jakim być nie powinien.
Fakty nie.zbicie świadczą przeciw samym kobietom. gdyż 105,7
kobiet wypada na stu mężczyzn i dzięki te.i przewadze kobiety
mogłyby - gdyby chciały - tak urządzić świat nad Wisłą i dystrybucję artykułów kobiecych marzeń. żeby mężczyźni nie musieli przynajmniej trzy dni w roku uprawiać sztampy. Nieo;tety, kobiety albo nie uświadamiają sobie własnej sily. albo też
perfidnie gotują męskiPmu rodowi trzy dni piekła. Mężczyzna
w dniach tych świąt jest jed:vnie pośrednikiem międz:v kobietą
i kobietą. między kobietą z handlu, a kobietą z domu. Meż
czyzna kupuje u kobiet dla kobiet, bowiem do tego wszystkiego - kobiety opanowały handel w 70 procentach. Kiedy przychodza święta kobiet i dzieci. nie widać. że to ich świeto.
Żadnego uwodziciel.~kiego uśmiechu zza lady. żadnej próby
skokietowania mężczyzny. Kobiety zwvkłv patrzeć na meżczyzn
jako >a tych. którzy z tradvcji dają prezenty, a nie widzą ich
jako klientów. Ileż za ladami stoi sympatycznvch księżniczek.
Pytane - raczą cedzić slowa. nie pytane - patrzą tylko na
ręce. I oto do czego doszło. doczekaliśmv czasów z naszych
me-~kich marzeń: po raz pierw~zy w dziejach h<Jmo sapiens
kobieta gardzi męskim portfelem. Panowie, cześć jej za to!
Wiwat kobieca godność!
ięgająe głębiej
żam u
warunek
uwypuklić daleko

•

aięgnlę-

portfel.

telewizji w
serce, jedną
i nie powi-

woczesności.

wo góral, gdy zwierzyłam mu się co sądzę o opłacie (a 50 zł) za przejazd rzeczoną bryczką od dworca PKP do hotelu na Bystrem. - Zresztą od stacji na Bystre daleko. Do „Hyrnego" (dom FWP oddalony
zaledwie 1,5 km od dworca) kosztuje 30 zł - dodał uspokajająco„.
estem

więc

w Zakopanem i

czuję

2 tygodnie przed spodziewasezonowym
najazdem „ceperłę polskich Tatr ceny nie
osiągnęły
jeszcze wyżyn konkurujących
dzielnie z wysokością - bo ja wiem?
Nosala? Kasprowego? Giewontu?
Wyjazd przed sezonem ma jeszcze 1 ten
dodatkowy plus. że w dwóch, oowtarzam:
d w ó c h wagonach (I i II klasy) odchodzących do Zakopanego z Lodzi Fabrycznej uniknąc można polamania żeber
rw tłoku. zajmując przebojem - na godtinę przed odjazdem - siedzące miejsce
w U klasie, bądź - uwaga mniej z;apobiegliwi ! - wykupując z konieczności bilet I klasy. ktora gwarantuje ludzkie (a
nie łódzkie) warunki podróży.
Korzyści jest jednak znacznie więcej.
Zakopane w a-zerwcu cieszy względną
ciszą i brakiem sławetnych
kole.iek do włoskich lodów. do barów szybkiej
obsługi. do rożna, do kioskńw
z pamiątkami ltd. Nie
brakuje wprawdzie
gwarnych wycieczek „turystów" z nizin,
myszkujących po sklepach na Krupówkach. ale„. na stolik w .. Kolorowe.i" czy
„Cocktail-barze" nie trzeba czekać godzinami. .,Jędruś" i „Empire" straszy pustawymi parkietami, a w niedostępnych
dla krajowców willa~h na
Parcelach
Urzędniczych wiszą tabliczki „wolne pokoje". wolne - na razie również dla rodaków.
W sumie ·- n ie n or ma 1 n ie. Nie na
dlugo. Za miesiąc, w pełni letniego sezonu Zakopane zmieni się. jak co roku. w mrowisko ludzkie. duszące się w
smrodzie spalin samochodowych, zaaferowane i zabiegane - bo to nie tylko
Krupówki zaliczyć wypada, ale i najchoć

nym,
prów" na

bliższą

górską

okolicę.

rzez Zakopane przeciągnęło w ub.
roku ok. 3 milionów turystów
zlakn.ionych nie tylko tatrzań
skich krajobrazów, ale i godziwych warunków wypoczynku. (Samą milością do gór nie wvżyjes,z !) Wiedzą o
tym
doskonale zakopia,ńskie
władze,
przyjazne każdej inicjatyWie zmierzają
cej do rozwoju ruchu turystyczne«<>:
Francuzi mają Alpy, niech więc i Polacy mają Tatry. Z wyciągami dla narciarzy. z narto.«tradami. kolejkami linowymi, szerokimi, asfaltowanymi szlakami
turystyC"Znymi i - rria się rozumieć odpowiednim zapleczem gastronomiczno-hotelowym. Wydawałoby się - nic, tylko
przyklasnąć. ale ...
Ale nie sposńb przejść obojętnie obok
faktów. które stawiają sens forsowania
niektórych projektów pod
poważnym
:znakiem zapytania. - Nie zapominajmy
grzmią
orzedsta wiciele dyrekcji Tatrza11skiego Parku Narodowego (instytucji powołanej
przede
wszystkim
do
o chrony przyrody w tymże l?arku). że
po naszej .stronie granicy znajduje się
zaledwie 1/4 Tatr. Cale zaś pasmo jest

wiele setek razy mniejsze od Alp. N.ie
zapominajmy, że aktualna sieć szlaków
i dróg turystycznych przecinających Tatrzański
Park Narodowy liczy ok. 300
kilometrów i już ta ilość zagra7..a poważnie ochronie niepowtarzalnego środo
wiska tatrzańskiego. Nie zapominajmy,
że na terenie parku znajduje się również
8 schronisk turystycznych zamienionych
ostatnio z Mekki dla taterników na domy wypoczynkowe dla wczasowiczńw,
którzy bez hucznego wieczorku zapoznawczego nie wyobrażają sobie turnusu.

A choćby
wadząca na

taki Kasprowy Wierch. Proszczyt kolejka przewom
dziennie ok. 1800 osób. Wystarczająco
wiele. by po paru dziesiątkach lat intensywnej
„eksploatacji",
całkowicie
zniszczyć istniejącą tu nieg<lyś szatę roś-,
linną. Innymi słowy ~ Kasprowy Wierch
został już nie w przenośni. ale dosłow
nie
ro z d e p ta ny
milionami n-će
.:zdobywających"
go hlrystów. Co gorsza - jak twierdzą fachowcy - jert to
erozja nieodwracalna. tak jak i nieodwracalne są zmiany w szacie ro llnnej
Kotla Gąsienicowego - pamiątki Po nar•
ciarzach. (Ubity przez miłośników białe
go .szaleństwa śnieg zalega o 2-3 tygodnie dłużej od pozostałej
pokrywy
śnieżnej. uniemożliwiając we11etację niektórych roślin. Przerwana wstała Ponadto spoistość muraw. Nie ma również
trwalej pokrywy darni itp.).
To jedynie przykłady. - Nie dajmy się
więc zwariować
stawiają
się ostro
„ochroniarze" i żeby nie być goloslow•
nymi wyciągają argument najpoważniej
szy. świadczący najdobitniej o tym, jak
opłakane mogą być skutki nadmiernego
„ro?kręcania" turystycznego interesu:
eszc.ze przed 14 laty prowadziła do
Morskiego Oka
droga 5zutrowa.
która stanowiła swoisty regulator
przepływu
turystów.
W latach
sześćdziesiątych wybudowano jednak szeroką szosę asfaltową,
wiodącą niemal
wprost do obrzeża tego urokliwego jeziora. Dyrekcja TPN poczytuje za swój
osobisty sukces, że zdołała wywalczyć zatrzymanie ruchu kołowego do palany
Wlosienica, obecnie parkingu, oddalonego .zaledwie o 1,5 km od Morskiego Oka.

J

przyczyną zawałów.

•

andel w Polt!ce, nlemletnle od rM:nych etapów, .za'\lllSZe
by! w rękach kobiet i - powiedzmy wyraźnie - życie
kobiet zależy od pracy kobiet. Najpierw handel troszczył
się o mase towarową. olany. wskaźniki, aż wiedziony
handlowym instynktem skłonił się przyznać klientowi prawo
do posiadania w każdym wypadku racji. Ten moment właściwie
należy uznać za przełom w światopogladzie handlowym. Jednak
od prawa do racji. do faktyczne.i racji musiało upłynąć wiele
wody. Klienci w tych latach zapisvwali cale strony kratkowanych zeszytów zwanych księgami skarg. zażaleń i życzeń, lecz
nie były to księgi mądrości dla samego ·handlu. Słuźyly one
raczej do nie kończącej się wymiany poglądów na temat trudności obiektywnych i uświadamianiu klientów w sprawie szczerych chęci, torpedowanych przez osobistych nieprzvjaciól ob.
Merkurego. Teraz mamy słuszny kurs na organizowanie fron·t u
do klienta. Na ulicach pojawiły sill stragany z czasów przekupek pana Prusa, które z kolei były wzorowane na systemie śre
dniowiecznej preselekcji. Oczywiście nie obyło się bez walki.
ponieważ czasy idą ku nowoczesności I postępowi. zaś nawrót
do straganów mógl w praktyce oznacUlć cofnięcie się o kilka
wieków wstecz. Ponieważ jednak wstęp rodzi się w walce
starego 1t nowym, mamy wreszcie średniowieczno-pootępowe
stragany. Tylko. że nie wszędzie i nie z każdym towarem. Postęp ~ jak widać - nadal się nie daje. Wybierając jednak mię
dzy „nowoczesną" kolejką 11 średniowiecznym straganem, opowiadam się szczególnie za powrotem do średniowiecza
zw!aszcr..a w takie święta. jak święto kobiet, święto dziecka.
Wtedy święto handlu będziemy świętować p(i.a znakiem no-

- Tu się nie płaci za prykę, a za Zakopane - wy·]aśnił ml rzeczo-

to przede wszystkim po„. portfelu,

lekarze
ostrzegajq
chorych na sarce tele·
widzów,
aby
unikall
nadmiernych
wzruszeń
I stressów w czasie (')•
glądania
transmisji
z
Piłkarskich
Mistrzostw
Swiata. Emocje 4 pod·
niecenie mogą stać sią

obellobone
.matki
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Co lednak dziele

się

na

sławetne'

Wło

sienicy? Powietrze w tym rejonie (oczywiście w pelni turystycznej inwazji na
Tatry) osiąga zanieczyszcenie w stopniu
analogicznym, jak w centrum Śląskiego
Zagłębia Węglowego (nic więc dziwnego,
że nie dalej
jak w ub. roku obsługa
parkingu uległa zatruciu spalinami!). Badania prowadzone przez naukowców PAN
wskazują
zaś
niezbicie, że zanieczyszczenie gónskich
potoków znajdujących
się poniżej
schroniska nad Morskim
Okiem osiąga stopień alarmujący.
Jak więc pozwolić można. by podobna sytuacja stała się za parę lat taktem
na terenie od Kuźnic do Kalatówek, w
Dolinie Chochołowskiej. do Hucisk. lub
w Dolinie Kościeliskie.i do Hali Pisanei. a więc w rejonach, w których :zgodnie z projektami
drogi turystyczne mają być poszerzone i wyasfaltowane! Jakźe patrzeć obojętruie na pro-

jekty „modernizacji" schron.i.ska na K.a1atówkach - przedsięwzięcia, które przewiduje dobudowanie„. sali bankietowej i
nadanie schronisku charakteru hotelu,
choć do Zakopanego (a więc i nie jednej sali bankietowej) jest tylko pól
god'Zliny drogi. Jak nie protestować przeciwko planom budowy nowego schroniaka przy Morskim O~u. gdy badania
geologiczne zamykającej jezioro moreny
czołowej, na
której
ma stanąć ów
obiekt, w~kazują na to. :l:e wierce11Jie, kopanie ltd. doprowadzić może do„. wypłynięcia le.ziora. I jakże dopuścić do te10. by Tatrzański Park Narodowy obejmuj"cy w końcu c;i.łe Tatry Polskie pod:IJ!eltł los za tłoczonego i zanieczyszczonego Z.kopanego?

1t~nłe

!dok byt n~ezwyczalny. 48-letnł kil.ble
or~ Schneider - obnażony do pasa -

Gesiedz1al przed ekranem telewizora. Na ciele
jego umieszczone były liczne elektrody.
PNe~ody ele~t~yczne. łączyły je z elektrokard10grafem 1 mnynu aparatami medycznymi. Wskazania ich obserwował bacznie kardiolog Akademii Medycznej w Monachium
(RF!'~), dr Peter Mathes. Na szklanym ekranie toczy! się mecz piłki nożnej pomię
dzy madryckim klubem „Atletko" l monachijskim zespołem
„FC". Gra toczyla się o wielką stawkę, bo o Puchar Europy.
Kiedy w ostatniej minucie dogrywki monachijski zawodnik
Scharzenberg strzeli! niespodziewanie z odległości 30 metrów
ulokował piłkę w siatce Hiszpanów i wyrównał na 1 :1 - wska~
zówk.a pokazująca rytm serca wychyliła się gwałtoWl!lie, a
puls skoczył z 90 uderzeń na 160 !

W

- Została 06lągnięta f!'anlca ~ymał~I.- dr Mathes.

lłwlttdzU

Zdrowy jak przysłowiowy byk Georg Schneider zniósł t.o nadzwyczajne obciążenie organizmu bez szkody. Ale choremu na
serce czlowiekowi groziłby chyba zawal.
To oo zdarzyło się Georgowi Schneiderowl w klinice Akademii Medycznej, przytrafić się może łatwo każdemu innemu kibicowi piłkarskiemu, szczególnie obecnie podczas odbywają
cy.c~ się wł~śnie Piłkarskich Mistrzostw świata. Do 7 lipca br.
miliony k1b~ców na .całym świecie „skazanych jest" nłl wielogodzinne wysiadywanie przed szklanymi ekranami. na nieustanne emocje i napięcie, na przeżywanie zwycięstw i pol'ażek
swoich pupilów.
mołna

,,odfajkowa~•

'ako jen.
cze jedną pozycję akcji 80Cjalnej), to
obow:iązkowo eskapada do głośnych kurortów. Nie stare.za - widać - wyobraź
ni zakładowym organizatorom, którzy
atrakcyjną podróż „w Polskę" utożsamia
ją wyłącznie z wojażem w Tatry lub
nad morze. A że ludzie niewiele z tych
„atrakcji" korzystają, bijąc 1edyn.ie rekol'dy szybkości w oglądaniu poszczególnych zakątków l eksponatów? Nie szkodzi. Najważniejsze, :l:e plan socjalny jest
sukcesywnie wykonywany, a i - przy
okazji - Zakopane wspólnym zakłado
wym wysiłkiem. zaliczone. Podejrzewam.
:l:e podobne zasady rządzą organi'7!owanlem wycieczek dla dziatwy szkolnej.
która również skazana jest częstokroć na
poznawanie (?) uroków Tatr.
efekcie ruch na „ceprostradach"
(jak tuziemcy wzgardliwie nazywają szlaki turystyczne) nie ustę
puje poczciwej ul. Piotrkowskiej.
Z ~ jednak różnicą, że zza pleców turystów idących w przodzie można sobie
pooglądać. górskie widoczki, lub - schodząc na bok - zrobić pamiątkowe zdję
cie na tle prawdziwych tatrzańskich skal.
Rodakom,
wyśmiewa,lącym
zwyczaje
turystycznej „stonki". nie przeszkadza
je<lnak wcale planować spędzenia urlopu
wlaśnJe w Zakopanem. Bo to i raz wypada, a dwa - choć trzeba trzymać
się za kieszeń. to o zdobyciu mieszkania na 2 dni, tydzień lub miesiąc martwić się specjalnie nie trzeba. o jedzenie również. No i w końcu nie bez znaczenia są piękne okolice.
Czy nie ma im równych w Innych zakątkach ltraju? Oczywiście, że są. Brakuje w nich natomiast tzw. bazy turystycznej - miejsc noclegowych i · jadłodajni, które Zakopane w niewystarczającym stopniu, ale posiada. O tym
więc,
czy dalsze dzieje polskich Tatr
pisać będzrie miłość do ich niezapomnianego pezjażu, czy też interes. zależy jak się wydaje - wyłącznie od stworzenia alternatywy atrakcyjnego wypoczynku w innym, „drugim Zakopanem".

Z

drowi,

cieszący

sl!S

dobrą kondycją fizyczną mogą znieść

taki maraton bez
szkody dla zdrowia, dla słabszych,
starszych. chorych

entuzjastów piłki nożnej może
to się skończyć tragicznie. Trzeba tu jeszcze wziąć pod uwagę fakt, że większość
kibiców
w cza~ie oglądanfa meczów wię
cej Je, pali i co najgorsze pije. Promieniowanie i ultra•
dźwięki emitowane przez tele•
wlzor, niedostatek tlenu, brak
ruchu - wszystko t.o obciąf.a
serce, układ krążenia i inne organy I narządy, nie mniej nit
zdenerwowanie, napięcie I stre•
ssy 1powodowane rozgrywkami.
Niebezpieczeństwo
występozawałów
serca podczas
oglądania
meczów piłkarskich
zaobserwował dr Klaus G. Hu-

wania

llemann z Heidelbergu podczas
poprzednich . mistrzostw świata,
które odbyły się w 1970 r. ·11
Meksyku. Kontrolował on reakcje organizmu 6 kibiców oglą•
dających
rozgrywki na telewi•
zyjnych ekranach. Dwóch spośród tych kibiców
miało
jut
za sobą zawał serca. Otóż dr
Hullem.ann stwierdził, że każdy
gol. faul, sytuacja podbramkowa itp. powodowały natychmiastowe gwałtowne przyspies·zenie
rytmu serca, zwiększenie tętna,
większe ciśnienie krwi, ożywie
nie działalności
prądów
kory
mózgowej l inne objawy. Jest
rzeczą ciekawą, :l:e tak do;konali znawcy piłki nożnej, jak lf
kompletni laicy reagowali bardzo podobnie.
Jedna z osób
poddanych badaniom - która
miała już za sobą i:awa! \V
szczególnie emocjonującym momencie znalazla się w groźnym
stanie przedzawałowym i trzeba było przeszło półgodzinnych
wysiłków
lekarzy, aby zaże
gnać niebezpieczeństwo.

'rrudno odmówić slus%ności tym · argumen11om. Trudno również (o przewrotnoś
oi ludzka!) dać jednoznaczną odpowiedź
na pytanie: oo wybrać - ra.y miłość do
gór, czy też niezły interes, którY można
ubiel przy okazji irozkręcanla turystyki
w Tatrach?
Istniejące,

bądi

opracowywane aktualdawać Wlięcej szans
zwolennikom rozwoju tury.styki. Przewiduje się 'oowjem np., że 3-milionowa
obec11ie rzesza turystów. praewijających
e!ę ..., ciągu roku przez Zakopane. zwię
k.t;zy~ się ma w perspektywie o dalsze
6 milionów miłośników Tatr.
Miłośników? No, bez przesady. Irracjonalny pozornie pęd do gór jest czę
sto, zbyt często miłością z konieczności.
Wiadomo przPcież, że licząca się na zakladowej giełdzie wycieczka (którą na-

ni• plany.

zdają się
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Kotlinka kolo wsi Madara objęta łukiem
malowniczych skal, leży zal<'dwie 5 km od
szosy prowadzącej do "'.ar~y i dz~wić się
wypada tym, którzy ogarmęc1 amokiem plaźow&nia nie znajdu,ją czasu, aby tu '"'.sią
pić. Madara, osobliwa relikwi~ Bulgaro~···
Pionowa skalna ściana kryJe tajemnicę,
która tkwi ćwiekiem w głowie uc7..onych
• cale10 śwlal.a.

Swięty

Jerzy

czy

Korespondencja własna
z Bułgarii ,

I

bóg Traków
wzro«

odnajduje kilkumetrową plaw szczegół.ach przez działania. czajet.dziec o junackiej postaWle. U
którego przesz:fwa
k~ńskich stóp czołga alę lew,
kopia tylko oo wciśnięta przez jeźdźca .. Za kontem
Jeździec trzyma ściągmęte wodz~,
biegnie pies.
koń kroc-zy, Jedv.rie co st~na walka z lwem me
ratnymuje walczącego. Kim jest jeździec? Kto wYfZeźb1l ten
unikalny relief?

a

pła.n.czytn.le

skoiizeźbę 2latartą
su Koń na nim

N

W 1872 roku staną} pod t" klan" węgierski ucumy l"ellks
Kanitz. Węgier od lat włóczył się po Bułgarii: rysował , notowal, chcąc odkryć pnz.ed światem kr.aj, który by! pod.ówcza!
skromną częścią wielkiego Cesarstwa Osmansk1ego. Niełatwe
Z<adanie, aby rozwiązać tajemnicę ogror:1nej plask~1-z~źb:f .. Mogla ona przedstawiać św. Jerzeg>0, tak 3ak to uwazall m1e3scoW'i, którzy w dzień tej po6tac1 poświęcon!'.j składali tu ofiary
by!
1 modly. Lew zamiast smoka, jako pr~ec1wm.k Jerzego,
w końcu dopusz.cz.a.l.ną poprawką do mitu, :iwlasz.cza, że występowania lwów w tych &tronach nie da się wykluczyć. Mógł
to być róWl!l~ei wizerunek brackiego boga jeźdźców.

CESARZ RZYMSKI CZY CHAN BULGARSKIT
W~ler 1klanlal się do jeszcH Innej wersji, a mianowicte.

te rzeźba przed.stawia jednego z cesarzy rz;yrnskich .. który _być mo-

że zginął polując w tych stronach. Jednakze przypisywame dz1i;la

czasom antycznym nie zinajdowalo dostatec:inego uzasad111ema.
Równie dobrze mogło ono powstać w I państwie bułgarskim,
które w tych okolicach mia Io sW>Oją kolebkę. W. pogodny dzień
ze wzgórz madarskich widać na pólr:ocy Pliskę, P.terwszą
bułgarską s-tolicę, nieco dalej na polu~1owy zachó.d !ezy Presl.aw, druga stolica, o której ws-pa.małości mówią :ia~ówno
ruiny, jak I zapisk>l jednego z pierwszych bll;lgar&k1ch p1~a.rzy
nazwiskiem Egzarcha Joan „ ... wysokie pałace 1 cerkwie z mezliczoną ilością kamienia 1 obrazów, ozdo~ ione wewnąt.rz marm~
rem I miedzią, srebrem i . złotem... „... 0 . Tut.aj osiadło ong16
przybyłe znad Wołgi plemię Prabulgarów pod wodzą Aspa~u
cha. Dlacz.ego więc rzeźba n.a skale nie miał.aby przedstawiać
Asparu.c!1a, Kruma
któregoś z wielkich bułgarskich chanów:
lub Omurtag.a? Prabułgarskiej historii jeźdźca bromll dwaj °'.1dacu, którny po Kanitzu przybyli do Madary: bracia Skory1l.
Począwszy od okresu po I wojnie światowej me rozstrz:vgmęta
tajemni<'a reliefu raczęla nurtować cora;z 5.z ersze kręgi naukowców.
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WEJ HUTY, WYSOKI BLONDYN, Z JEDNYM
O KTO RYM JESZCZE
MO 6-B

CZYLI

3

BĘDZIE

NĄ

J11lchel

WSK

MOTOCYKL

O

POJEMNOSCI

L PALIWA NA 100 KM I OSIĄGAJĄCY MAKSYMAL-

SZYBKOSC

WYTWORNI W

80

KM/GODZ.

NA

OPONACH

DĘBICY,

!elka przygoda roz;poczęla sl11
14 ltpca ub. roku. Ze zdziwieni.em
patrzyły krakowskie przekupki na
który jak tutej~zy
motocyklistę,
obyczaj każe p-0żegnawszy najpod pomnikiem wieszbliższyc h
cza Adama, zrobił podwójną rundę wokól rynku. W kolorze bahama motocykl byJ bowiem obładowany do granic przydwa duże pojemniki nad rurą
zwoitości kanister
tego dodatkowy
wydechową, d<J
i plecak ...
Byla godz. 5 ra.n.o. Lekko zamglone słońce,
chłód poranka, ulice puste jeszcze i ciche ...
Przejechał przez most nad Wi.slą, skręci! na
autostradę i z pełną szybkością ruszy! w
kierunku granicy z Czechosłowacją. 12 sierpnia Marek Michel wjechał na swym WSK do
Delhi. 15 gazet hindusokich zamieściło informacje o tym niecodziennym wydarzeniu.
Oglądam kilka wycinków. Na stole, w nowohuckim mieszkaniu państwa Michelów,
stosy zdjęć i przeźroczy, a także mapy z wykreśloną trasą podróży. Ogółem 24 tys. km,
przez Czeohoslowację. Węgry, Rumw1ię , Buł
garię, Turcję. Iran , Afgan istan, Pakistan, Indie i z powrotem przez Irak, Liban. Sy rię,
Tw·cję, Bułgarię, Jugoąławię, Austrię , RFN
do Paryża, skąd już prostą drogą prze z Belgię, Holandię i NRD do Krakowa.
- W sumie, jak zdwi:ylem policzyć, przekraczał pan 38 granic państwowych ...
- Tak, wszystkie bez najmniejszego kło
potu. Raz tylko przytrafiło mi się humorystyczne zdarzenie. Ci, tak pi~knie pozujący
panowie - pan Michel wskazał na zdjęciu
brodatych mężczyzn w turbanach - to straż
graniczna Afganistanu. Otóż kiedy po załat
wieniu niezbędnych formalności miałem już
ruszyć w dalszą drogę, któryś z nich zapyta! czy mam karabin. Odparłem, że nie, ale
widząc na ich twarzach dezaprobatę dodałem
szybko, iż mam za bo w bagażn iku granaty.
Poklepali mnie radośnie po plecach móKiąc,
że to św iadczy o przezorności, gdyż w Pakistan ie mogą mi się przydać„.
- A jak w ogóle przebiegała podróż do
Delhi?
- Bardzo spokojnie. Właściwej jazdy miałem 14 dni. Dużo czasu poświęcałem bowiem
na zwiedzanie. Jedyną przeszkodą była powódź w Pakistan.ie. Podmyte drogi, w zrujnowanych wsiach trupy zwierząt. tetor ... Początkowo, chcąc s.ię chrQ!liĆ przed upałem

W

próbowałem jechać po zad1.od:z:Le 5lońc11. Ale
kledy dwa razy, w osta·bniej niemal chwiL!
zatrzymywałem się nad przepaścią ... zrezygnowałem. Jazda zwła.= nocą przez Afganistan i Pakistan do.starcza spoi-o emocji.
Sro a biegnie na dużych wysokościach, mnóstwo zakrętów, co raz po środku wy rasta kamienny murek. który ma uniemożliwiać ści
nanie wiraży, ale jest zaskoczeniem dla mnotoryrowancgo obcokrajowca, Poza tym co
kilkadz iesiąt kilometrów rozstawiane są n ie
oświetlone szlabany. Są to punkty, w któ-

Motorem
przez

38 granic
ryoh pobiera się t:z.w. myto. Tak więc zaraz
po zapadnięciu zmroku rozbijałem obóz obok
drogi i ukladalem się do snu pod rozgwież
dżonym niebem.
Przy przejśc;aeh granicznych widziałem cale cmentarzyska samochodów. Często brak
małego detalu czynił pojazd zupełnie bezuży
tecznym. A potem wystarczyło już kilka tygodni, by z wozu robi! się wrak. Opony rozmiękłe, popękane, lakier odpadający całymi
piatami... Jechałem więc z dus.zą na ramieniu, ale mój WSK z.achowywal się idealnie.
Zapalał jak to się mówi od jednego „kopa''.
- Zapewne pańska wyprawa wzbudzała
zainteresowanie nie tylko dziennikarzy?
- O tak! Wszędzie, szczególnie na Wschodzie, wywoływałem sensację. W Delhi zaproszono mnie nawet do tamtejszej wytwórni
motocykli (produkowanych notabene na naszej licencji) o dźwi ęc2mej nazwie „Ra.dź-

I oto znowu rozesłano w ~wiat wici w IJ])raw!e Jeźdtca, a t>O
z powodu nlepokoją.:ego stanu zabytku. Skalna ściana z ogromnym wizerunkiem podlega procesom tektomcznym. Przemi eszczają się jej elementy, a aktywność tego zjawiska nasilil>a się
w ()Matnich latach. W najbliż!zym czasie zbierze się m1ędzy
rui.rodowe sympozjum, które powinno dać odpowiedż na pytame, jak ochronić dzieło od llfliszczenia..
i:órsklch droga wiedzie przez przełęcz Sal!\ng.
Zbudowana w niezwykle ch::tklch warunkach
To na niej właśnie zdarza się najwięcej wypadków. Stare, zdezelowane wozy nie wytrzymują stromych wspinaczek 1 ostrych zjazdów. Co raz dostrzega alę na skalach wraki potłuczonych samochodów,

Wedlu1 lnłormacJI prasy subodnleJ, Jut kllkMet zmarłych Ameryka.nów
ezeka w „lodówkach" na zma.rtwychwstanie. Równlet w krajach zachodniej
Europy 11 . powodzeniem prosperują „kliniki dla uśpionych". Chętnych, któn:y chcieliby kupić sobie nieśmiertelność, nie brak. Jest to jednak tak pow&tny wydatek, te tylko milionerzy moga, i><>zwolić sobie na zabieg, dający
Im Heszt11 bardzo nlkl1' nadzieję powrotu do źyci&.

W

plerw1111~:r

Reanimacja
C-u"f'm nauki na.zwano rMnfmecl•.

bę<!Ąc11,

osiągnięciem medycyny w ostatnich paru dzies.!ątkach lat. Smlerć przestała być czymś ostatecmym, nieodwracalnym. Okazało s·i ę, że nie jest to zjawisko
jednorodne, trwające „mgnienie oka" - jak
przez wiele ubieglych stuleci.
to sądzono
największym

Smierć jest procesem złożonym 1 trwającym

przez

•

okre ślony
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dut" oo .znaczy „Królews:ka droga". Po drodze chciano też ze mną zawierać transakcje
handlowe. Np. w Bejrucie niejaki pan Gaby
W. Ajhar właściciel salonu samochodowego
zażąda! abym w ciągu miesiąca zatatwił mu
dos tawę 100 identycznych WSK.
- A powrót z Delhi?
- O. dal mi on się we znaki! Wracale-m
poprzez masyw Hinduku szu. Widoki w~pa
niale, lecz w końcu nużące. Droga dobrze
utrzymana. Po niej z chrzęstem, warkotem
i głośnym trąbieniem przetaczają się tamtejsze „krążowniki s.zo.s". Są to dwupiętrowe
autobusiki, rozklekotane. najczęściej bez znaków rejestracyjnych. w których tłoczą się niczym śledzie w beczce. pa s aże rowie. Takie
widok.i są zresztą na porządku c4iennym.
Sam widziałem naszą poczciwa „Warszawę",
do której właściciel upchną!... 18 osób ...
Ostatecznie pobłądziłem. Zam ias t skręcić w
lewo na Karaczi pojechałem na prawo w
stronę Multan - Kweta. 1200 km czego~. co
W koilcu zupełny klops:
udawało drogę.
okazało się. że w Górach Sulejina1is-ki ch prawie 200 m drogi obsunęło s ię w dól i w jezdni zrobiła się wyrwa nie do przebycia.
300 Pakistańczyków dz.ieil i noc praoo\'l'alo,
by uczynić drogę przejezdną . Cóż. kiedy 1'0boty było co najmni ej na 2 miesiące. Miachłopa
iednak szczęście . Kilkunastu
łem
wzięło motor i bagaże na ramiona i po ośli
stronę
drugą
na
prz,eniosło
złych skalach
rozpadliny.
Ale nie by! to jeszcze koniec niepowodzeń.
Po zjechaniu z gór dostałem się z kolei w
obszar pustynny. Zawsze myślałem. że pustynia to piach lub kamienie. Tymczasem tu
byto... błoto. Po ulewnych deszczach pus tynia zamieniła się w nieprzebyty 200 km obszar mazi. Oblepiała ona kola. a zasychapowlokę,
kamień
jąc tworzyła twardą jak
młotkiem.
odbić
mogłem
którą z trudem
jak stamtąd
wyobrazić
Może pan sobie
,.wiałem". Zwłaszcza. że na horyzoncie znów
poczęły gromadzić się chmury.
wreszcie do
doj e chał em
zmęczony
Zły i
ludzkie.i osady. Postanow i łem tym razem zaIdę więc za drogowska nocować w hotelu
zem do „Chagi Star Hotel"'. A to po pro~tu
sklecona z desek buda. w której stały dwa
owe go .. renomowanego"'
Właściciel
łóżka.
lokalu proponował nocleg oraz śniadanie za
jedyne pól dolara. Widząc me waha111e
oświadczył. że mogę spać bez obawy. gdyż
on, sam szef. będzie czuwal z karabinem nad
mym bezpieczeństwem.
- Ostatecznie dotarł pan do Paryfa...
- I to w sama porę. aby trafić na wystawę samochodową. Tu przeżyłem największą
mój poczciwy motocykl. do któreradość go dorobiłem owiewkę i bagażniki. stanął

Mote tym większe wraien.!• W)'Wiera na wid.zu ten 1~ wieków liczący pomnik pradawnej kultury. D<l ludzi pozostaiących
Lesław Bartelski,
pod urokiem dzieła należy 1 polski pisarz
który jeźdźca z Madary uczynił punktem wyjścia i tytułem
swojej powieści historycznej o Bulgani.

.u.mroron:r ZOl!ltal

mlJll'Zynle.

300 X 18

N• RATUNEK: TAJEMNICZEGO ZABYTK.U

196'7 r.

na aweJ

7,3 KM, TRZYBIEGOWY, ZUZYW A-

125 CCM Z SILNIKIEM
JĄCY 2,8

NAŁOGrr:M

MOWA ...

no8ć.

amerykański psycholog James Badford. Chorował na biaLeczenie nie dawało absołaczkę.
lutnie żadnych szans. Kiedy Badtord zna:ialazł się w stanie śmierci klinicznej mrooono jego cialo w bardzo niskiej temperaturze, a następnie umieszczono w specjalnym, hermetycznym pojemniku. Pojemnik zostanie otwarty wtedy, kiedy lekarze
dysponować będą skuteczną metodą leczenia
Rodzina Badfo.rda ma nadzieję,
białaczki.
ie zmartwychwstanie jest realne. Podobn ie
myślą krewni i innych „uśpionych". Lekarzecz oczyrze amerykańscy gwarancji wista - nie dają.
nie można kupić"
„Nieśmiertelności
oświadczył na lamach radzieckiego miesięcz
nika „Sputnik" Władimir Niegowski, czło
nek-korespondent Akademii Nauk Medycznych ZSRR. Nauka bowiem - jego zdaniem
- nie dysponuje jesz.cze środkami i metodami, które pozwoliłyby przez dłuższy czas
a wi~
utrzymać stan śmierci klinicznej,
jmierci odwracalnej.

l'Jdjęclu:

AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE, MIESZKANIEC NO-

rą ukazuje, I 060bę a.rtysty ostania wciąż nleprzen.ikniona ciem-

człowiek:,

Na

ZOOTECHNIKI

ROKU

w

POGORZELSKA

.

Oto dramatis personae:
MAREK

l!J!'l4 ro.ku Bulganklll Ak.a~emla Nauk rorgan!zowala sl)'.TIn~ ekspedycję z udziałem najW1ęk.szych autorytetów. PrzPdm10tem analiz I sporów był każdy najdro'bniejszy szczególik w\rerunku. W ostatecznym wn1Q1;ku z.ostał . sformuło"."any po~ląd,
że madarski jeździec pochodzi z VIII w1eku, czyli by! świad
kiem czasów pierwszego państwa bul~af'Sklego. Ale postać .. któ-

ELŻBIETA

•

i o świecie·~

cJalny roztwór glicerynowy, nie umarzający
nawet przy silnym ochłodzeniu. Po tym zabiegu ich zwłoki obłożone zostaną suchym
lodem I ochłodzone do temperatury minus
79 stopni C. Następnie ochładzane będą ciekłym a7..otem do temperatury minus 196 st.
złożone z~taną
C. Tak zamrmone zwłoki
w hermetycznym katafalku-Jodówce.

1 powrotem pracę po
akprzerwie. Biologiczna
oddechowego utrzymuje się
przez 40-50 minut, mimo braku krążen ia
krwi. Jednak komórki kory mózgowej umierają. juź po 4-6 minutach od chwili zatrzyma111a serca. Są one najbardziej w calvm
organiźmie wrażliwe na brak tlenu rozprowadzanego przez krew. Jeżeli więc jakimud.a s i ę w ciągu
kolwiek bądź sposobem
4-6 ' minut zmusić krew do krąźenia
czasu na przedużo
wówczas ma się dość
Za
prowadzenie zabiegów reanimacyjnych.
pomocą specjalnych aparatów sztucznie podtrzymuje się pracę serca I układu oddechowego. W którymś momencie serce zaczyna
Jekar7.e
samoczynnie pracować, albo tf'ż
przekonują się o bezcelowości dalszych zabiegow reanimacyjnych.

Serce mO.U
wielogodzinnej

tywność

podjąć

układu

Oziębianie
Idea ;,wiecznego przedłużania tycia"

pomocą

oziębiania

organizmu
na

w Stanach Zjednoczonych

z.rodziła
początku

obok „Fiata" na podium polskiej ekspozycii.
Bez przerwy mu,iałem udzielać wyjaśnień:
skąd , w jakim czasie. z jakim obciąże-niPm?
- A teraz panie Marku, niech pan tak
powie z ręką na sercu, jak się sprawował
·
motocykl?
- Jak mamę kocham - ldealniP! Czy to
w warunkach górskich. czy na pustyni. czy
wreszcie na tzw. patelni świata. gdzie temperatury sięgaly 50 stopni w cien iu. był niezawodny. Co więcej. doskonale spisały się
także dębickie opony. Raz. tylko zlapalem w
tylnym kole gwoździa i musiałem zmieniać
dętkę. Natomiast przednia guma przejechała
na powietrzu nadmuchanym w Polo;ce. Mieotóż p.o tej mord errzyłem też bieżnik czej drodze miał on jeszcze 3 mm głębo
kości. Aby pana do reszty przekonać o walorach polskiego motocykla i polskich opon,
t<> chcę powiedzieć. że w tvm roku na identycznym motorze wyp\.16zcŻam się w podrót
do Singapuru.
- Czyli samotne wyprawy mot-0cyklem
weszły panu w nalóg...
- Można by to tak nazwać.
- Zyczę więc powodzenia! Mam nadzieję,
te ~zytelnicy ,.DL" będą. mieli okaz.ie nie
(Jot-es)
raz Jeszcze o panu usłyszeć.

u.
slę

lat
sześćdziesiątych. Zawiązało się towarzystwo,
które s.zeroko reklamowało możliwość kupieni.a sobie nieśmiertelności. Stadem Stanów
Zjednoczonych zaczęły powstawać w krajach
zachodniej Europy kluby i towarzystwa krlo(krios - po grecku znaczy „lód").
ników
Członkom tychże klubów czy towarzystw nie
w końcu oprócz pienię
można się dziwić dzy nic nie tracą, a wiele - jak sądzą się za życia, ahy z
Zgadzają
zyskać.
mol!~
chwl!ą śmierci wypompowano im krew, w
miejsce której wpompowany zostanie spe-

Kierujący laboratorium reanimacji Akademii Nauk Medycznych ZSRR, Władimir Niegowski twierdzi - że są to tylko złudne nadzieje.
Obniżenie temperatucy ciała zmniejsza zapotrzebowanie komórek na tlen. To zjawisko jest już od dawna wykorzystywane w
medycynie , m. in. do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych. Przy niektórych operacjach serca stosuje się ochłodzenia dala
do temperatury plus 25-28 st. C, a czasem
nawet tzw. ochłodzenie głębokie - do temperatury plus 10-12 st. C.
kierowanym przez W.
W laboratorium
ochładzano zwłoki psów do
Niegowskiego
temperatury plus 8-10 st. c. co pozwoliło
wydłużyć czas na zabiegi do 2 godzin. Dla
człowieka w takim przypadku okres śmier
ci klinicznej wydłuża się z paru minut do
4()-60 minut.
O ile ochładzanie clala może stać się jedną ze skutecznych metod ratowania życia,
o tyle zamrażanie nigdy - zdan iem Niegowskiego - nie stanie się życ iodajne. Tak
głębokie zamrożenie, jakie dziś stosuje się
- jest samo w sobie śmiercionośne. W trakpłyn wewnątrzkomórkowy
cie zamrażani.a
zamienia się bowiem w lód, który niszczy
bardzo dokładnie całą strukturę komórkową.
Krew można zastąpić rożtworem glicerynowym, płynu wewnątrzkomórkowego nie da
się wypompować.

Czy kiedyś, za paręset I.at, medycyn.a. bę
dzie na tyle rozwinięta, że lc>kMze po1rafia
dziś zwłoki krloników?
ożywić zamrożone
Ano, zobaczymy ..•

A oto pojemnik od wewnl\trz. Zamrotone ci•lo spoczywa na pta.stilcowym
materacu, Na zd.leciu .iest to oczywiście

tylko

model.

WAŻNE TELEFONY
tnłormacJa telefoniczna

Strat Pożarna
08, 666-11,
Pogotowie Ratunl;:owe
Informacja kolejowa
284-60
Informacja PKS
265-96
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie ciepłownicze

L~

03

15.
24. V,

595-55

09

138 a. Llmano~lde
go I, Przybyszewskiego 96, Ossowskiego 4, Gagarina 9 (bo.ks), ·
Brat:yoslawska 2 a.
(boks),
Ol>r.
Stalingradu 15'.

3~9-80

547-20
8~:;.41;

~95·U

334-28
253-11

STACJA KRWIODAWSTWA
przyjmuje
oodzJennie w godz. 7.30-H, a w
sobcty 7.30-13.

FrllJleisvlrnńska 17/19

'IVIELJU -

IZTUJU (ul. Więckowalciego Jłl)
godz. 10-16, 24.6. nieczynne
lllSTORll
RUCHU
REWOLUl:YJNEGO
(ul. Gaclnska 13)
10-15, 2 4.6. 9-l7
:A,RCHEOLOGICZN,E I ETNOGRAFICZNE (pl. Wolności H) godz.
10 _ 15 , 24 .6. nieczynne
BISTORU WLOKIENNICTWA (ul.
Piotrkowska 282)
godz. 11-17,
24.6. nieczynne
!EWOLUCJONIZMU
(park Slenklewiczai godz, 10-H, 24.6. nie·
czynne
LODZKIE ZOO
czynne w godz. 9-20
(kua
czynna do godz. 19)
KINA
aALTYK
„Mania wtell<oścl„
tranc. od lat H, godz. 10, 12.15,
14.30, 17, Ul.30, 24.6. j .w.
LUTNIA „Syn Godzilli" jap.
od lat 11 (seanse zamknięte godz. 10, 12) 14, 16, 18, 20, 24.6.
j.w. bez seansów zamkniętych.
POLONIA
„Człowiek, który
przestał palić" szweclz. od I. H,
7
9 30
godz. 10, 12.15, 14.30, 1 • 1 · •
24.6. j.w. godz. H.30, 17, 19.30
\VISLA
„Ojciec chrzestny"
· USA, od lat 18, godz. 9.30, 12.45,
16, 19.30, 24.6. i.w.
,..ULNOSC - „Nie ma mocnych"
· poi. od lat 11, godz . 10, 12, 14,
lli, 18, 20, 2~.6. j.w.
\Vl..OKNIARZ
„Nie ma moc. nych" poi., od lat 11 godz. 10,
12, 14, 16, 18, 20, 24.6, J.w.
l:ACHĘTA „Mania wielkości"
franc ., od lat 14, godz. 10, 12.15
14.30, 17, 19.30, 24.6. j.w.
l'ATRY-LETNIE - „Zbrodnia w
klubie tenisowym", wl. g. ~O.JO
(kino czynne tylko w dni pogodne), 24.6, j.w.
a'l'YLOWY-LETl'lrn - „Wybawieniem będz.ie śmierć" !ranc. od
lat 16, gor'
20.15 (kino czynne
tylko w am pogodne) 24.6. J.W.
Z.DK - „Zabójcy" (USA) od lat
~~. godz. 15.30, 17.45, 20_.oo, 24.6.
„Ryżowe pole we krw1" godz.
15.15 i „Zabójcy" godz. 17.15
(DKF - 19.30\
ITYLOWY „Skorpion, panna.
lucznik" polski, od lat 18, g.
16, 18, 20 24.6. „Monolog" (A)
radz. od lat H godz. 16, 18, 20
ITUDIO - „Dziewczyna na rolotle" (Al poi. od lat 16, godz.
15.30; „Popiół I diament" (A)
po!. od lat 16, godz. 17.30, 19.30
24 6
Brzezina" (Al pol od
lat '1S.- godz. 17, 19 (godz. i1 se-ans zamnkiętY).
l'ATRY „Przedpotopowe klopoty" godz. 10, 11, 12, 13, 14 ~
„Hubal'' (A) polski, od lat 11,
godz. 15; POŻEGNANIE Z FlLMEM: „Hombre" (B) USA, od
lat 14, godz. 17.30, 19.45; 24.6.
„Hubal"
gpdz. 10, 12.30. 15;
„Hombre" - godz. 17.30, 19.45
CZAJKA
- „Wódz Seminolów"
(NRD) od lat lł, godz. 17, 19;
U.6. nieczynne
DKM „Zemsta wlllca morskiego" (rum.) od lat 14, godz. 1',
16, 18, 20; 24 .6. j.w.
SNERGETYK „Gappa" (jap.)
od lat 11, godz. 17 „Anatomia
miłości" (pal.) od lat 16, godz.
19; 24.6. nieczynne
KOLEJARZ
„Minuta ml!czenla" (radz.\ od lat 14, godz. 17,
19.
24.6. nieczynne
GDYNIA
- „Zaczarowane podwórko" (A) pol. od lat 7, godz.
9.30. 11.30, 13.30, 15.30
(godz.
17.30 - seans zamknięty1 „Naszym haselm jest
walka" (A)
koreański od lat H, (godz. 19.30

Obr,~

Kil ińsldego

6~5-55

TEATRY
godz. 19.00 „Legenda
gruzińska"
(zamkn.) 24.6. nieczynny
POWSZECHNY - godz. 17.30 „To
są momenta
co się pamięta·•,
godz. 21.00; „Niecne sprawltl",
24.6. nieczynny
fl;OWY - nieczynny
lUALA SALA - nieczynna
IARACZA _ godz. rn.30 „Popiół
i diament", 24.6, nieczynny,
łlALA SCENA - godz. 19.30 „Alfa Beta", 24.6. nieczynny
W'EATR 7.15 - godz. 19.15 „Para
nie para", 24.6. nieczynny
llUZYCZNY - godz. 19.00 „ WeSO•
la wdówka" 24.6. J.w.
"-RLEKIN - nieczynny
l'INOKIO - godz. 12.00 „Szewczyk
Dratewka", 24.6. nieczynny
MUZEA

I.

DYŻURY SZPITALI
Instytut P-0lożnlctwa i Glneko(Sterlinga 13)
Kllinika
Polożni<:za. ul. Curle-Sklodowsklej
15 - Klinika Ginekologii - dzielnica Sródmieście i z dzielnicy
Górna: Poradnia „K" " ul. Fe1-0gii

seans zamknletY) 24.B. „zaczarowane
podwórko"
godz.
9.~o. 11.30, 13.30, 15.30. 17.30; „Naszym ha5lem jest walka" (A)
godz. 19.30
HALKA - bajka - „Zaklęty zamek" - godz. 14; „El Dorado"
USA, od lat 14, godz. 15, 17.15,
19.30; 24.6. „Winnetou wśród S(·
pów" jug. -RFN, od lat 11, godz.
15.30, 17.30; „Lagodna" (A) fr.
od lat 18, godz. 19.30
1 MAJA _ bajka _ „Koziołki na
w!eży" - godz. 13.30; „Janosik"
(A) pol. od lat 7, godz. 14 . 30 . l7;
„Obcym wstęp wzbroniony" (A)
poi. od lat 16, godz. 19.30 ; 24.6.
„zawieszeni na drzewie" franc.
od lat lt, godz . 16, 17.45, 19.30
l\ll..ODA GWARDIA - „Samuraj
i J<.owbo.1e" franc.
od lat 16.
4 30 17 19 30
~odz.
10. 12.15. 1 . ,
.
. :
24.6. - Jak wyżej
MUZA - Bajka „Wesele kruka"
godz. 15, „Liliowa akacja" (A)
weg„ od lat U. f;l<>clz. 16. „Kochamka bu'!ltownlka" wlo~. od
lat 13. godz. 18. 20; 24.6. „Lilio.
wa akacja" godz. 16, „Kochanka bunt.ownlka" godz. 18, 2~
OK.A „Posag k.sietnlczkl Ralu" (rum.) od lat 14, godz. 10,
l~. 14. 16. 18. 20; 24.6. „Tydzień
szaleńców" (ram.)
od lat 16,
.l!<>dz. 10. 12.30. 15, 20
POLESIE - „Zawieszeni na drze·wte" (Ir.) od lat 11. iiodz. 15,
17, 19: 24.6. „zwariowałeś. Toni"
(czeski) od lat 14,
god-z:. 17.
„Sledztwo skońezone,
prosze
zaoomnleć" (Wl.) oc1 lat 18, 1.
19
POPUJ,ARNE
„Dom waxnplrów" (ang.) oc1 lat 14, godz. 17,
,.Znakomity piątek"
(ang.) oo
lat 16. godz. 19; 24 ·6 · nlec?.ynne
PRZEDWIOSNIE
„7.mlerzch
bOl'(óW" (A) wloo.
od lat 13,
godz. 16, 19; 24.6 Jak wyżej
PIONIER - 'Ba.lka
„Za si6<1mą
bajką" godz. H, 15, „!Naszyjinlk
dla
mojej
ukochane.!"
(A)
radz. od lat 11, godz. 16, „Mordercy w Imieniu prawa" :~ranc,
Od lat 16,
godz. 18, :lil;
24.6,
„Naszyjnik dla mojej ukochanej" gOd'.!:. 16.
„Mordercy
w
im'enlu prawa" godz. 18, 211
POKOJ - „w krainie 1000 1 led:ne1 nocy" godz. 14.30, „Smlalość" (Al rad?.. od lat 14, godz.
15.30. 17.30. l~.30; 24.6 „Smlalość"
godz. 15.30. 17.30. 19.39
REKORD B9Jka „La.lk<>nlk"
godz. 13, „Wspomnienia z przyszlości"
(Al RF ', od 1at 14,
godz. 14. ,.Nlewygodny kochanek" wlos.-RFN, od lat IS. godz.
15.45. 17.30. 19.30: 24.6. Wspomnlen!a z przyszloścl" godz. 15.45,
„N\P.Wn;lodny kochanek"
godz.
17.30, 19.SO
ltOMA - Bajka „Lalka A~leszkl" goct-z.. 10. 11. 12, •. Królowe
Dzikiego Zachodu" trane.
od
lat 14, g<><\7.. 13, 15.15. 17.~0. 20;
24.G. „Królowe Dz1klego Za.chodu"
godz. 10, 12.15, 14.311, 17,
I~ 30
SOJUSZ „o dwóch taklch, co
ulcradli księżyc" <Al
p<>!. Od.
l•.t 7, gMz 14.30. „Na n:ebie 1
na ziemi" (Al ool„ od lat 11,
godz. 16.30.
„Nle do obrony''
.a;ng„ od lat 18. ~odz. !R.30: 24.G.
,.IN owe
przy~ody
nieuchw:vtinych" (A) radz„
od lat 11,
Rodz. 16.JO, 18.30
f!ITOKI
„Colargol s:z:ery!em"
l(odz. 15.
„Nie bęcle cie kochać" (A) Pol. od lat 16. g<>clz.
16. 18. 20;
24.6. „Nie be<le cle
kochać" godz. 16, 18. 20
SWIT - Bajka „Tomcio Paluch"
gooz. 14. „Winnetou t Apanacz\" jug.RFN'. od lat 11, godz.
15, 17.15
„Układ" USA, od lat
18, godz 19.30. 24.~. „Winnetou
1 Apanaezi"
godz. 15, 17.ló,
„L"k!ad" godz. 19.30

lińskiego.

Szpital Im. Ma.durowlc.za
(M.
Fornal kiej 37)
dzielnica Polesie z dzielnicy Górna, Poradnie „K" z ul. ZaPolskiej, Przybyszewskiego oraz z dz\elnicy Baluty, Poradnie „K" ul. Traktorowa. Lniana.
Szpital Im, H. WoU - dzle1nlca Widzew oraz dzielnica Batuty
opróm PoradIU „K" ul. Sędz.iowska I Libelta,
Szpital
Im.
H.
Jordana K"
dzielnlea Baluty,
Poradnia
ul. Sect.zlowska 1 Li·b elta.
Chirurgia ogólna _ Szpital im.
Kopernika (Pabianicka 62)
Chirurgia urazowa _ Szpital J;m.
Ko.pernika (Pabianicka 62)
Neurochirurgia
Szpital Im
•
Kopernika (Pabianicka 62)
Laryngologia
Szpital
im.
Barlickiego (Koociń-<kiego 22)
Okulistvka - Szpital Im. Jonaehera (Milionowa 14)
Chirurgia I laryngologia dzle- ·
cieca
Sz;pita\ im. Korczaka.
(Armii Czerwonej l~)
.
Chirurgia
szezekowo-twarzowa
Szpital im. Barliek:lego (Kopclńskiego 22 >

Toksykologia - Instytut Med.J'·
cyny Pracy (Teresy 8l
z;. VI,
Chlru gla ogóLna _ !!7'p!ital n.
Pasteura (Wigury lS)
Chlrurgia urazowa - szpital im.
Radll!'1skiego (Drewno1nka 75)
Neurochirurgia
Szpital 1.m.
Barlickiego (Kopclńsklego 22)
Lar:vngologia
Szpital
lm.
Pirogowa (Wólczańska 195)
Okulistyka _ Szpital Im. Bul!ckiego rKopclńsklego 22)
Chirurgia 1 laryngologia d?.iecleca - LnstYl7Ut Pediatrii (SPorna
36150)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
_ SzpltaJ im. Barlickiego (Kop-

~

Skleić kryształ?

~

Drobnostka!

=
a
~

to

Zdarza si~
do~~ częsio: chwytamy niezdarnym ruchem kry·
ntałowy wawn l nagle :.... trach! Chociaż mówi się, że to na
szczęście jest to raczej pocieszanie się, bo naprawde ,Jest to
nieszczęście. Drogich kawalków po prostu nie można skleić.
Z ozdoby p1>ZOstała kup.a szkła„.
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oszlifują go jak będziemy
chcieli, a na wet cos na ni::n wygrawerują. Będą się tym
zajmować
czterej fachowcy, którzy uczyli się
tego trudnego rzemiosła rn .in. w
hucie „Julia" w Ęizklarskiej Porę
bie.
Dotychczas podobne usługi
wykonywa•no jedynie w Warszawie 1
Krak-owie, ale nawet tam nie trudniono się klejeniem i grawerowaniem. W Lodzi usługi zaplanowano
więc w najszer~zym zakresie. Można je zamawiać zarówno oddając
własny materia!, jak i wybierając
surowe szklo i kryształy, klórymi
dysponuje nowy punkt usługowy.

celanę),

Od wtorku będzie już można powiedzieć.
że nieszczęście nie jest
tak duże. Spóldz.:ielnia Pracy Usług i Wyrobów Przem. Szklarskie-

-

go im. Janka Krasickiego otwiera
w Lodzi przy ul. Jaracza 9 punkt
~ uslugowy, w którym bez problemów skleją kryształ (a także por_
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Dz:iś na Pl. Zwycięstwa odbę
dzie się dm·oczna uroczystość promocja absolwentów Wojskowej Akademii Medyczne.i w Lodzi. Mury uczelni opuszcza kolejny rocznik oficerów - lekarzy,
stomatologów
i farmaceutów,
przedstawicieltl. wysoko wyspecjalizowanych kadr wojskowej
stużby zdrowia ..
Po raz pierwszy w historii uozelni, 10 najlepszych studentów, zamiast odbywać staż le-

Wyjeżdżając na urlop, nie zapominaj, ie Twoja Gazeta „Dziennik
Lódzki" powinna być z Tobą.
Prmrnmeratę w zależności od okresu, należy uiści!\ w najbli:i:.szym
11rzędzie poczt~wym, przekazując należność przekazem ~ocztowym
względnie na blankiecie PKO, na adres: R.S.W. „Prasa-Kslil,zka-Ruch"
PUPiK ul. Kopernika 53, 90-553 Lódź, konto PKO Nr 7-6-579.
Cena prenumeraty, na okres: 15 dni . - zł 10.-, m-eznle ~ł 19.50.
Na odwrncie blankietu prosimy podać na.stępujące dane: Imię ł nazwisko, miejscowość, poczta • numerem kodu, oraz wyszczególnlt\
datę rea.lizacji.

Uroczystość w

WAM

Nowy rocznik
lekarzy
oficerów
karsk:i w jednostkach wojskowych, pozostanie w
łódzkich
klinikach W AM. Podczas uroczystej promocji dwaj najlepsi
z n.ich - pchor. pchor. Z. Pojda
i Z. Gawor otrzymają przyznane
przez Ministra Obrony Narodowej nagrody i medale za imponujące
wyniki uzyskane podczas studiów. Dość powiedzieć,
że średnia ocena pchor. Z. Pojdy wyniosła 4,85. Wypada jedynej w naszym mieś-cie uczelni
wojsk()Wej żyozyć jak najwię
cej tak udanych absolwentów.
(er)
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23 CZERWCA BK. ' elęzcy m1~zyna~<OV.'YCh lron'kuirsów opow. 10.20 Koncert :r: nagrań chóru
PROGRA.l)l J
muzyo2mych.
22.30 Koncert życuń. a cappella PR i TV w Kralrnwle.
10.40 Sprawy codzienne. 11.00 Przed
~
l".00 Wlad. 10.65 Radiowy Tea<t.r <tla 23 ·00 Utwory J, F. Telema,nna.
startem na wyższe uczelnie.
11.30
;;;;;;:; Dzieci. :rvn<>ds.zy-ch „Zatopione miasto"
PROGRAM m
Wlad. 11.35 Postęp, dom, nowoczescińsklego 22)
- stuchow. 10.~ Piosenka Mies'aca.
nosć. 11.45 Od Tatr do Bałtyku. 12.05
Tola!ykologla _ Instytut Medy• - 11.00 Niedzielna musicorama'.
12.0,5
11.31 za.i>omnlane koncerty tortepia- Komunikaty (L). 12.10 „Rady
na
cyny Pracy (Teresy 8)
Wia<I. 12.10 Publicys~yka międzyna nowe - Roger Matton. 11.57 Blues czasie" - rep. (L). 12.25 „5 minut
rodowa. 12.1~ Wlrtuozi jazzu.
12.45
(L). 12.30 Chopin
na
SWIĄTECZ:NA POMOC
;;;:;; Pleśni sobótlmwe. 13.00 „WesolY Au- dla Ani. 12.05 Szlakiem MS Batory o sporcie"
LEKARSKA
;;;;;;; tobus". 14.00 Recital z pauzą - Hali- - aJtcja „Plonące por1iki" - stuch. różnych instrumentach - koncert (L)
dokumen~alne. 12.30 Między „Bobino" 12.50 „Okolice kultury"
- fel. pt,
_
na Kunicka.
14.10 Przegląd prasy. a „Olympia''. 13.00 Tydzień na UKF. „Białe kruki bez gniazd" !L). 13.00
Przyjmowanie chorych w amH.20 Recita.1 z pauza - H. Kunacka. 13.15 Przebo.1e z nowych płyt .
14.0-0 „Dlaczego ludzie są różni?'·
13.10
bulatoriu."ll przez !&karzy w godz.
14.30 W J<>z;oranach. 15.00 Koncert ży Eksvresem przez świat. 14.ll5 Pery- Gra E. Hines. 13.30 Wiad. 13.35 „Tyod 11 do 19. przez pielęgniarki
czeń. 15.55 Wia.d. 16.00 Stud\o S-13 sk>op. 14.30 Mik!rorecital Raya Rivery. grysica Kaśka" - opow. lJ.55 Miniw godz. od 8 do 20.
transm. laczenlowe ze Stuttiiartu z 14.45 Za ffiierown'.cą
15.1-0 Przedsta- przegląd folikorystycznv. 14.00 Wlęmeczu Polska - Wiochy I z Monazespól Jazz Q Praha.
15 .30
·
St d
·
Przyjm0<va.nie zglo~zeń na Wi~ chium - Haiti - Ari:ientyna w ramach wiamy
Znojom] z enc,ckloped>i - rep. 15.50 cei, 1ep1ej. tan 1ej. 14.lj
a em lnzyty domov:e: lekarskie od godz.
=; Mistrzostw Swiata
J
westowanych
miliardów.
14.35 Muw plice nożneJ . Edith Piaf - antoloi!ie
pt;•to\.-e. lG, 15 z~·ka dawna.
15.00 Radioferie. 15.40
8 do li. pielę~niarsl,ie od godz.
17.45 SpotkanlR Studia Mtodych. 18.00
16 5
8 do 17.30. Poprzez rejestracje w
Komunikaty Totaliz:atora S1Jortowee:o l~t~·Y.st~; m~1W~a d 4 -„T~.~e~::vl;~ Piękno muzyk; chóralnej. 16.00 czy
dz\eln;cowych punktach świąteczi wvn1ki
rego;onalnych J{ler llczbc_r oi-0senki. al7.05 .. s°okoh:ina'' _ ·0 ·dc. znasz swoje prawo? 16.15 _R~cital wo:
nej pcmocy drogą telefoniczną
wYch. 18.1>8 3 x R - Radiowa Rewia pow. li.15 Zapraszam'' do studia. li.40 kalny J. S. Adamczewskic~o.
16.fa
I o"lobiścle
prze.z zainteresowa_
Rozrywl<o·.va. 18.ó3 Dobranot>ka. 19.00 „John Kirk" _ monodram. 18.00 Bal- J Aktualnośc;1 łódzkie (L). 17.00 Przenych w godz od 7 do 20.
Dziennik. 19.15 Przy muzyce o ~por lady z cz~erech stron świata.
l8. 3o boJe festiwali . kolobrzeslt1r!J „ (L).
Aktualne adresy
I
telefony
c ie. 20.00 Dv„kusja na tematv mied~.1' Mlni-max.
19.0Q
Ekspresem
przez 17.25
„R.eporta_?. z 16 pięt: a „ (L).
ounktów SwiąteczneJ Pomocw Le.
narooo"·e. 20.1~ „Eurojazz H".
20.40 świat.
JJl.05 Autorskie piosenki M. 17.40 „Pohhymma z paszpot tern
karskiej I Pieiegnlarsldej w ooSpotkanie ~ Pisarzem Romanem Mouloudji.
19.20 Lektury, lektury. „ aud. sl.-muz. (L).
18.20 Terminarz
szczególnych dzielnicach:
Brabn~"ITl. 21.00 Zaproszenie clo tai'!,ca . Hl.3~ Muzycz:na J>Qczta UKF. 2-0.00 Cie- muzyczny, 18.30 Echa dnia. 18.40 Za21.30 Rad\okaMret Trzy oo trzy. 2-.30 kawoMlk.!
Lódź-Baluty ul. Traktorowa
tea11ralne z dawnych lat. praszamy do myślenia. 19.00 Kwa&l.
tel 878-31. ul.
Laglewnlcka
Rew1a I>i~ene'k. 23.00 Wiad.
20.10 Wielkie recitale - Laureaci kon- drans Jazzu. 19.15 Lekcja Jęz. ro~.
34 '38, tel. 570-17 (opcprzednlopunltt
kursów w Wiehl<iel Sali Konserwato- 19.30 K0ncert z nowych na1tn1ń Wlelten mJeścll sle przy ul. Zuli Pa.
PltOGRill li
rium. 21.05 „Lato zamkn'.ęte w 2liolach klej Ork. Symf. PR i TV. 20.15 Notat
aud. poety-eka.
21.25 nlk kulturalny. 20.30 D. c. koncertu.
canowsklej 3).
' UO W1.ad.
S.:15 PLtbllcYl!'tYka m1(- I trawach" 1
dla ze•połu „Credence CIP.ar- 21.13 Melodie rozrywkowe. 21.~0
Z
Lódź--Górna - ul. ~ni cza 2 4,
:::::! dzynaro<lowa.
8. 50 Koncert t.y~;-eń. Oklas.kl
water Revlval". 21.50 Ch. W. Gluck kr11iu i ze świata. 21.50 Wii'!d, soe>rt.
tel. 440-62.
;;;;,;;;; (L). 9 55 „Spojrzenia I reofleksJe Ló<lź-Polesle u1. 1 Mata 42,
maga.zv"!l (L). 10 .w sobótkowe pleśni ~ „Alcll~t•" . 22.00 Fakty dnia. 22.08 21.55 Teatr PR: „Krótkie szc,zęśliwe
Gwlu.da s!edmiu wieczorów - Na_na życie Frnnrlszka Macomhera"
tel. 300-83.
(L). lQ.łO .,Frak na każdl\ ok~zję" Lódż-Sródmleśole ul. Piotrmontaż l'teracki (L). 11.10 „Jarmarl< Mou„kouri. 22.20 \\"iec1ory z Mont1n~- słuch . 22.2s Mu7.vka rozrywkowa. n.~S
23.30
kowska 102, tel. 271-80.
~ fraszek" (L). 1 ~.05 Felieton muzycz- nem. 22.35 Laureaci Festiwali Opol- ' DziPla Witolda Lutosławskiego.
Wiad.
Lódż-Wldzew ul. Szpitalna &.
ny. 12 _30 Wlad.
J2.35 Cry znasz t<: Slkich.
TELEWIZJA
tel. 826-54.
ks\ażke? _ zal'(ad:ka literacka.
1-1_.0o
PROGRAM III
Nocna
Pomoc I,ekarska - w
Poranek symfoniczny. 14.00 Podw,e12.~ z
krain i zr świata.
12.~0
PROGRA.l'\ł I
StacH Pogotowia Ratunkowee;o m.
crorek perzy m•\cr'Ofon<ie. 15.30 Rad10„Blues przy ~wiecach" - gra gruoa
Lodzi, ul. Sienkiewicza 137. przyj.
wy Teatr dla Dzie"I 1 Młodzieży
8.30 TV Technikum Roln!C%e - zo- „High Society" r. Gliwic. 12.25
za
mu.Je zglo~zenla na wizyty do„Prr.epJyniesz rzeke" - cz. I sluch. ologla - Język polski. 7.30 TV Kurs kierownicą.
13.00 Na zlelono~órsklej
mowe w g<>d.z. od 9 clo 5, telefon
_
.oo
Jam:
na
Poooludnle.
16.30
KonRolniczy
w
tym:
Przypomina.my,
raantenie.
15.00
Ekspresem
przez
świat.
16
666-66.
cert choplnow9ld. 17 .00 Wyn'ki toso- ctzimy. 8.15 Nowoczesność w domu i 1.;.10 W kręgn jazzu. lS.30 Kwadrans
Lekarze DoratneJ Pomocy Inwania „~ukułeczki"
17.02 Ko11cert. zagrodzie. 8.35 Alarm przeclwpożaro- akademicki. 15.45 „KHAT" - gra l
ternlstyczne.1 w Stacjj Pogotowia
17.3Q B. B:rltten - wa,r iacje na temat wy trwa. 8.45 Bieg po zdrowie. 9.00 śolewa zespól Ossia n. 16.00
„F Id
Ratunkowego przy ul. SlenkiewlFranJca Bridgea. 18.00 Muzyka Judo- Teleranek. 10.20 Ex Libris. 10.30 Pow. dachami Paryża".
16.~0 „Czlowlek
cza 137. przyjmują chorych w
wa. 18.30 Wiad. lR.35 Fell~on ak;tual- tónenie meczu z Pilka!'skkh
Mi· spod znaku ziemi" - śp1ewa Donoambulatorium w dni oowszednle
ny. 18.45 Kabareci.k reklan:owy 19.00 strzostw Swiata mecz: NRD - RFN. van. 16.45 Nasz rok 74. 17.00 Eksprew godz'. od 16 do 7. w dni świa,Teatr- PR: „Bllet na „Jezioro Lab<:- 12.05 Dziennik 12.25 „Studio muzyki sem przez świat. 17.05 „Jokohama" teczne cała dobe.
dzle" - shlch. 19.35 Mozart. Symfo- rozrywkowej" . 12.55 Program wiej- odc. pow. 17.15 Kiermasz Płyt. 17.40
Lekarze Dora.źn~.I Pomocy Stonia.
20.00
Konfron·t.acje liteTacko- ski. u.10 „Wielka Gra". 14.00 „Ody- Gdzie bursztvnowy świerzoo - c1,nnimatologiczne.1 w Stacji Pogotowia
operowe - I. Straw.nskl
- „Sio- seja - tak czy me?" 14.25 Dla dzie- ber l tro.ianka - rep.
18.00 Khtb
DYŻURY APTE'łt
Ratunkowego Przy ul. Sienkiewiwi'k" 21.00 Bal\voka Wachta. 21 15 Z ci. 14.55 Nie tylko dla pań.
15.20 starej oJyty - magazyn. 18.30 Policza. 137.
przyjmują chorych w
cvklu: „Gwiazdv wspólczesnvch scen Losowanie Toto-Lotka. l5.30 Reflek- tyka dla ws7.vstkkh. 18.45 KwadrAns
Pl<>łrlrowska
127.
.Jaracz11 St,
ambulatori ttm w d ni o<>v:szt!dn;e
operowych". 21.30 Siedem drn w kra- sje obywatelskie.
15.50 Piłkarskie piosenek. 19.00 Ekspresem przez świat.
Rzgowska ól. Nlciamlana 15. Pa''" godz. od 20 -do 7, w dnl Ś'\viaju i na Ś1'"1ecie. 2.1 50 l.okaln~ '.Y1ad Mistrwstwa Swiata mecz: POLSKA_ 19.05 ,.Niezwyciężony" - odc. pcrw.
b lam.loka 2118, Lanowa. 129.'131, R.
teczn.e ca!ą dobę .
sPort. 22.00 W1ad. sport. 22.10 zwy- \\'LOCHY w przerwie ok. 16, 45 Wiad. 19.:l'!i Muzyczna poczta UKF.
20.00
sportowca. 20.15 60 minut na
fflllllllllllłlllllłltlllllllłllllłlllllllllllllll lłł!ł!lllHlllllUHHHlllll llHllllllillłllllllllUHllllHHllllRIHllHłllllllllllllłlllllllłłllllllllllłllllłllllll .;~~;~i ~;:!ńsk~y.7:~~::„. '~~s ~le;ele- Portret
godzine„.
21.15 Piosenki Alibabek.
Echo. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 21.25 Nip czytaliście - to posłuchaj
20.20 „Troje, to za wiele" mm cie. 21.45 G. Donizetti - „Anna Bo·
R.. .JAWOROWSKI l J. SALECKI
prz ysiąc, te potętne dłonie pułkownika, porządkujące teraz kilfab. prod. USA.
21.30 ,.Sam na leyn". 22.on Faky dnia. 22.08 Gwiar.ka innych dokumentów leżących na lewo od pokrytego czersam" z Adamem Hanuszkiewiczem. da siedmiu wieczorów - zesoól ,Tet22.30 InformacyJny magazyn sporto- hro Tull. 22.1~ Trzv kwadranse jaziu.
wonvmi kreskami maszynopisu, nie przemierzały ani jednego
wy w tym: Przegl~d Pllkarsk:lch Mizbytecznego centymetra i nie zawahały się ani przez moment.
TELEWIZJA
strzostw Swiata Bułgaria - HolanOd razu zrozumiał. że pani Ola miała rację: zanosiło się na coś
PROGRA..'l'I I
dia, Szwecja - Urugwaj, Polska
rzeczywiście bardzo poważnego. Olchowicz zawsze słynął z opaWiochy, Argentyna - Haiti.
10.00 Pl!karskie Mistrzostwa Sw\ata
nowania lecz najspokojniejszy byl wówczas gdy dzialania przepowt. meczu POLSKA - WLO·
PROGRAM II
eiwko machinacjom obcego w:vwiAdu z;ip<>wi ,a dRłv się WY.iatkoCHY. 12.45 TV Technikum Rolnic?-e.
13.30 „Nie zna życia. kto nie słu 13.25 TV Technikum Rolnlc?.e. 15.41>
wo trudno, gdy właściwie nie wiadomo było jeszcze czy poszlaży! w marynarce''. 14.00 Film d ok.
NURT. 16.25 Program
dnia.
16.30
ki i domniemania zamienią się w pewny trop prowadzący do
14.30 „Oberek J mazurek". 15.05 Dla Dziennik. 16.40 Dla dzieci: zwierzvsukcesu. Pracując z pułkownikiem nie pierwszy rok Redlak
mlodych widzów. 15.55 „Ostrawa niec.
17.25
Echo
sta<lionu.
17.50
TV
znal jego reakcje: im spokojniE'jszy był Olchowicz, tym bartu Katowice".
16.26 Ekran wspom- Kurier Klele<'kl.
18.05 LWD. rn.20
nień:
„Prawo I pięść" film prod. z
dziej skomplikowana sprawa, m\\vet ta :r: pozoru bardzo procy
lei u: „Nauka i kamera". 18.40
poi. 18.15 Swiat, obyczaje polityka. Z cyklu: „Swiatloczuly notatnik",
sta. Cóż jednak u licha, mogło rajść tym razem? Akcja, w któ18.45 „Glos morza". 19.20 Dobranoc. progr. pt. „l..adunek pokładowy. 19.10
rej Redlak brał udział i z której wycofał go radiowy rozkaz
19.:!0 Dziennik. 20.20 „Tańczy Alla Si- Przypominamy, radzimy. 19.20 Dopullkowniika, rozwijała się pomyślnie.
7.C>Wa". 20.43 Dawid
M. Lawrance
- Przygody Gapiszona. lD.30
„Powrót" Krystyna Sznerr. 21.05 branoc
07.l~nnik.
20.20 Teatr TV: Jarosław
Pl\ństwowa
Wyższa
Szkola
Muzvcz- Iwaszkiewicz
- N1e. t:o nie dotyczv tego. czym zajmowale~ sit: J~zc:i;e pr~
„Sława l chwała"
~z.
na.
22.00
Filmowe
Studio
Młodych.
l't'.a~t.an wled2ll.ał 11 praktyki, fle na początek należy ciertrzema godzinami - Olchowicz odgadł powód zdziwiema .J:ik1e
III pt. „Plekne lato". Ada pt. i r~t.:
pliwie wysłuchać kilku krótkich, kąśliwych uwag i retoryczLidia
zamkow.
Wyk.:
Aleksandra
malowało się w oczach kapitana. Znowu zapanowała cisza.
PONIEDZIALEIC, !ł CZERWCA
nych pytań pani Oli, jeśli chce się otrzymać właściwą odpoSląska.
Marcin Sławiński.
Les?.ck:
Pułkownik przeciągnął dłonią po wierzchu czszki. Był ~Y~Y jak
wiedź. Tym razem była ona szybsza niż zwykle, co samo w
PROGRAM I
Herdegen, Wiesława Niemyska, R;v·
kolano. Właśnie ta wczesna. zauważalna już w mlodz1enczych
szarda Hanln, Danuta Wodyńska, St'l•
sobie stanowilo sygnał, że w gabinecie szefa
usłyszy
coś
latach łysina stała się źródlem inspiracji dla jednego z ~~m~
10.00 Wiad. 10.08 Non 1top instru- nlslaw Brudny. Wiesia.wa Mazurkle4
szczególnego.
mentalny, 10.30 Lato z radiem. 11.50 wlcz. J67ef Durlasz. Boleslaw Płot
nazjalnych kolegów Olchowicza, który nadal mu prz~zw1s~o ·
Nie
tylko dla kierowców. 12.05
z
„Rogatka". Takie bowiem miano nosił jeden ze śląskich Pianicki,
Andrzej
Mrowiec, Edmund
- Ndczeg<> kook!retne!f<J oc:eyw!ścde n1e 'W!!em - pemi Ota !dJę.
kraju I ze Swiata, '12. 25 Białystok na Fetting. Lucyna Winnicka. Karollna
stów
zwany
inaczej
księciem Bolesławem Lysym. Przydoffi:ek
la okulary I wskazała nimi drzwi pokryte dźwiękochłonną dermuzycznej antenie. 12.40 Koncert żv Lubie1\ska, Stanisław Jaśkiewicz. AnRogatki na stale przylgną! do pu~koymtka, który, _kpiąc z sieczeń. 13.00 Studenci grają. 13.15 Rolmą - ale podejrzewam, :!:e tam szykuje się jakieś nowe urwana Seniuk, Bronisław Pawlik, Mlrobie równie często co z innych, 01ek1edy sam siebie tak nazyniczy kwadrans. 13.30 Tańce z róż slawa Dubrawska. Roman Wilhelmi,
nie głowy. - Pułkownik - zrobiła pauzę dla wzmocnie-nie efekwał.
nych epok. 14.00 Ze świata nauki I Bol(dana Majda, Ewa Wawrzoń, Gutu następnych słów - przyszedł dziś z różnymi spinkami w
techniki. 14.05 „ Wieś taiiczy i śpie staw Lutkiewicz. Grażyna Barszcu•wmankietach koszuli. Zauważyłam to, gdy podpisywał koresponwa". 14.30 Sport to zdrowie. 14.35 ska. Olgierd r,ukaszewicz. Krzysztof
- Zastanawiam się jak 1>kreśll~ charakter tel _!ł!)rawy, . któdencję. Słyszałam też, jak mruczał rano do siebie, że muzyka
Wakacje
z muzyką. 1~.00 Wiad. 15.05 Kalc7.yńskl, Joanna Sobieska. Damian
rą właśnie w tej chwili ci powierzam. - ?lchow1cz mówił po
big-beatowa w określonych sytuacjach posiada walory zupełnie
Listy z Polski. 15.10 Wakacje :r: mu- DamiP.cki . MPrel< Kondrat oraz Ma·
imieniu
do
swych
młodych
wspólpracowmkó~v-.
T:flko
wtedy,
zyką. 15.35 Przeboje 7.nad Sekwany.
nie znane jej kompozytorom„.
Broniewsk". St.anlsła\\·a Celiń~ka,
gdy byJ z nich niezadowolony zwracał się of1cialme. Im_ bar16.00 Wlad. 16.10 Z polskiej fonote- rla
Arkadius?, Bara!{, Tadeusz Grabowdz iej regulaminowych używał wtedy zwrotów,
.tym większą
k!. 16.30 Aktualności kulturalne. 16.~o skl. JPrzy Moes. Tadeusz Wlurtarskl.
Redlak o mał,o nie gwizdnął 1 wrażenia. No tak.„ To WS"l.Y·
Elita instrumentalistów
zespól 2t.50 Wladom o~cl sportowe. 22.00 z
oznaczało to krytykę. Ale teraz nie było powooow do zmarstko rzoczywiścle mogło być zwiastunem niezwykłych wyda„The Traffic".
17.00 Radlokurier. c~·klu:
twień. Wydaje mi się - pułkownik patrzył wprost "". oczy
prorzeń. Pułkownik Olchowicz słynął z dyskretnej, acz pedan17.20 Hiszpańskie ze•polv w0l<alno- g·am pt. ,,Przewnrtościowania".
Redlaka - że istotę twego zadania najlepiej oddaje takie po„ Budowniczowie Polski I.uinstrumentalne.
17.40 iconcert bez dnwej". 22.30
tycznej elegancji. Znany był równie± jako przysięgły miłośnik
W
dniu
Imienin.
2~.00
równanie: musisz związać bardzo cienką nić przerwaną w nieblletu - Moe Koffman. 18.00 Muzymuzyki poważnej, który z zachwytem wypowiadając się o dziewiadomym miejscu, a -potem ciągnąć ją del!katnie tak długo aż
ka I aktualności. 18.25 Kronika mu- Dziennik. 2'.1.15 Program na wtorek.
łach Bacha, Mozarta, Chopina lub Rachmaninowa, dyskretnie
nawiniesz cały motek. Ale, ale - Olchowicz uderzył się dło
zyczna.
19.00 I wydanie dziennika.
PROGRAM Il
zaciskał wargi pytany o opinię na temat
zespołów mocnego
19.15
„ Blues na glosy ! instrumennią w czoło - skoro mowa o niciach, prze~ież stosunkowo m~
uderzenia i walorów wykonywanych przez nie utworów •
n.te
Program
dnia. 17.15 PrQgram
ty".
U.45
Z
księgarskiej
lady.
20.00
dawno zdjęli cl szwy z nogi. Przeleżałeś się porządnie w szpiNaukowcy rolnikom. 20.15 Płytoteka. n proponuje. 17.25 Z cyldu: Odbicia
talu. Jalk samopoczucie po powrocie do służby?
Na widok ka,pitana, Olchowicz bez słowa wskazał szeroki
morza
„w
świątecznej
gali". 18.00
20.50 Kronika sportowa. 21.00 Studium
„Uśmiech, słońce I ja" prol'(ram
obrotowy fotel. Milczał wpatrując się w leżącą przed nim nieWiedzy
Polityczno-Społecznej. 21.15
muzyczny.
18.25
Sport
u
sąsiadów.
Echa muzyczne.
22.00 II wyclanle
wielką kartkę papieru
pokrytą gęstym pismem maszynowym.
Kapitan !!krzywil sill lekcewatą.co.
19.20
Dobranoc.
19.30
D~iennik. ro.a~
dziennika.
22,lS
Mata
muzyka
na
Trzymaną w ręku czerwoną kredką zaznaczył coś na margine•myczkl. 22.30 Poznajemy style Jaz- Utwory Jana Sebastiana Bacha gra
sie, a po naimyśle podkreśli! jeszcze kilka wyrazów stawiając
- Od początku nic ml nie było. To lekarze uparli się, teby
Tatiana Nlkola,Jewa, 20.4-0 ,.Człowiek
zowe. 23.00 Wiad.
przy jednym z nich wykrzyknik i znak zapytania. Ciągle be-z
mnie wpakować do łóżka.
Kazali łykać jakieś paskudztwa,
I anioł" polsl<i film animowany.
PROGRAM D
20.!i-O Z cyldu: Wszęd1le żyją lu-:.
słowa umieścił kartkę obok licznych długopisów, flamastrów
prześwietlali. analizowali, stukali i kluli na wszystkie strony.
8.3G Wlad. 8.~5 My H. 8.45 Muzy.
dzfe
„Na
wyspie Ba!J" dok.
I ołówków sterczących w kamionkowym wazoniku stojącym na
Zdaje się. że nie bardzo wiedzieli co o mnie sądzić. Według
ka ludowa. 9.00 Przed •tanem
na fllm prod. franc. 21.50 „Doktór Ewa"
biurku. Wszystkie jego ruchy były powolne, pozbawione nawet
nich powinienem być czymś w rodzaju worka z polamanymi
wyższe uczelnie. 9.30 Propoz;·cje muodc.
7
„Stawka
o
życie".
22.35
clenia impulsyw·ności lub zaaferowania.
Kapitan gotów był
kośćmi l poobrywanymi narządami wewnętrznym!.
zye7.ne. 9.40 Tu Radio Moskwa. M godziny. 22.45 NURT. ~.15 Pro10.00 „o których myilimy''. - tragm. gram na wtorek.
~
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1974

DZIS ZAMIESZCZAMY WROżBY SLYNNEGO ASTROLOGA
BARDZO
FRANCESCO WALDNERA, NA DRUGIE POLROCZE
PRZEBIEGAJĄCEGO
BURZLIWEGO, PELNEGO NIESPODZIANEK,
NASZEGO ROKU 1974.
TRYSKAJĄCEGO ENERGIĄ MARSA -

~I

AMERYKAię-SKJEG<>,
I!'\'lERESUJĄCEGO,

POD

WPLYWEM

-a--P:::~-~

„„
Od- Prosz41 sl41 nie zło§clć:
wiozę pana z powrotem na róg,
przy którym pan stal!.~

- Za tak1e 7:dlecl" lrl'-tdv tygodni.li: dobrze Dli chyba zapłaci...

- Powiedz. gd2le schowałeś plenl•tlze, bo do 1992 nic nie 'wia.do.mo-

BARAN: Rok pilnej pracy i radykalnych zmian.
i przewidujący w wydatkach do
Najpomyślniejsze dni: 1-22 lipca,
od 15 sierpnia do 8 września, od 20 listopada do
13 grudnia. W trzecim kwartale s,poro nieporozumień rodzinnych, ale wszystkie „sprawy do za-

Bądź ostrożny
końca sierpnia.

łatwienia".

BYK: Rok postępu i rozwoju. Najszczęśliwsze
dni: od 22 lipca do 14 sierpnia. od 9 września do
2 października i od 14 grudnia. W listopadzie i w
początku grudnia niewskazane wyjazdy.
Rok przydatnych doświadczeń.
BLIZNTĘT A:
do
Najlepsze dni: 7-22 lipca. od rn sierpnia
8 września, od 3 do 26 października. W dwóch
ostatnich dekadach wrzPśnia i grudnia napięcie
w sto>unkach z najbliższą osobą.
Rok ewolucjt i dojrzewania. Najwięcej
RAK:
pomyślności: od 22 lipca do 14 sierpnia, od 9 wrze-

35-letnl Michael Lord - od
15 lat wędrowny kaznodzieja
- jest dumny ze swego synka
l\Iichasia. Z ogromną satysfakcją wspomina:
- Michaś nie ukończył jeszC1'e dwóch latek, i1 już dal
nie
nam do ZL"ozumienia, że
jest zwyczajnym dzieckiem. W
podniósł
nabożPńshva
czasie
się nagle z mii>j~a I zaintonosła
Boże,
„Wielki
psalm
wał
wimy Cię.„"
- Nłc specjalnego. w drugim pótroczu 197' llPOtka
pana właściwie to samo, c 0 t w pienvszym ..•

do 2 października i od 27 października do
19 listopada. Między 13 września a 28 paździer
nika grożą przejściowe piedornagania.
śnla

Rok śmiałych przed-.ięwzięć. Najlepsze
LEW:
okresy: do 21 lipca, od 15 sierpnia do 8 wrzesma,
od 3 do 26 października i od 20 listopada do 13
grudn.ia.. Międz~ 27 października a .18 list?pada
zanosi su~ na cos niezwykłego w two1m życm.
Rok stabilizacji. Najszczęśliwsze dni:
PANNA:
Od
8-21 · lipca, od 20 listopada do 13 grudnia.
końca lipca do początku września możliwe komplikacje w podróży.
W AGA: Rok porządkow·ania spraw I dojrzewajaeej rozwagi. Najpomyślniejsze dni: do 21 lipca,
od 15· sierpnia do 8 września, od 3 do 26 paź
dziernika od 20 listopada do 13 grudnia. Między
22 lipca ~ 14 sierpnia i po 14 grudnia grożą komplikacje uczuciowe.
Rok starannej pracy i rosnącej
SKORPION:
akt:vwności (z kulminacją w grudniu). NajleJ?S~e
okcgsy: od 22 lipca do 14 sierpnia, od 9 wrzesma
do 2 paźctziernika. od 27 października tlo 9· llstopada i po 14 grudnia. Unikać nick~ni•~cznych wyjazdow do 27 lipca i m1c;dzy 29 pazdziermka a 10
grudnia.

pomyśl
STRZELEC: Rok szybkich decyzji i
nych nies;><ldzianek. Najszczęśliwsze dni: od . 15
sierpnia do 8 września, od 3 do 26 pazdziernika
i od 20 listop?da do l3 grndnia. Uw.ażać na swoje zdrowie od 28 lipca do 12 września i od 11
grudnia.
Rok zapamiętania w pracy,
KOZIOROŻEC:
uwiei'lczonej suk~Psem. Najlep ..;ze dni: od 9 wrzedo
nia do 2 października, od 27 października
19 listopada i po 14 grudnia. Dni nieprzychylne
dla spraw uczuciowych: od 22 lipca do 14 sierpnia i od 3 do 26 października.
WODNIK: Rok potężniejącego uczucia. Bardze>
pomyślne dni: do 21 lipca, od 3 do 26 paździer
nika i od 20 listopada do 13 grudnia. W pracy
sukcesy i sporo „grosza".
RYBY: Rok ziszczenia pragnień. Najlepsze dni:
od 27 października do 19 listopada i po H grudnia. Pod koniec roku bardzo ważne zmiany \V
ale
życiu osobistym. W sumie rok pracowity,
i owocny.

I

•

ZjednoczoStanach
nych istniało i istnieje wielkie „zapotrze'
na prorobowanie"
lków, cudotwórców, znachorów
itp. Na tej wielkiej fali zainnadsprawami
teresowania
przyrodzonymi rozkwitała sła
wa młodego proroka. W wieku
pięciu lat Michaś wygłosi! swe
z
pierwsze kazanie, przyjęte
entuzjazmem prZP.Z wiernych.
Do dziś przemawia z pamięci.
czytania
W sztuce pisania i
nie jest jeszcze bardzo zawłaśnie
Może
awansowany.
dlatego kazania ,jego cieszą się

W

ogromną

popularnością,

są

entuzjazmem,
przeradza
często
Misię w zbiorową histerię.
i matką
chaś wra7 z ojcem
Peggy podróżuje po całych nieomal Stanach Zjednoczonych.
przyjmowane
który nader

z

Ojciec twierdzi także, iż Miposiada „siły nadprzyrochaś
dzone". Dotkną! dłonią pewnego 7-letniego chłopca. cierpią
cego na bardzo poważne wady
wymowy i przywrócił mu zdolmówienia.
normalnego
ność
Wyleczy! dziewczynkę ciężko
na zapalenie woreczka
chorą
na nią,
Spojrzał
żólciowego.
dotknął jej ręką i chora mogla opuścić szpital - zapewnia.
Niestety, czc:-igodny pastor nie
„cudowpodaje ani nazwisk
nie wylec:-zonych". ani miejsca
niecodziennych wydai daty
rzeń. Nie przeszkadza to ·setkom i tysiącom „wiernyc:-h" onajróżniejszego
bojga płci i
wieku llC'Zęszc:-zać tłumnie na
nabożeństwa i kazania 6-letnie-

go proroka, wsłuchiwać
jego slowo, wierzyc
jego moc, potęgę i siłę.„
każde

-

Halinko, przynid ml uelkł 1••

Dyskwalilika~ja•••
N1ezwykla byla przydyskwautikacjt
czyna
jako nauczycieli'! byle}
oUmpijk!
brytyjskiej
dziś 30(Tokio 1964),
Moniki Rutherletniej
dwoiga
ford I matki
Otóż pani Modzieci.
nika 11).tala przyrzeczoną posadę nauczycteTkt
szkole
wf w średniej
- hrabstwo
Wimborn
Monika
Pani
Dorset.
ma świetne kwalifikaciąqle
ponieważ
cje,
je.•zcze codziPnnle trePowiada, :!:e nanuje.
w lóżTw peftrafi
wet
Wl}konac! szpunat I mote spac! w tej pozycji
calą noc.
poloTymczasem w
wie maja w niedzielnej
Tl„sunday
gazecie
mes" ukazal się wywiad
z p Rutherford oparrzo
pteknum zdlę
nu 1e1
clem w nlmnrrstyC'znej
Niednszla naupozie.
pozowa/rr do
czucfPfka
DurPkcla
zdfocfrz nrrno.

szlcor11

IH">Wla<'lnmf!n ';q
natt1cnmirt.<t. że r~'.!!Jrt
11. Montk1
z
naucz11cle!kt. · A
1nkn
1zkoda!„,

""1"

,„,„n

1łńska (solistka. zespołu „Pro.;

jlł

,,Spiewaniy piosenki
dla· wszystkich ... ''
- Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy spotykamy się w Lodzi już po raz drugi. Skąd ten sentyment do naszego miasta?
- Chyba stąd, że mamy tu wielu przyjaciół i sympatyków
I choć nasza grupa - mówi kierownik i twórca zespołu „W'lwele'', Marek Oleś - na stale związana iest z Krakowem. to
jedn<1k z przyjemnrn~cią orzyie7.d7.<imy d<J Ł<><1 7 i.
- Zwłaszcza, źe Lódź, a. właściwie łódzka TV „sprzedaje"
was na cały kraj.
- Ano tak. Jest to już drugi nasz program z Lódzkiego
co
Ośrodka Telewizyjnego. Pierwszy z Tari;(ów Estrado~ych,
prawda jeszcze się nie ukazał. ale za to ten, w ktorym dziś
„
wysteouiemy. emitowany będzie aż dwukrotnie.
- Bardzo mi się podoba wasza piosenka pt. .,Mleczarz ,
Co poza
notabene laureatka Ogółnopolskie,j Giełdy Piosenki.
„l\lleczarzem" usłysz:vm:v w najbliższym czasie?
- Nie mamv leszcze zbyt wielu szlagierów. jesteś.my .~ruoą
bardzo mtoda. pracuiemv zaledwie dwa lata. ale takie pio.sen~
ki iak „Ballada o trzech kotach" .•. Abonament na szczes~ie
czy „Kup mi księżyc" powinny się spodobać szerszej publicz-

bliża się sezon wielkich
festiwali. Za kilka dni
FestiKrajowy
XII
wal Piosenki Polskiej w Opolu, za dwa miesiące XIV
l\Iiędzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie, a w między
czasie Kołobr?;eg - 74.
W bieżącym roku po raz
pierwszy we wszystkich imprezach fe&tiwalowych uczestwokaniczyć będą łodzianie;
liści i zespoły rodem z Lodzi,
bądź od wielu lat blisko zwią
zane z naszym miastem.
I tak w opolskim koncercie
inauguracyjnym wezmą udział:
Zofia i Zbigniew Famerowie,
Dwa plus Jeden, Pro-Contra,
No To Co i Karin Stanek. Zaś
zatytułowanej
imprezie
w
„To śpiewa młodość" (27 czerwca) wystąpią: Lucyna Ow-

ności.

- Ja teł tak uwatam, tym bardzie.f, :ie w dalszym ciall'll
utrz:vmu.il' się moda w muzyce młodzieżo'"'.e.j !la „lu~owośi'".
a te.I .fest przecież spóro w waszej twórczości. Nie hedz1~ przesada jeśli powiem, :ie chyba. wy jako ·pierwsi tworzycie tzw.
.
,.pol•kie ('ountr:v".
- Staramv •ie po prostu śpiewać piosenki dla wszystkich
I dlatego c:-zęsto opieramy się w naszej tw.órc~ości na folklorze,
który jest dla nas glńwnvm źródłem mspiracii muzycznych.
.
.
.
- Na.ibliższc zamierzenia?
- Przede wszvstkim udział w Festiwalu Piosenki Pol~k1e.l
ia
różami
„Za
ot.
piosenkę
zaore1entuiemy
gdzie
w Opolu.
, słowami" E. Lipskiej I J. Wojdaka. Potem koncerty w kraju
ornz ir"iPin~ <e•i~ nagraniowa.
Dziękuję zatem za rozmowe I do zobaczenia w Opolu.

ł

DZIBNNIK LODZKI m H8

('79489

W czwartym dniu odbędą
„Premiery - 74". Na estradzie tego dnia zjawią się również !odzianie: Bractwo Kurkowe 1791, Ewa Snieżanka.,
Jerzy Grunwald i En Face
oraz już po raz drugi: Dwa
plus Jeden. Pro-Contra, Zofia
i Zbigniew Framerowie, Karin
Stanek f Bogusław Mec. W
wielki
sobotę 29 czerwca
koncert finałowy, w którym
Mam. nawYstąpią laureaci.
nich będą
dzieję, że wśród
również !odzianie.
się

oo słychać z konkursem
Tegoro=y
sopockim?
Międzynarodowy
XIV
Festiwal Piosenki w Sopocie
odbędzie się w dniach od 21
do 24 sierpnia. W dwóch
pierwszych dniach imprezy
odbędą się koncerty konkursowe „Dnia Płytowego", dzień
trzeci - t.o „Dzień Polski",
zaś w czwartym dniu (24 sierpnia) odbędzie się finałowy
koncert laureatów. Do organizat.orów festiwalu wpłynęło w
tym roku aż 167 zgłoszeń z wytwórni płytowych całego świa
ta. Komisja Artystyczna zakwalifikowała z tej liczby 35
Reprezentantami
wytwórni.
wytwórni polskich będą: „2
plus 1" (Polskie Nagrania)
oraz Irena Jarocka (Pronit).
Na zakończenie krótka informacja o Festiwalu Piosenki
Kołobrzegu.
Żołnierskiej w
Otóż odbędzie się on w dniach

ROZMA WIAL: „CIS."
Skład IJl'UPY „Wawele": .JAN WOJDAK - e:itara. banlo. śpiew;
KAZIJ\UERZ SKOWRON - skrzypce, altówka. śpiew; ADAM MOSZU!\.lA~SKJ - gitara, bas, w1olonczela; JERZY FOSINSIU - perku,ja: l\fAREK KULISIEWICZ - śpiew, tamburyn; l\.IAREK OLES
- kierownik zespołu.
Aitrea grupy: Kra.k6w, ul. Ari1l11skA L

Jadwiga Paduch
Contra"),
(studentka Wydziału wokalnoaktorskiego PWSM), Hubert
oraz
Szymczyński I Tramp
grupa wokalna „Camer-Ton".
Trzeci dzień festiwalu zatytułowano „Rock przez cały rok"
i obok takich zespołów jak
Old Timers, Bemiben, SPPT
Hagaw, Stana
„Chałturnik",
Borysa czy Niemena wystąpią
łodzianie: Bogusław Mec oraz
No To Co.

wystąpi na nim
39 piosenkarzy oraz 10 zespowokalnych. O dalszych
łów
- w niedługim
szczegółach
czasie.

10-13 lipca i

Jadwiga Paduch

ANDRZEJ JOZWIAK

Krzvżówka

nr 21

POZIOMO: 1. Rysunkowa rozrywka umysłowa. 4. Zmechanizowany człowiek, 8. Wsk·azówka, rada, 9. Konstruktor
pierwszego aparatu telegraficznego, 12. Namacalny zmysl,
13. Szef klasztoru. 14. Jednostka slly . 15, Urzeduje we śnie,
17. Pląs rytmiczny. 19. Ciastko z orzechami. 21. studencki
teatr satyryczny, 23. Nlewlelk•a budowla mieszkalna. 26. Pasterz mongolski. 28. Pierwsza nasza rock-opera. 29. Rewol31. Jon
wer 7-strzałowy, 30. Miasto portowe w Indiach,
o ładunku ujemnym. 32. Autor „Boskie! komedii". 33. Lupin,
PIONOWO: 1. Niedołężny staruszek. 2. Wśród owiec .\ w
zodiaku, 3. Autor „Tajemnic Paryża", 4. zwolennik skrajnych poglądów, 5. Podia rola w sztuce, 6. Słodki ziemniak,
7. Pieprzojad, 10. Rabat. 11. Województwo zza oceanu. 14.
Autor „Poże~nań'' ł6. Uderzanie not!1ml o podlol'!e. 18. Rzeka w północnych WłGszech. 20. R&eka w Norwegii, 21. ze24. Autot"
branie biskupów, 22. Autork·a „ Witaj smutku",
„Upadku", zs. Reguła, saaada. 2'. Brzeg, lll'awędi. 30. Artre.
tyzm.
nad ylać należy pod
Rozwiązania niplejszeJ Jtny:MwkJ
adresem nasze.I redakcji w terminie '7-dniowym z dopiskiem
na k·opertach-kartacb „Krzyt6 ka nr 21 ".
ROZWIĄZANIE

KRZYZOWKI PCK

Zaszyfrowane hasło brzmiało: „KREW DAREl\ł ŻYCIA".
Nagrody ufundowane przez Zar1ąd Miejski PCK w Lodzi
wylosowali: Młynek do kawy - Aldona Kaczmarek. Piotrków Tryb„ ul. Sienkiewicza 21 m. 4. portfel - Jan Leszczyń
slcl, Pabianice, ul. Spółdzielcza 715, portmonetke - Mariusz
Bartosik, Lńdź. ul. Lniana 4 m. 13.
Nagrody są do odebrania w zarządzie Miejskim PCK ul.
P1ot.rkowska 236, w godz. 10-15.
(Cis)

t':"'~~~~~=~~~=x~~~~~~!~~~=~!~~~~~~~~~~~~- Z POWODU et!oroby ll!)f'Mzakład
wyrobów ar·
' dam
tykułów
z tworzy.., •ńU•
cznyeh wraz z urząd:tenla
ml, surowcami. Warunki
dogodne.
Oferty „1039ł"
~
Prasa, Piotrkowska M.

AGENTÓW

~

P.ROWIZY JNYCH
sprzedaży

do

tu

~

dziewiarskie

<,

RADIO stereofoniczne „Ell·
sabeth" - nowe i glazuri: jugosłowiańską
bial11,
6.10 m• - sprzedam. Lódt,
Mleriejowa 33, po 18.

łowickiego,

kutnowskiego, rawsko-mazowieckiego,

zatrudni

i

~I

~

it 1
(!

Warunki

pracy i płacy do omówienia dla kandydatów z te-

„ZASTAWĘ"
sprzedam.
Aleja Unii 11, m. 61.

,,

1(!702-ł

'j;

„HANOMAG" l,5 tony, stan

.~ Idealny,

sprzedam.
Wał
brzyska 73, a<>d.'z. 10-13.
10665-11

<

~

towym,

L~~~::'.:":<:-........,".-~,,S

WILLĘ komfortową z
rażem kupię. J'ulianów,

gaRa-

diostacja. Tel. 536-98.

----

GOSPODARSTWO

rolne

2,85 ha, budynki gospodar-

cze i mieszkalne w Lodzi,
ul. Olechowska nr 23 pilnie sprzedam.
1061>3-g
SPR.ZEDAM
domek
z
działką 1200 m. PablanlceKarolew, zagajnikowa 73.

I

. I „żUKA"

powia-

<

NOWY dom Jednorodzinny
w Zakopanem, zamienię na
podobny w Lodzi. Wiadomość:
Zgierz., tel. 16-30-42
wieczorem.
10703-g

aprze10648-g

~

(

~

-

„FIATA l25P" lub „Wartkupię.
burga" (1972-73)
10672-g
Tel. 264-93.

u kierownika Zakładu Gospodarki Produktami
mieście

„TRABANTA." nowego
kuplo: natYchmiaat. Tel.
5U-77.
10612-11

(

telefon 281-70, wew. 69, a z terenu województwa
każdym

10571-IJ

~
~
~

renu lodzi - w dziale kadr n. przedsiębiorstwa,

Naftowymi ,,CPN" w

u.

godz.

<I
~ :-PEUGEOT łOł"
~ I dam. Tel. 586--08.

praktyka za-

niekaralność.

„~KOD~ 100-!I" 1970
\ spr.zedam. Tel. .2M-62. po

·~

lODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU
PRODUKTAMI NAFTOWYMI „CPN"
w lodzi, ul. Gdańska 70.
wodowa, dobra opinia,

~~~

po
kapitalnym
remoncie sprzedam. Zmienna 15.
10664-a

„FrATA-12Sp" rok 11169, nowe blotniki l progi, sprzedam. Tel. 872-59, po godz.
18 ·
10061-g
„SYREN~
104" z 1·970 r.,
przebieg 13 tys.
km sprzedam. Tel. 830-23.
l060'7-ł
„MOSKWICZA
ł03"
sprzedam. t.ączna 38/40, m.
4.2, po 16.
10tro5-g

PLAC ~oo m w Grotni- SETERY Irlandzkie - plekach przy Lipowej, sprze- ski rasowe - sprzedam.
dam.
Wiadomość:
Zgierz, Killńskiego 2'52-10.
10610-g
Chelmska 3a.
10588-g
SPRZEDAM kiosk warzywPLAC J tys. m, w tym no-owocowy przy ul. W!szklarnia (łącznik - CO), cl 6ł. Tel. 591-Ul.
10697-g
zabudowania
gospodarcze I
(s!la) sprzedam. Traj-1
dos, Dąbrowa k. Pabla- SPRZEDAM overlock. 546-78,
nic 52.
io 445.g ~~o 19.
~727-g „FIATA 125p" (wylosowaPKO)
1przedam.
DOMEK
jednorodzinny SPRZEDA.lVI urząd.:-enia do ny
105114-g
sprzedam. Zgierz, Wscho- cukierni. Tel. 864-06. Godz. Partyzantów 21.
dnia 7.
10361-g 9-lJ.
10026-g „SYRENĘ 105" wylosowaną,
sprzedam. Tel. 573-09,
KALKULATOR
11-dzlała10582-g
niowy
sprzedam.
Tel. godz. 1'7-20.
826-91, godz. 17-19. 10621-g
„SKODĘ-Octavię"
aprzeKWIACIARNIĘ
sprzedam. dam (podlogowa •krzynia
Oferty „10441" Prasa, Piotr- biegów).
Lódż,
Brudzlń·
ltowska 96.
sklego 23 - Marysin II.

!
I

CASTROL GTX - sprzel!PR.ZEDAM
dom Jedno- dam. Tel. 898--03.
10438-g
rodzinny, Lódt, ul. Kolumny 119.
10596-g PUDELKI białe miniaturki.
szczenii:ta, sprzedam.
GARAż
(Jarzynowa
Konstantynów, żeromskieboxy) kupię. orerty „1!17łl" go 31.
10684-g
Prasa, Piotrkowska 96.
KUPIĘ zegar stojący „BecGAR.U składany blaszany kera". Olerty „10581" Prakuplę. Tel. 468-4~.
103~7-g 1a, Piotrkowska 96.

I

POSZUKIWANI
PRACOWNICY
- - - - - --------------

l1ni:V'I1ier6w mechainików na stanowiS1ka spec.
techn.-insp. nadzoru,
iinży1J1. i era energetyka na
stanowisko einergetY'ka,
bnżyiniera lub teclmiika budowlanego z uprawnieniami
budowlainymi, na stanowisko in-

·-

spektora nadzoru.
maszyniS1tów kotła,

d/• ekonomicznych mgr ;Jerzemu Taczalsklemu wyrazy 1udecznego współ
d~ektora

Z-ey

czucia

:11

powodu •mlerd

TESCIA
11klad.&Ją:

DYREKCJA, POP PZPR, RADA
ZAKLADOWA ORAZ WSZYSCY
PRACO'WN;ICY PP „POL:IIOZBYT" W LODZI
dniu n czerwca 19U r. zmarł nagle w
wleku IO lał n.au najukochańfty Mąi I Tatu•
W

S. t
ZDZISŁAW

maszynistów tu•rbozesJ)Ollu t kcmden"Sacjl,

- monterów kotlowych,
- elek.tromonterów,
- ódżużlaczy,
wyła<lunkowy·ch.
- ustawiaczy wagonów,
- maszynistów lokomotyw,
- elektromecha1ników aparatury cieplno-pam!arowej
zatorudni Zespół Elektrociepłowni Im. Wł. Lenina
w Lodzi, ul. Wróblewskiego 26. Zgłoszenia kand\•da.tów z terenu Lodzi przyjmuje wydział kz,dr
zesoołu EC w Lodzi, ul. Wróblewskiego 26. t~l.
436>n lub 40'.l-00. wew. 118.
'.l603-k

~eeeeeeee~eeeeeeeee

GORZKIEWICZ

ł. ł

P.

EUGENIUSZ WOSKO

FABRYKA DYWANÓW
O V W IL A N"

"

zapisy

Zasadniczej Szkoły ZawodaweJ
CHŁOPCOW OD 16 LAT
1 terenu todzi i powiatu
łódzkiego.

pogrzebowe odbf)dą się na cmentarzu św, Franciszka, prz~· ul. Rzgowskiej w
dniu 23. VI. br. o ge>dz. lł.
Zawiadamiają pogrąteni w głębokim talu
ŻONA, DZIECI. RODZICE. RODZEŃSTWO
I POZOSTALA RODZINA

Po ukończeniu

szkoły zakład

S.

ł

JOZEFA KRAJEWSKA

Dnia IO ezerwcia
mm,rta w wieku &3

1J7ł

•· po

długleJ

chorobie

lał

S. ł P.

WANDA KOLAD
• 4omu Zawadzk•
drogłeh na.m
naftąpl ~ czerwca

'fVnlrOWa4&t1n1e

ZW1!>k !la mne!lbr. o godz. lS
• kaJ!llcy cmentarza, o czym powladamiaJą
PGSr~ w rłęboklm smutku
MĄŻ, DZIECI I RODZINA
tan1

D!>ły

I Iem

MPK ZAWIADAMIA,
te w

71W1ią~ku

z

przebudową pętli

pmy

ul. PRZEMYSKIEJ

od dnia 25 czerwca br. do odwola.n!a
ulegną zmianie brasy linid tramwajowych 8, 17 bis, 23 1 27:
tramwaje linii 11 ł 23 kursował bę·

+
+
+

dą

ulicą

Nowotki tylko do ulło1
Konstytucyjnej,
tramwaje llnU 17-bła 1kłerowan1
zostaną ulicą Telefoniczną na Stoki,
tramwaje linii 2'7 kursowa~ będą
ulicą Narutowicza
tylko do pętli
przy Radiostacji.

Trasy linii 12 1 17 ni• ulel?lll zm!a.nle.

3626-k

..." ..." ...~"-...~'''"'!.

„-~~~."~":'-"

łS.

J.U.

:~::lelli)~:cb:1~~<;:~1~ P.tec:!:i!rgit~

Wytwarzania I Inżynierii MateriaW
ramach zaś kierunku
Podstawowe Problemy Techniki uruchomiono Fizykę Techniczną. Za
suk ces Politechniki I Lodzi uznai;~
nalety fakt, że w roku akademiekim 74/75 studenei kierunku architektury kontynuować będą studia
na II roku, f oczy-\viście po raz
drugi uruchomiony wst.anie rok I.
Zainteresowanie tym
kierunkiem
jest ogromne, taki zaś obrót spra-

Od wczoraj na terenie Stacji Dośwladczalnej Oceny Odmian w Luć-

mlerzu kolo Zgierza czynną Je.1 t JU·
b\Jeuszowa wystawa
zwlerz•t
hodowlanych i użytkowych, zorganlzowana przez Wydział Rolnletwa, Leś·
nlctwa 1 Skupu urzi:du Wojewódzkiego w Lodzi.

zgłoszenia

o wypadkach
515-86 informacje
O bezpieczeństwie

na pokaz no
·

drogach

t azerwca telefon oflcere dytuni„
10 Batalionu Kontroli Ruchu Drog<>o
wego (5l6-62) wyposażony r.ostał w
automat
lnformacyjno-zgloszeniowy,
który w chwi!l, gdy numer teletom&
I d
ść
Sł tjest zajęty. podaje w a omo : „ u
ba Ruchu Drogowego Milicji Obywa•
telskiej - prosz41 czekać na przyję•
cle zgłoszenia".
Pod
numerem
telefonu
Slł-lll
przyjmowane 111 wuystkie zgłoszeni.a
o wypadkach na terenie Lodzi, zd
informacje dotycz11ce porządku 1 bezpl~zeństwa w ruchu drogowym na~
lety przekazywać pod numer !11!-llł,

I

Pokaz różnych gatunków drobiu t
zwierząt
hodowlanych
polączony
jest z konkursem. Hodowcy najokazalszych c"woronogów 1 ptaków nawy dobrze \"II'ÓŹY o przyszłości Ar- gradzani bi:dll dyplomami i medala-1
chitektury w Lodzi. Na. obu scha- ml.
(eo)
(Je)
rakteryzowa.nych wyżej uczelniach
do 28 bm. można składać podania o
przesunięcie
na
Inny
wydziaL I
Również w wypadku zdania egz.a-1
minów a nie przyjęcia
z braku
miejsc mo:!Jna będ2lie dokonać przesunięcia na Inny wyd7.ial.
B w nted7.lelę w gods. 10-11 w kthronisku dla Z-w1erz11t (ul. Snietna
Nie jest to mo:Wwe na Akades; ; il - kolejna gJetda psów.
mil Medycznej, co wiąże się m. In.
• Stacje obsługi samochod&w dyżurul• w niedzielo: w 1odz. t-11
ze
skomplikowanym
sposobem
w Lodzi, pri.y ul. Zgierskiej 108 oraz przy ul. StrykoW5lc1eJ ł3/S3, a "' wo:t.
przeprowadza.nla egzaminów. Kanłódzkim w Kutnie (ul. Sienkiewicza 20). w Piotrkowie (ul. Wojska Pol·
dydac! zostana zakodowanl. um~esklego 107), w Sieradzu (ul. 111 Grudnia :13) 1 w ·Wieruszowie (ul. Wie·
·
·
luńska 1).
sz.cza o d powt'ed
· z1 e.~zammacyine na
• w lipcu I alerpniu Biblioteka Uniwersytecka w Lodzi (ul. Mate:fld
specjalnych kartach (100 pytań z
34/311) czynna będzie: w poniedziałki, łrody, piątki I aoboty w &<>d>z. 8-15,
każde~o przedmiotu). Karty zostaa we wtorki i czwartki w godz. 14-21.
.
ną zebrane w obe<:noścl
ostatnich
D w pon!edzlalek, H czerwca o godz. li w Klubie MPiK (ul. Narutoroa jacych. 7,amknięte W kop!'rcie,
wicza 6/10) dr .T. Siciński wygłosi odczyt pt. „Wybrane zagadnienia OChrO•
i:.aklejone banderolą, z.atakowane I
ny środowiska".

w

kilku zda n i ach

111111111111111łl1111I1111111111IJ1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111
„SYREN!ii-10ł"

Upiec, wler•
Kolumna, Torowa 28.
Niedziela.
10640-1

LETNt'!!JlO -

M-ł

własnościowe
(Radio- llPOTRZEBNA pomoc dostacja) wolne po uzyska-Jlllmowa do starszej
pani.
niu zutępczego
tanio Małachowskiego 52.
sprzedam.
Oferty 10413".
Prasa, Piotrkowska 96.

I
•Unikiem
104, sprzedam. Tel. 523-14,
od godz. 16.
10638-g
----------„WARSZAW!';
P.tck-up"
sprzedam. Tel. SN-34, po
10637-IJ
godz. 19.

pleń.

POKÓJ w

Grotnikach
odstąpię
na okres lata.
Wl11domo4d.
Kossaka 23.

mochodową.

przyczepę

Tel. 371-86.

~
~

10380-11

„FIATA-1300" (rok 197.2) t
garażem
w
śródmieściu
sprzedam. Tel. 317-87.
1()096-g

Jeśli

zawód,

~~

l.Ołlł-ł ~
~

~

~

„SYRENJlj lOł" - stan dobry
sprzedam. Cena
43.000. Tel. Hł-57.
10580-g
camplngow•
„ 10742" Prasa, Piotrkowska 98.
PRZYCZEPĘ
kuplę. Oferty

war.

sztat ew:ent. Inne propozy.
cje. 01erty „1065e" Prasa,
Piotrkowska lit!.
NAPRAWA Jodówek. 51!6-55
int. Wyaocki.
10720-1

I

PRZYBLĄKAŁ lltę
pies
szczeniak, k r~kowłosY. du·
ty. Tel. 211 -....
1oi1:M-g

3

platny

zgłoś się do

+w

ul.

~

+w

~~

I
~~
J{i

budynku Szkoły Podstawowej

KUŻNICKA

~
~

i

Szkoły mle$ZCZll alę:

nr

lłl

w l.ocld.

~

~

U,

budynku Zasadniczej SzkołJ MetaloweJ

w Lodzi,

W czasie trwania nauki uarntowie ołnJ.mujllł
I rok nauki - 150 zł mlesłęeznle,
320 zł miesięcznie,

II rok nauki -

Ul rok nauki - I kat. płaa, tj. ł,łO sllro4s.
(dla uczniów wyróżniających 1lt w nauce I praef pre-

I

-------STUDENT
obcokrajowiec
poszukuje
umeblowanego
mieszkania 2-3-pokojowe-

~~08 ~„ w~~~~:.m1. Piot~'e:w:

ska 98.

CUDZOZIEMIEC i ton 11 :
dzieckiem poszukuje mlesz
kania <>d wrze~nla na rok.
Tel. 84il·8'7.
10367-g

INŻYNIER

na stanowl!rku,
poszukuje pokoju lub kawalerkl,
najchętniej
w
~1;:~ na ~~~~~~~
Lódt. Oferty „10368"
Prasa, Piotrkowska N.
Górnicza
pokój, kuchnia,
zamienię
na podobne w Lodzi oraz
sprzedam ule. Wiadomość:
Lód:t, Murarska 1, blok 1,
m. ł2, Abratklewicz, 1>0
godz. 11.
10402-1

8021·.J

uprawnienia
po-

przy
FABRYCE OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO
„POLMO" W tODZI.

~

,

DWA pokoje. wygody
do wynajęcia. Tel. ł94-17.

POSIADAM

blacharsko-laklemłcze,
szukuję
lokalu na

3-LETNIEJ ZASADNICZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ

~

SPRZEDAM „Skodę-S-100L", doczepę bagatow11,, tyl.

DĄBJtOW A

NAPRAWY
samochodów
wykonuje zakład Mechaniki
Pojazdowej,
Inż.
M.
Warszawski. Wiączyń Górny (na trasie Lódt - An.
drespol - 300 m za gra•
nicą
Lodzi).
Tel. Lódt:
405-21.
10033•1

chcesz zdobyt ciekawy I dobrze

~

„SKOD!ij - OCTAVIĘ" stsn
bardzo dobry - sprr.edam.
Fredry 17 (od Grunwaldzkiej), po 16.
10516-11

.,Wars-zawy

SUPERELEGANCKIE stroje
ślubne poleca wypożycza!·
nia sukien. Nowakowska,
zachodnia 71.
9610-11

~~~~~~

sa-

0

OBUWIE! Pnerablan!e obcasów,
nosków, spodów,
Mickiewicza :n. Wróblewski.
10'739-g

DR JADWIGA A.NFOR.0WICZ skórne, weneryczne,
16.3-0-19, Próchnika a.

SPRZEDAM
„Flata-125p"
10~-IJ
(1973). Lódż, ul. Mullnov.'icza 28.
10597-IJ POMOC domowa dochod-ząca lub nA stale do trzech CZERWONIEC Konstanty,
„MOSKWICZA 102" pilnie osób potrzebna. Tel. 896-26 ginekolog. Tuwima 20, tel.
9136-11
sprzedam. Tuszyńska 175.
1-0475-g 355-30.
10595-g
19 CZERWCA zg1n11ł plea
NAUCZYCIELK.A lub stu- seter irlandzki rudy. Od·
„SEAT l:MI" (Fiat) 197' dentka
natychmiast po- prowadzić za wynagrodzesprzedam. Tel. 336-21.
trzebna do przygotowania niem:
l!M.91-ł
Waclaw
Kondek,
z języka polskiego. Oferty Snycerska 5, m. 31, Bału
„10653"
Prasa, Plotrkow- ty. Tel. 531-78.
KU'PIJlj
„Wartburga
typ
10657-g
353" nowego lub mało uty- ska 98.
wanego, Tel. ł18-32.
CY!PERLINO - specjAllllta
10llł2-g .POTRZEBNY
mechanik
glneko!qg, PKWN ł, tel.
uczeń do Zakładu Mecha240-17. Poniedziałek, •ro„FORD-Taunus-Furgon" niki Pojaz<Jowej. Ló<:it, ul. d11, piątek - 16-18.
(silnik do remontu) - ta- Chromowa 15, wejście oo
t7112-I
nio sprzedam. Tel. 313-42. Strykowskiej, dojazd audo 16.
10501-g tobusem 60.
10513-g DR ZIOMKOWSKI - skórne,
weneryczne,
16-19.
„RENAULT - R-ł"
(ex- POTRZEBNA
dochodząca
Piotrkowska 59.
9421-11
port - 1'968) ~ powodu wy- pomoc domowa do maljazdu sprzedam. Tel. 630-60. tP.ństwa z póltorarocz.nym PRZERABIAMY obuwie na
10435-)! dzieckiem
(przewidziany modne
!arony.
InowrC>wyjazd nA letnisko), Klo- clawska 1, koniec LutC>„HILMAJ'oi A lllS" 1968
nowa ł1, m. ł, po 18.
mlersklej (pawilon). Gór-1
sprzedam. Żeromskiego 81,
10657-g niak.
1087&-a
m. 13. Tel. 378-M. 10393-g
SPRZEDAM

lDMO-ł

m. 88.

SKUTER NRF typ IOO sprzedam. Zdt"OWie,
Sulkowskiego 28.
10835-1

mia

~

~~
i1i

+

~
~

I

pensja).

DO KLASY I na ni. Ku:łnlcką, w zawo-

z

dzie T O K A R
winni zgłosić ałę 1 rodzicami do
sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 143 w
Lodzi, uL
Kuźnicka H (dojazd tramwajami llnU ,.1", ,.2'7", .u~
do Chocianowic).

KANDYDACI DO KLAS I na ul, NAŁKOWSKIEJ w D·
wodach TOK A R Z I S LU S A R Z
winni 1110•
d
li~ alę 1 ro zlcaml w dziale kadr I 1:1kolenla zawodowero Fabryki Osprzętu Samochodowego „POLMO" w LO•
dzl, ul. Przybyszewskiego 99, pok6J 30 (dojazd tramwaja.ml llnU: 1, 3, ł, 5, 18, 18, 21 I 21-bls) I przedstawl6
- łwladectwo ukoticzenla klasy VII,
-

wykaz ocen za I

-

.<

półrocze

„w i a d ee t wo zd rowla -

klasy VID,

Htywna k arla H

nltołJ' poci-

stawowej,
ł fotografie.

~

po
nla

~

~

I 13

+ KANDYDACI

własnokio-

P.

pn;etywuy lat 11
Pogneb odbędzie 1141 dnia 24.VI. br. e go<'hi.
15.30 z kaplicy cmentaru ~w. Ante>nlego na
Mani, o mym zawiadamiają pogrążeni w rłę
bo.klm smutku
SIOSTRA, COKKI, ZIĘCIOWIE,
WNUCZKI 1 PRAWNUCZEK

Znaczna jest w tym roku llośó
przyji:tyeb bez ezgamlnu najlep. szych uczniów typowanych przez
szkoły. Na UL 168 plus 20 la.ureatów I finalistów olimpiad; na
l'L
01ółem 91; na AM. ogó1

JesltOO~ ~: :re~~~al~~;:.i~rs~: :~ ,' zw•1erzęta

STARSZA pani pouukuje
samodzielnego pokoju
pokoju z kuchnią. naJchemiej łródmieścle. Oferty „10633" Prasa, Plotrkowska IMI.
MIESZKANIE
we, 28 m kw. Lódt, ul.
Zelwerowicza, zamienię na
Warszawę
lub
natychmiast sprzedam. Oferty 1
prop.o,nowa.n•
kler<>wać ustownie: ~•
s. Lambert.
ul. ReJtańa 9a, m. JO. 02-:;16
Warszawa.
10598-g

Dnia !:t ezt>rwca 197ł r~u. "asnęła na wieki
naaza najdr!>łeza SlostTa, Mateczka 1 Babunia

n.atyehmlut odwiezione do otlrodka obliez.eniowego w Warszawie.

!derunek
na
Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym. dysponujący dwiema specjalnośc!ami: Ekonomii PoHtyc=e!
i Gospodarki Miejskiej.
llośt! miejJc na UnlweHyteele
wzfosła o '10, na Politechnice -

„TRABANTA-101" stan d!>bry - sprzedam. Dzwonić
84-5-U, niedziela.
10518-g

w ŁODZI

przyjmuje

Ur!>nystośel

I

!11r. ił

Nowości11 na UL 1Mł
Ekonomiczno-Społecz~y

dwa boczne okna do „żu
ka". Wiadomość: Aleksandrów, Górna 17.

d o
W llnlu I& ezel'!Wea 1.974 r!>ku zmarł nagle w
wieku IM 31 naas najukochańszy Mąt, Ojciec,
Syn 1 Bra.1

(DokońCTA:nł• M

ny most do

ZAPISY

P.

Wyprowadz1mle dre>glch nam zwłok nestio;pł
dnia 24 czerwca 1974 r. o. godz. 15.;ro z kaplicy r,mentarz01- na Zanewie, n czym powladantiają pogrążeni w głębokim talu
ŻONA, CÓRKA, Zl!iiC
ORAZ ?OZOSTALA RODZINA

.

9tudlów.

łowej.

tomaszowskiego

Od kandydatów wymagana jest

Batalia o indeksy 516-62

„2.6"

OVERLOOK sprzedam.
Pocztowa 1ł. Tel. 5~0-78.

lodzi I terenie

wieluńskiego,

1

PILNIE sprzedam fortepian
„13echstein" shn
dobry. Tel. 321-97, po 11.

łódzkiego, a szczególnie z powia·

skierniewickiego,

maazyny
ut2"

fein oraz 1nov:adło sprzedam. oterty 1110375" PrasaJ
Plotrkowskll 96.

~

produktów naftowych w stacjach
benzynowych

zamieszkałych na terenie miasta

województwa

OSNOWOWE

Łodzi

W

szkoły

działki,

CKA Ił.

roku nkolne&'o
podstawowej,

•wtadeetwo

PRZY UL. KUZNICKIEJ odbywa alę
wtorki I

~
~

~

fi

1
~
~

~

~
~

~~
~
~
~~
~

zakończeniu

+ N ABOR

~
~

piątki w

1odz. 10 -

18 -

ako6o,e-

~

w

ponlo·

UL KUZNI·

+ NABÓR PRZY UL. NALKOWSKIEJ odbywa llę codzlee.
nie w dziale kadr FOS „POLMO" w

rodz. I -

~

I
~

lł.

Uczniowie otrzymują bezpłatnie komplet ubranla roboezeZakład organizuje dla uczniów obozy wędrowne, 1tacjonarne 1 wczasy. Zakład posi.a da własny ośrodek wczasowy
w Chodeczu, woj. bydgoskie (ośrodek połorony jest w lel!ie
nad jeziorem). Po za.kończeniu nauki w szkole zawodowej

eo.

dalszej naukd kierowa.ni są do 3-letniego Technikum Mecha3605-k
nicznego, znajdującego się przy zakładzie.
~~~~~,~~~~~~
DZIENNIK LODZKI m 141 (19łlt

f

Nowy wspaniały rekord świata

która

przebiegła

Obok Polski RFN

400 mw49,9 sek.

6 rekordów Polski seniorów

X Pll:KARSKIE~
AliBTRlXTIJIA ~lf!Ah4
-

Jugosławia, Brazylia i NRD w li rundzie MŚ

Czy polskie „rogale"

juniorów plonem

XX Memoriału im. Janusza Kusocińskiego
XX Mem<>rlal Im. J, Kusocińskiego Pt"LYlllósl wiele 'W'tlpa.nWych
wyników. Wprawdzie zawody, rozegrane 22 bm. na. stadionie warszawskiej Skry zgromadzllv wiele sław światowe.I lekkoatletyk!, to
jednak bohaterami byli reprezentanci Pol,kl.
Irena Szewińska pok<mala kolejna .,granice ludzkich możliwości'
'Ił' sporcie, JAKO PIERWSZA JCOBIETA NA SWIECIE OSJĄGNĘLA
W BIEGU NA 400 M WYNIK PONIŻEJ 50 SEK.
REKORD POLSKIE.! BIEGACZKI 49.9 .rns·r o 1.1 LEPSZY OD DOTYCHCZASOWYCH WYNU•OW MARYLIN NEUFVILLE (JAl'tlAJK.A) I MONIKI
ZEHRT {NRD),
Ponadto padly jeszcze trzy rekordy krajowe. B. l\lalinowski 1JOprawll
0 0,4 wek. swój wynik na 3000 m z
przeszkodaml uzyskując 8.21,2.
Byl
to pierw_.y w tei:orocznym sezonie
wystell tego utalentowanego biegacza .
W sztaf•cie 4 x !OO m kobiet 7.espól

w

1ut od wielu dni sapcwiadany by'
1tart Szewińskiej na ł{)() m. Trene·
rzy uzależniali go jednak od pogody, W sobotę po południu w Warazawie pa<1ał deszcz, ale przed zawodami J)Ogoda nieco sle poprawlla.
Zgodnie z planem. Irena Szewińr'ka wystartowala najp!erw w sztatecle 4 x 100 m. gdzie zaorezentowała
wysoką

Długołęcka,

Jędrejek,

l

formę.

Dla tel śwle1mej sprinterki była to
jednak tylko rozgrzewka. Po g-Odzl-

llllllllllllllllDllllllllllllllllllllllll

Piłka

składzie:

wodna

w drugim dniu turnieju o mlstrzoatwo I ligi w piłce wodnej rozgryv•anego w Lodzi padły
rezultaty:
Anilana Legia
4:5,
Arkonla
Anilana 3 :4, Polonia Slęza 5 :7,
KSZO - Arkonla 4 :5, Legia - Polonia 8 :5, KSZO - Slo;:za 5 :4.

"~e eukala J!\
bO'Wl.em nutęl>tta
próba,
najwatnlejsza tego .dnia atak 1:1a rekord świata, 1talezący dn
Neufv11le (Jamajka) I Zehrt (NRD)
51,01.
Irena Szewińska !ltanęla na starcie
400 m
na pierwszy m torze, mając
przed sobą wszystkie
konkurentki.
Ruszyta bardzo ostro i już PO wyj.
śdu z v.irażu jej przewaga nad konkurentkaml bvla widoczna.
Na ostatniej. prostej, przy ogluazającym dopingu
publiczności Szewińska walczyła tylko z czasem.
Jest
to Jeden s najw~panlal
szych rekardów świata, 50
sek.
uważane za granice Judzkich możll
wogcl w sporcie zostalo pokonane,

.,Wiedziałam. le jestem w
dobre.I formie 1 mogę poprawić swój
rezultat 52,0 na 400 m - p-0wiedzlała po biegu. - Nie chciałam więc marnować szansy.
Jest to mój drugi
start na łOO m.
Tym razem czuję
się ba.rd7.iej zmęczona nit po pierwuym, Nie wiem. czy jeszcze w tym
roku spróbuje swych sil na tym tak
trudnym I wyczerpującym dy•tansie,
.Jeśli poblPgm:, to być mote w sztafecie ł x 400 m
pode<LU mistrzostw
Europy w Rzymie.

:Rekord Polski :r. Kupł1 na dystanale 100 m st. dow. byl plonem startu Polaków w pierwszym dniu mię
d zynarodowego mityngu pływacl<Jego
w Wiedniu. Nasza zawodnic1ka uzyskała
1.01,92 i zajęła 6 miejsce.
Zwyclężyla Holenderka E. Brlgitha e6.ó3 (u~tanawlając rekord Holandii).
Na zawodach pływackich w Misslon
Rewelacją
pierwszego dnia
miV lejo
(Kaltfornla)
reprezentantka
USA Shirley Babashoff przeptynęla strzostw lekkoatletycznych USA, rozgrywanych w Los Angeles, był świet
100 m st. dow. w czasie 59,5.
ny tlnał biegu na 100 m mężczyzn.
Triumfował
w tej niezwykle silnie
obsadzonej konkurencji
Steve Williams,
wyrównując rekord
świata
rezultatem
9.9.
Wlał
sprzyjający
wiatr z szybkoście, 1,3 m/sek„
a
przeszkodzie
Niespodzianki\ t!nalowego turnie- więc nic nie stoi na
Williamsa
ju o MP we florecie kobiet byto zare.le•trowanlu rezultatu
wywalczenie brązowego medalu przez w tabeli rekordów.
17-letnią zawodniczkę
z Gllwlc Jamajczyk Don Quam• •a.1"1 druJeronkównę. Pod nieobecność obroń
czyni tytułu
Bebel
zwyciężyła gie miejsce w czasie 10,0, na trzecim
Bortnowską
(AZS W-wa\ prze<1 miejscu znal·azl się R. Jones - rówawoje, kluboW2'
koleiank!\
8klada- ~też 10,0, a na czwartym li. Riddick
- 10,l.
now1k!\o

Williams 9,9 na 1OO m

Szermierka

Sakulin, Szewińska.,
osląęnąl ł3,ł.
Dotychczasowy rekon'! 43.6 od 10 lat
figurował w tabelach I był jednym
z najstar<zych.
Wysoką forme demonstruje w tesi:orocrnvm sezonie Teresa Nowakowa, która w ellminac,Jarh na 100 l>PI
wyrównala swó.I rekord Polski wyniklem 12,6. a w finale. mimo braku 'DOWaźniejszej konkurencji, pob1ła rekord 12,5.
warto odnotować jeszcze trzy rekordy Polski w kategorii juniorów.
w skoku 0 tycz.ce l'tlarlusz Klbnczyk uzvskal 5.()()0,
a w pchnieclu
kulą kobiet
Beata Ha!)rzyk _ 16 ,42 ,
a: 400 m kobiet Genowefa Nowaczyk
_

54 .o.

Niestety J, Kaczmarek wycofał się
wyścigu po otrzymaniu depeszy o
zakwalifikowaniu go do ekipy
wyjeżdżającej
na zawody do Francji.
z formalnej strony wszystko zda się
Tylko, że „absencja"
na czas. „Etap prawdy" wygra! ko- w porządku.
larz z białostockiej Gwardii
St. reprezentanta Polski mocno obniżyła
Krlpsza uzyskując czas 27 min. 58 rangę tego wyścigu.
Trzo;,cJ etap rozegrany na
trasie
aek. Dalsze miejsca zajęli Kaczorowski. zawada. Sliwiński, Kaczmarek, liczącej 114 km prowadził z Poódeblc przez Zduńską Wolę, Lask
do
&tankiewici: I Szmaja,
Poddębic.
Do trzeciego popołudniowego etapu
Na lotnych finiszach triumtowall:
wystartował jako llder wyścigu
P. w Zadzimiu Zawa<1a,
Zduńskiej
Kaczorowski, przed Zawad!\ 1 Kacz- WoU Bylicki, Kwiatkowicach
markiem.
Preising (NRD).
Na 65 km uczestników
wyścigu
spotkala przykra niespodzianka. zam
knięty przejazd kolejowy zmusił kolarzy do przymusowego kilkunastominutowego „odpoczynku".
Na 20 km prze<1 metą <10 przodu
wyskoczyla
dwójka
zawodników:
Preislng I Bielski z Gdańska.
Oni
HOKEJ NA TRAWIE: I llg·a Budow- też mięclry sobą ro1egrali finisz tr1e
lani - Sparta (Gniezno)
w parku cie~o etapu. Zwyciężył kolal'?: NRD.
Promienistych, godz. 14.
Główny
peleton przyprowadzll ]\KOLARSTWO: XV wyścig Po zie- der wyścigu P. Kaczorowski. Kolarz
ml łódzkiej, IV etap Poddębice lódzkiej Gwardll
jest też liderem
Kłoda.wa Poddębice (130 km), start wyścigu wyprzedzając Zawadę (Tram
codz. 10, kryterium uliczne w Zduń- wajarz).
akiej Woli, godz. 9.
A oto JO najlepszych kolarzy trzePILKA NOŻNA: Półfinały MP ju- clel!o etapu: 1) Prel•inl( (NRD),
%
11lorów t.odzlanka Gwardia (Ko- Bielski (Lechia Gdańsk). 3) B:vllckl
azalin) - godz. 11„ Stomil (Olsztyn) (LZS Pawllkowlce),
ł)
Sclbiorek
Stal (Mielec) - godz. 12.30 (oba (Społem), 5) Różalski
(Broń Ramecze w p·arku 3 Maja), Klasa „A" dom). 8) Szmaia (Spolem), 7) nn„Elta Włókniarz
(A), godz.
11 bln (Gwardii• Lódź), 8) Olejarczyk
przv Ul. Aleksandrowskiej, Start Il (Włókniarz l,ódt). 9)
,J. Bek (SpoWlóknlarz (Zg), ul. Teresy, godz. 11. lem). IO) Głowacki (Orze! Lódt).
Pil.KA WOONA: Dokończenie turDzg zakońcunl„ wyścigu.
't'ra.•a
11leju o mistrzostwo I ligi,
basen prowadzi z Po<1dęblc przez Uniejów,
przy ul. Sobolowej od godz. 9.
K!odawe. Krośniewice. Kutno I Le8PARTAKIADA
łódzkich
zakładów C7.YCC. Start w Poddębicach o godz.
pracy (startują reprezentacje dziel- !O. Kolarze na merle startlnnu
w
ni cl. stadion Startu. od godz. 10.
Po<1dębkarh oczekiwani
będą okoTENlS:
Turniej kla•yflkacyjny ,fu- Io godz. 13.00.
(n)
niorów I miodzików
(dokończenie)
• •
•
korty SKS Start. od godz. IO.
w Krakow1e r.ako1'cz:vT !lłę xrv MRZAPASY: Turniej Im. J, Andrzejew- Jopolsk!
Wvśclg
Górsk1. zwvc1ęt.vl
•kiego w stylu klasycznym, sala przy mistrz ~wl•ta - R. S1urkowsk1 przed
ul. Kn:ytowej 5, od godz. 9.45.
w!.cemistrzem ~wiata - St. Szozd11.
startujący ..,.. Mlę
Wyścigu
po Ziemi
Lódzkiej mieli pracowity dzień. Już
o godz. 9 rano stanęli oni na starcie 20 km wyścigu indywidualnego

Wczoraj kolarze

we I dostarczy
emocji.

publlczno~ct

Wiele

RYWALE NIE REZYGNUJĄ
ZE ZWYCIĘSTWA
„Nie jesteśmy bez szans w me<'zll
z Polską - stwierdził trener reprezentacji Wioch F, Valcareggl. Mccw
ten ma dla nas kol~salne. znaczenie
l muslm.v .w nim os1ągnąc Jak najI lepszy wymk.

I

Polski
na
mecz
Porażka z Włochami,
która jest reprezentacjl
równoznaczna z zajęciem przez Po- z Wtocham; l powiedział: „Zdaje~y
laków 2 lokaty, zmusil·a by
naszą sobie sprawę, że \Vlosi reprezent1~Ją
<1rużynę do zmiany kwater. Ponie- w piłce nożnej najwyższą klasę świaważ wówczas biało-czerwoni wystapiliby dwa razy w Gelsenkirchen,
a
raz w Hanowerze. ekioa pr1entosln
by się do wrezerwowanF'f:lO
już
wc1.eśniej hotelu w pobliżu Gelsenkirchen.
Nie
tylko
jednak
konieczno~ć
przeprowadzki z „Sonne Post" sprawia, że pierwsze mlejs"e w grupie
czwartej Jest dla Pola1tów korzystnlejsze. Wszystko wskazuiP na to,
że w finale .. B" rywale beda chyba nieco slabsl. W naszym obozie
panuJe
więc
pełna
koncentracja
przed m<"czem z Wlo('haml.
A\'\Tans
jut. zdobyty. 11le wielka gra jeszcze
nie skończona.
W sobotę w hotelu „Monrp Post"
w Ludwl!!sburgu. pllkarze Wioch ~;
h, Już . meczem z Polsk!\. W dru .• nie .nie panuje najleps?y
nastrój.
Jedni z faworytów do pucharu FIFA
sa o krok od wyellmrnowanla. Dla
Włochów takt ten nip laczy sie tvlko ze sportowym prc~tlżem; Reprezentantów TtalH wyP.llmlno''· anie
z
dalszvch
rozl!rY'"ek . kosztowałoby
utratę wysoldch premll.
.
Coraz większą nerwowość wyczuwa się w gronie dzienlnkarzv wlosMecz Jngosłaiw1a Szkocja zakońc zyl się rezultatem remisowym. N/zl
kich. .Jeśli przPgramy z Polską
strzał Jordana (9) broni jug osi owiań ski braml<arz Marie. Z lewej obroń
w kra.fu będzie prawdziwa rewolucja
ca Katalińskl ('5),
- twlerdzą.

Wiele emocji przyniosły biegi średnie. Na 800 m kobiet E. Katolikowa wyprzedaita medalistkę olimpijska Sabajte (ZSRR) uzyskując czas
2.02.5 . a na 1500 m
mężczyzn H.
Szorclykowski PO POrvwając:vm fini-1
szu wygrał z zawodnilcami tej klasy
co Boit (Kenia) i Crouch (Australia).
Wynik Szordvkowskiego _ 3.41. 3.
Inne konkurencJ
przyniosły także
sukcesy
naszvni e repre?.entantom .
Skok wzwyż wygra! J. Wrzosek 2.H, 110 ppl M. Wodzyński .
1~,7;
trójskok - Joaehlmowsk1
16,53, rzut dyiskiem Wolodko
60,18,
Glówny bieg na dyA'tansie SOOO m,
kończący Jednodniowe zawody przyW godzinach popołudniowych
nió<ł
zwycięstwo
Kanadyjczykowi
McKarenowi 13.43,6 przed staw- wieczornych nasi pllkarze oglądali na
ekranach
telewizorów kolejne spotnym zawodni.ldem tum.ezyjskim Gamkanie piłkarskich mistrzostw świa
moudim,
ta ..

!

•• •

w niedzielę wyjazd autokarem s
Murrhardt przewl<1ziany jest na go13.30. Mecz na „Ne<"karstadion"
nia) wyrównała najlepszy rezultat na rozpoczyna się o godzinie 16.00.
świecie w biegu na 60 m. Osiągnęła
TRENER GORSKJ O WZ.OSKIE.J'
ona czas 7,2. W 1968 r. w Brisbane
DRUŻYNIE
ten rezultat uzyskala jut P. Kflborn
„Chcemy
zwyciP.:iyt - odpowia(Australia) i w tym samym roku w
dal trener K. Górski. Gra na remi~
Brnie E. Gleskova (CSRS),
nie popłaca.
lllożua zawsze stracić
przypadkową bramkę I wtedy trudno
llllllllllllllllllllllDlllllllllDllDlll odrobić stratę, Jesteśmy w 0 wiele
lepsze.t sytuac.l i od Włochów,
gdyż
mamv ,Jut zapewniony awans.
To
da.IP nam przewagę psvchnlo~icznl\.
Sądzę. żP °"'łosi zastosu!ą defen,ywną taktykę 1 będa bronili wyniku
remisowego. My pó,idzlemy na calegn, rzecz tylko w tym, czy uda nam
się pokonać doskonale zorganizowaną
obronę rywali".
Na sobotniej konferencl! prasowej
z trenerem K .. Górskim
najwięcej
był0 podobme jak w poprzednich
dnlach - dzlennlkarzy włoskich. Na
t\'stęple spotkania
z dziennikarzami
nasz selekcjoner
przedstawił skład
W Londynie, A. Lynch

(W. Bryta-

W niedzielę spotykamy ~lę z najtow!\. Posiadają swój styl gry, szerywalem
rozgrywek·
reg indywidualności, Spotkanie ' ni- groźniejszym
mi nie będ~ie łatwe. W niedzielę doj- pierwszej mndy i jestem przekonadzie do po1·ównania naszych umie- ny, że pojedynek z Polsl<ą będzle
jętności, z umiejętnościami przeciw- naszym najlepszym meczem. VII tym
nika.
Wynik jest sprawą otwartą . spotkaniu forma Annastasicgo i Jego
Uważamy, że spotkanie będzie cieka- kolegów musi eksplodować.

dzinę

Od
p\erwneJ
minuty
spotk1mle
\Brazylijczycy
rozpoczęli ofcnsywl\
na pnedpo\u bramki Zairu. W 6 min.
.
meczu Leiv;inha po zderzeniu z br:>mBramkę zdobył w 79 mtn. Spar- karzem Zair!-'• na slrntek kontuzji. owasser, widzów 60 tys„
Sędziował j puszc~a
boisko. W jego . mlcJs.ce
Barrett Ruiz (Urugwaj),
wchodzi Valdomiro. W 13 mm. ,lan·Sensacyjnle zakończyło się ostatni~ zinho pielmym strzałem z 15 metrów
spotkanie grupy pierwszej w Ram- 1 zdobywa pierwsza bramk". dl~ Brabtu•gu między repreZl'ntacjami
NRD zylii.
Jeszc7'e kilkakrotmr p1łkane
I i ogóln<'go faworyta mistrzostw - I Braz,•l!i w p1er~\•sz~.1 polow1e spoll<azespołem
RFN.
Gospodarze
fina- I nla .mieli okazJę do podwyźszema
lów przegra li o :1. Wynik tego spot- wymlrn.
kania nle zaważ;vl na losach obydwu
Po GO min. grv trenerzv obu zespozespołów. kt~re wywalczyły
awans łów decydują się na zm.iany. W obu
dn P'!ll pólfmałowej.
Rc~ultat ten clrużynarl1 boisko opuszczają kapitamiał Jednak wpływ na koncową ta- nowie. Ta zmiana wplync:la na pobelę grupy pierwszej, a tym sam~·m prawe gry przede wszystkim nrazvna „przydział" obu zespołów do po- liJczyków
któny
zdobyli
Jeszcze
szczególnych grup półfinałowych.
dwie bra~kl.
Na stadionie w Hamburgu drużyna.
Trzybramkowa
pr:iewaga
dala
NRD odniosła zasłużone zwycięstwo.
Podopieczni trenera
Buschnera za- trzykrotnym mistrzom świata awans
demonstrowali dojrzałą grę taktycz- do drugiej rundy finałów MS.
' ną.
Najgrotnlejszy strzelec drużyny
'RFN Mueller otrzymał
„opiekuna"
- Welsego, podobnie z• Grabowsldm
jak cleń ponuzal się Waetzllch. Posunięcie
to zredukowało sil~ ofenBramki zdobyli: dla Jugoslawll
sywni\ drużyny RFN.
Karasi (w 81 min.\, dla Szkocji
Jordan (w 88 min.). Widzów 56 tys,
TABELA I GRUPY
Sędziował Archundia (l\Ieksyk)
Niezwykle dramatyczny pojedynek
t) NRD
5 :1
4-1
stoczyli we Frankfurcie n l\IeneJn 1>11Z) RFS
4 :2
4-1
karze Jugosławii i Szkocji. Stawką
I) Chile
2 :4
1-2
tego spotkania był awans do grupy
4) Australia
1 :5
0-5
półfinałowej. Rezultat
remisowy ~a
pewnil prawo gry w drugiej rundzie
piłkarzom „Plavich". bowiem z grona
trzech
zainteresowanych
zespołów,
Jugoslowianie
uzyskali
najl<0rzystPrzy 15 ty•. widzów, na stadionie nlejszą różnicę bramek i oni zdohyll
olimpijskim w
Berlinie
Zach., po obok Brazylii awans do grupy połfl
bardzo zaciętym pojedynku jeclenast- nalowej.
ka · Chile zremisowała z
Australią
Piłkarze SzkOCJ'i przyst~plli do tego
o:o. Remisowy rezultat w tym spot"'
kaniu sprawił,
że
niezależnie od meczu z wielką. wolą ~wycięslwa. Z
wyniku
hamburskiego
spotkania wyjątkiem 10 mmut pie".wszej poloRFN - NRD Chilijczycy zost„u wy- wy zespól wyspiarzy P?S•adal zdecyeliminowanl.
Sędziował
N mdar I dowaną przewagę.'
Nie
przynlo~la
(Iran),
a
ona jednak spodziewanych efektow
AusfraliJC?:YCJ:· na początku spot- l!r'!!'1kowych. Bardzo d?bra postaw"
kania mieli lnlfjatywę. w 1 mm. lmu d<:f~nsywnych druzyny. jugosloRoonev i w 11 min. Abonvi zasko- wlaf1sk1eJ. agrrsyw~1e kr)'.c1e ~~Ie!<o
cz u det 11
Cl . •
kó~
przed bramką Marica umemozhw1ly
Y . e s:v~vę ~ 1111 ~czy
v, a 1e ~ 1e rvwałotn przperowadzenie skuteczneJ
potrafili celme str7ehć. W 15 mm.
i „ T o t ez· mimo
·
b't ·
kontral<t Reynoso 1 w 77 ml
a <CJI,
am 1 i;ci gry ze·
.
n.
społu szkockiego. w
ktorym prym
ca sz
. .ely sprawll.v z. kolei sporo l<ło- wodził niezmorctowanv Bremner wv,otów. bramkarzowi Australl.tczvków. spi;irze uzyskali zale.dwle wynik reGra s1e wyrówna!ft i do 30 mln. ry- misowy
stwarzali groźne sytuacje pod'
1wale
bramkowe. Po rzucie wolnym w w:vTABELA n GRUP'!'
konaniu Re:vnoso - w 23 mln„ Figueroa glową •kierowa! p!Jkę, któt. Jue:oslawla
':! 10--1
ra musnęła słupek.
I. Brazylia
4 :2
3-0
3. Szkocja
4 :2
3-1
Słabo spisujący się •<:dzla nlesłu•z
4.
Zair
~:6
0-lł
nle usun~I z boiska Australijczyka
R. Richardsa, co spotkało sle z protestami widzów. Po przl.'rwle Chilijczycy miell więcej okaz.fi do zdoh:vcla bramek, lecz napastni~v fatalnie
strzelali. Drntvna Australll zaimpo-

NRD

--

Rf\I11 1.un

In.n\
\U•UJ

I

I

Jugosławia

P. Kaczorowski liderem Wyścigu po Ziemi lódzkiej

TOMASZEWSKI (I)
SZYMANOWSKI (4)
GORGON (6)
Żi\IUDA

(9)

J\lUSIAf, (10)
KASPERCZAK (13)
DEYNA (12)
MASZCZYK (lł)
LATO (16)
SZARMACH (17)
GADOCHA (18)

z

dzynarodow~·m

DzH
• 1odzłnle 1'.łS wiadomo jut będzie w której grupie pół
finałowej wystąpią polscy piłkarze I z kim przy Jdzie Im walczyć
w kolejnych pojedynkach finału.
Polakom wystarczy do zajęcia
pierwszego miejsca w grupie IV nawet remis ze „Squadra Azzura'' wówczas traflliby do półfinału „B" 1 grai! dwa mecze
we
Frankfurc!P I jeden w Stuttgarcie. Hotel „Sonne Post'' w Murrhadt bylby nadal bazą polskiej ekipy.

m

ZO'P'P
SPINOSSI (!)
BURGNICH (ł)
MORIN! (5)
FACHCETTl (3)
BENETTI (ł)
l\IAZZOLA (7)
CAPELLO (8)
CAUSIO (18)
CRINAGLIA (8)
ANASTASI (19)

Chile -

nowała

Australia 0:0

ambicją.

Brazylia - Zair 3.0 (1 :0)

BULGARIA
mund, 16.00)
SZWECJA dort, 16.00)

I

I

Bulzackl, GMloch&

- Szkocja 1:1 (0:0)

Grupa m
HOLANDIA
URUGWAJ

(Dort-

(Duessel-

w obrcnoścl 30 tys. widzów BrazyIla pol<Olllłła Zair 3 :o (l :O). Bramki
Grupa rv
dla zwycięzców zdobyli: w n ml•1. ARGENTYNA - HAITI (Monachium;
Jairzlnho, w 67 Rlvellno I w 79 16.00)
Tomaszewski czytają jeden s listów r-ratulacyjnych Valdomlro. Spotkanie sędziował Rai- POLSKA - WZ.OCHY (Stuttgart, 16.00
nadesłanych od rodaków.
nea. (Rumunia).
- TVP)

Reda11uje kolegium. Redakcja - kod 90-103 Lódt, Piotrkowska 98. Adres pocztowy: „DL" Ló<1t, skrytka nr 8t. Telefony: centrala 293-00 łączy ze• wszystkimi dzlalaml. Redaktor naczelny 325-64.
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n sekretarz 204·75. Działy: mleJskl 3tl-10, 337-47, sportowy 208-95, ekonomiczny 228-32, woJewćdzkl 223-05 , dział listów 1 lnterwencJI 303-04
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redakcja nie zwraca). kulturalny 621-60. „Panorama" 307 -26, dzlaJ sportowy I fotoreporterzy 378-97. Dział Ogłoszeń 311·50. (Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada).
Redakr.l a nocna 869-68. 868-78. Wydaje Lńdzkle Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Kslą:żka·Ruch". Cena prenumeraty: rocznie 234zł, półrocznie l17 zl kwartalnie 58,50 zl. ZglosŻenia prenumeraty
przyjmuj!\ urzędy pocztowe 1 oddziały terenowe „Ruchu", Eiizem pl arze archiwalne „Dziennika" są do nabycia w sklepie „Ruchu". Lódt. Piotrkowska 85. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udzielają wszystkie placówkl „Ruchu" I poczty, Nr Indeksu 35003,

I

DZIENNIK LODZKI nr 148 (794.8)

Skład I druk: Ptasowe Zakłady

Gruficzne RSW „Prasa Książ~!':1:~ch", Lódt, ul. Arm.lł Caerwone,l U, Papier dJ'uk. rnał. IO
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