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przekazano I sekretarzowi Kl PZPR

t rror

pracujący łodzianie czczą
30-lecia . i:'RL wszyscy
podeimowa111em czynow produkcyjnych i społecznych. W siedz1b1e KL PZPR odbyło się wczoraj spotkanie I sekretarza KL
PZPR - B. Koperskiego i sekretarza KL PZPR - K. Kwiatkowskieeo z grupą działaczy związkowych. Przewodniczącej
ŁRZZ - A. Mroczkowskiej towarzyszyli: A. Wojciechowska prządka z ZPB im J. Marchlewskiego. St. Górski - brygadzi~ta z Lódzkiej F-ki Domów, z. Kaniewski - przew. RZ „Wlwiceprzewodniczący LRZZ oraz
famy", W. Gruszczyński sekretarz
przewodniczl'!.C'Y WKTiR - doc. dr L. Korycki
WKTiR - W. Kulpiński,
Ju~ileusz

i=

przekazali
związkowi
sekretarzowi Kl. PZPR Księgę
Czynów Produkcyjnych i Spotecznych, podeimowanych przez za!o~i łódzkich zakładów pracy dla
uczcienia 30-leria PRL. Zaw~rto w
dziesiątków
niej 212 meldunków
Działacze

l

zakładów

downictwa,
szynowego.

Wyd, A.

J

Lódt, niedziela I poniedziałek
28 i 29 lipca 1974 roku
Nr 177 (7977)
Rok XXX

I

Ceno

I

złoty

DZIENNIK

przemysłu lekkiego, buprzemysłu elektro-ma-

spółdzielczości

pracy,
i handlowych. Znajdujemy tu m. in.
WZPB im.
zobowiązanie załogi
(Dalszy ciąg na str. 2)
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Melina Mercour i powróciła do Aten
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Pomoc tym, którym żyje się najtrudniej
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Znana aktorka crecka Melina l\terco•rl
Z lewej - mąż aktorki, reżyser Jules Dassin.

powróciła

CAF -

26

bm. do Aten.
UPI -

telefoto

Historyczne przemówienie gen. Spinoli

głodującej

dla
.:.

•

•

•

... ...

u

•

-„

'

'

~

. .

•

ludności

!'r~zydent ~ortugalll, .1e~. Splno la, wystąpił w 1obotę z przemów1e111em rad1owo-te•«">:•:t..YJnvm do narodu. W przemówieniu tym pre-

zy~en~ sformulo~'l'.ał glowne. z~sadv polityki Portugalii wobec jej afrydo
k~nsktch Lerytor1ow I oznaJmtł, źe Portugalia przyznała prawo
niepodległości

narodom Gwinei-Bissau, Angoli i Mozambiku.

Spinola podkreślił, że decyzja w
tej sprawie zapadła po 13 latach
wojny kolonialnej. w której obie
strony poniosły ciężkie straty. Jednakże usilowan!a. aby problem ten
wojskowymi.
rozwiązać środkami
straciły wszelkie uzasadnienie. Prezydent uroczyśrie oznajmi! o przy.
jęciu przez Portugalię mtawy kon·
stytucyjnej, stwarzającej warunki
do niezwloczn~:{o rozw1,µ.ania problemu tervtoriów zamorskich. Ugtawa przńwiduje prz:vznan ie narodom terytoriów zamorskich pra-

z
wo do samookreślenia lącznl!'
natychmiastowym przyznanie:n Im
prawa do niepodle15"łości.
Oznacza to - powie:lzial prezy
dent - że iesteśmy od tego momentu gotowi rozpocząć proces
wladzy naro<lom
przekazywania
Gwinei - Bissau. Angoli i Mozambiku. Spinola podkreślił. że PortugaIii! E(otowa jest rozpatrzyć każda
prOP?ZYC.ię dotyc1.ącą pri1kt~·cznego
rozw1ązan1a prub•ema dekoloniza-

cji.

(Dalszy ciąg na str.

2)

Moli

Od 1 sierpnia najniższe wynagrodzenie miesięczne wynosić będzie 1.200 zł. Z podwy:tkl tej !>ko·
rzysta ok. 105 tys. osób. Od tej samej daty webo clzą w życie decyzje .o podwyżce zasiłków rodzinnych w rodzinach o niskich dochodach I wielodzietnych ora.z o podniesieniu emerytur I rent miniW sobotę 21 bm. Il ~anzaw
ma.lnych. Dotyczą one n:iillonów osób i wraz z podwyżką plac najniższych składają się na zespól wie- skicgo lotniska Okęcie odleciał sa_
lostronnych dziala6 mających na celu pomoc tym,którym żyje się najtrudniej.
z kolejnym
molot PLL „Lot"
Oto niektóre szczegółowe informacje o zasadach podwyżki plac minimalnych, uzyskane przez
Polskiego
pomocy
transpot·tem
dziennikarza PAP w Ministerstwie Pracy, Płac I Spraw Socjalnych.
W odpowiedniej proporcji p<X!zarabiającym od cownikom z tytułu warunków praPracownikom
l.120 do 1.200 z.ł miesięcznie, ł. 111e cy lub przedłużonego czasu pracy. wyżka obejmie też place pracowzatrudnionych w niepełnym
ników
również
narusza
nie
Podwyżką
styl
objętym regulacjami płac po
cznia 1971 r„ tj. od czasu poprzed- dotychczasowych uprawnień uzale- wymiarze czasu pracy. Np. na pól
niej podwyżki plac minimalnych, żnionych od wysokości zarobków etatach, przyslu!{iwać bP,dzie 50
wyrównanie lub dochodów, takich jak ulgi w proc. wyrównania lub dodatku owypłacać się będzie
zarob~u~ d~ kwo~y 1.200 ~I mie- 1 opiatach za wczasy. kolonie, .żłob bliczonego w stosunku do wyna.
s1ęcz111e. Nie moze ono byc jednak 1 ki czy przeds7.kola• kon;ysta111e ze !?rodzeni.a za pełny \\'}'miar czasu
pei~ :liów n"n mif' ik ń kw to- precy.
mniejs~:: niż 80 z.I T lk ~a"'1o b~ .
wyrównywane place pracowników runkowych.
-----------------------------wynłgradzanych godzinowo.
Przy zarobkach od t.200 do 2.000
stale
zł nadal będą przysługiwać
miesięrune dodatki do ptac wprawa
1970 r„ jeśli.
dzone w grudniu
rzecz jasna, nie wstały już zniezwiązku z regulacjami
sione w
płac w osta;;nich latach.
Jak ustała się wysokość zarobku. przy którym przysługuje · w;;równanie do nowego Poziomu wynagrodzenia minimalnego? Postanowiono wyłączyć tu różnego rołJ
w
dzaju dodatki, które niekiedy
''
na
znacznym stopniu wpływają
zarobków. Chodzi tu
wysokość
nadliczbowe.
zwłaszcza o godziny
ob<>ta godz. 14. Na zielonej murawie lotnisk.a w Lublinku stoi \
Nie bedą też wliczane do te.i kwoty
gotowy już do lotu śmigłowiec Mi-2. M.echanik sierżant Jan
dodatki za prace uciążliwą. niebez!{osik dokonuje jeszcze ostatniego przeglądu maszyn}', a ja
pie'czną lub szkodliwą dla zdrowia,
w tym czasie poznaję towarzy·s zy lotu - chorążego pilota An-1
za.
tzw.
z.a pracę nocną, dodatki
drzeJI\ Bocianowskiego oraz funkcjQtlariuszy ruchu drogowego MO kpt.
kaźne, za wysługę lat oraz równoMariana Luczaka, por. Adolfa Jurczyka, ppor. Jerzego Węgierka.
wartość świadc7.eń w naturze. PodNaszym zadaniem będ7.ie patrolowa.nie dróg na tra ie t.ódź - Piotrwyżka plac najniższ:vch .Jest zatem
ków - Tomaszów - Rawa Maz. - Lódź. informowanie przez radiorzeczywistą. nie obejmuje oowiem
(Dalszy ciąg na str. 2)
prapieniędzy, które przysługują

C7.erwonego Krzyża dla ofiar klę
Transport
ski głodu w Afryce.
ten zawiera mleko w proszku zakupione ze składek spoleczeń~tw31
przeznaczone dla Republiki Mall.

.

,„

narodom Gwinei, Angoli i Mozambiku
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Reporter Dli" na pokladzie,

śmigłowca

Mi-2

l>ZIER

KIESIE
W %09 dniu roku słońce wzezaś
o godz. 3.50, zajdzie

szło

O iOUZ, 19.34.

Wiktor,
DZIS:
Swietomlr.
Marta,
JUTRO:
Flora., Cierpislaw.

Innocenty,
Beatr)'cze!

przewiduje dla Lodzi I województwa następującą pogodę:
zachmurzenie umiarkowane, okre7. możliwością nrzelotnych opadów i bnrzv. Temperatur" mak•:vmalna ok. 21 st. c„ wla
umiarkowane z kierunków
try
1>oludniowo·za.cllo<lnich I zacbodnirh.
1łU.
Ciśnienie o rodz. U -

umi dute

YPR -

C

niewielka wyspa (po-

n~d 30 razy mniejsza od Polski,
nie.spełna 600 il'.s· mieszkańców)
wc1snlęta w polnocno-wschodni

k<1-t Morza Sródziemnego od kilku dni nie schodzi i• c~olowych
kolumn dzienników cał ego światll. Cypry.fczycy przeżyli w tym czasie
zamach stanu, krótkotrwałą. wojnę domową, starcia między ludnością pochodzenia greckiego (80 procent mieszkań
ców), a turecką. I wreszcie desant wojsk
w
tureckich, umotywowany przez rz"'d
Ankarze jako krok w celu ochrony rodaków zamieszkującyeb na wyspie.
Aby poznać źródła dzisiejszej tragedii
w
podróż
Cypru należy odbyć krótką
czasie - jest rok 1878, wyspą włada suł
w
tan. ale by uzyskać poparcie Anglii
przekazuje
wojny z Rosją
wypadku
wyspę Anglikom. Ci orzeksztalraja ją w
ważne ogniwo swego ówrzesnego imperium i już w czasie I wojny światowej
wykorzystuja strategiczne położenie Cypru. Dlatego też nie kwapią się z przekazaniem wyspy Grecji. która minia na
to nadzieję, lecz przekształcają w bry-

tyjską kolonię królewską. Znaczenie strategiczne wyspy wzrasta w czasie n wojCypr
Nazywano wtedy
światowej.
11 '
„nie tonącym lotniskowcem".
Tymczasem już w 1931 roku wybuchają pierwsze zamieszki pod hasłem ENOSIS, czyli rozpoczęta się wałka o przyłączenie wyspy do Grecji. Trwa ona przez
prawie 30 lat - mnożą się akty terroru
organizacji EOKA. której przewodzi legendarny gen. Griwas, Anglicy zwięk
szają swe siły wojskowe. ale dopiero poarcybiskupa
jawienie się na widowni
Makariosa z jego kompromisową koncep-:
cją nadania Cyprowi najpierw samorządtl
a potem niepodległości wy&asza nieco po1'
żar szalejący nad wyspą.
16 sierpnia 1960 r. Cypr proklamow~
ny zostaje republiką, a Makarios sta;e
się pierwszym prezydentem. Zatwierdzona przez parlament konstytucja zawier~
la co prawda sformułowanie mające na
celu zapewnienie równych praw mniejtureckiej, ale wkrótce (1963 r.)
szości
doszlo znów do krwa\Vo/ch walk między
dwiema grupami narodowo~ciow:vmi; co
na
spowodowało konieczność wysłania
Cypr oddziałów ONZ.
Prezydent Makarios I jego polityka,
zachowanie niepodl~
mająca na celu
poparcie
mająca
glości i neutralności,
większości społeczeństwa była jednak sogreckich.
rządów
lą w oku kolejnych
się
Wrogość wobec Makariosa nasiliła
w momencie przejęcia władzy w Atenach przez juntę wojskową. Reżim „czarnych pułkowników" nie ukrywa! swych
zamiarów anroksji Cypru. na co z kolei
nie zamierzała zgodzić się Turcja, zdając- sobie ~prawę iaki byłby los ludności pochodzE'nia tureckiego, gdyby ENOSIS doszlo do skutku.
16 lipca br. nnstąpil pierwszy akt tragedii - tego dnia prezydent Makarios
swPj
powróci! do ~toliry (Nik0zjF1) ze
letniej rezydencji I o 8.30 przystąpił do

Znajdował się w sali przyjęć, gdzie
dzieci egipskie, które przybyły na
jego zaproszenie. Wtedy właśnie usły
o!icerowie
szano pierwsze strzały
i żołnierze greccy przebywający na Cyprze w sile tysiąca połączyli się z Cy-

pracy.

witał

pryjską

atak na
dencję.

Gward~ą Narodową I rozpoczęli
pałac prezydenta i jego rezyMakariosowi udało się uciec -

przebywa obecnie w USA. Przebieg wypadków, które nastąpiły, znany jest ie
szczególowych relacji.
Stan na dzisiaj wygląda, na pozór,
optymistycznie, gdyż walki ustały, wojska ONZ opanowały lotnisko w Nikozji,
utworzono t:1;w. zielony pas oddzielający
w Geneludność grecką od tureckiej,
wie zaś trwają rozmowy turecko-greckie
p<>d przewodnictwem przedstawiciela W.
na celu znalt"z;enie
mając!"
Brytanii.
trwałego roiwiązania kwestii cypryjskiej.
Rada
Chodzi teraz o to, by zarówno
Bezpieczeństwa, a szczególnie mocarstwa
zachodnie dążyły konsekwentnie do respektowaniji prawa Cypru do niepodległego bytu, by wyspa i jej ludność nie
stały się przedmiotem przetargów i rozgrywek, gdyż każdy naród, wielki i mały, powinien móc decydować o swym losie, a Cypryjczycy awe poparcie dla legalnie wybranego rządu i dla prezydenta Makariosa wyrazili wybierając go już
dwukrotnie głową państwa. Nie wolno
tolerować obcej interwencji, dopuścić do
jej triumfu.
Być może weźmie to pod uwagę nowy rząd grecki, tym razem cywilny. poniedawno w Atenach I będzie
wołany
:Pspektować prawowity, niepodległy rząd
Cypru.
IESPODZIANKA du:te&'O kalibru
w Kanadzie się
wydarzyła
wszyscy zgodnie przewidywali. l:t
los premiera Trur!P.au jest przell\dzonr, a Jeiio partia liberalna b,1:d;i;ie
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musfała

ulec konserwatystom w wyborach rozpisanych zresztą w przyspieszoprzeliczono glosy,
nym terminie. Gdy
okazało się, że Trudeau i jego partia
uzyskali 141 miejsc, a konserwatyści tylko 95. A więc - zdecydowane zwycię
stwo. Skąd ta zmiana? Co zdecydowało?
Odpowiedź Pkspertów kanadyjskich brzmi
- żona i dobry slogan.
154-letnlego
25-letnia Margaret, tona
premiera włączyła się aktywnie w kamgłównie
panię, odbyła wiele spotkań,
1 żeńską częścią wyborców, opowiadając
jak cudownym mężczyzną I kochankiem
jest jej mąż. A slogan? Otóż Trudeau
ma dwóch synów: 2-letniego i S-mieslęcznego. Obaj urodzili się 24 grudnia.
Zaczęto więc namawiać Kanadyjczyków:
- Glosujcie na Trudeau, to niebywały
szczęściarz. Na1>1ret Bogu w Boże Narodzenie urodził się tylko jeden syn.

de
1794 - Zm. Maxlmlllen
Robespierre, fra.ncuski rewolucjonista.
1804 - Ur. L. Feuerbach. nie
mleckl filozof.
1824 - Ur. A. Dumu (syn),
rra ncuskl pisarz.
I wojny
Początek
1914 światowej, a'ak Austro-Węgier .
na Serbię.

Wytrwałym

gowie

śpieszą

§mlertelnlkom bo
ze skwapliwą po-

mocą.

mieclmij

się

Można
~ego

i tak, ale niewiele ma to WS'Pólz tym. co da nazwać się poważn"

kampanią wyborczą.

HENRYK WALENDA

nłe Pl)ewn.ł
- .Jali:o tntynier
pan mojej córce naletyteco utrzymania. Co lnnego cdyby oan b'yr
ollkarzem lub kolarzem .••

Z

udziałem

ienvsza tego typu operacja w Polsce

P. Jaroszewicza

· 0 p I •.„ WSZCZEPIENIE
Pro kl amowame"
omu oonn atomowego stymulatora serca
w

Pułtusku

Rozszerzenle i pogłębienie
współpracy

27 bm. w Akademii Medycznej w Warszawie miała
miejsce pierwsza w Polsce operacja, polegająca na
wszczepieniu atomowego stymulatora serca.

czoraJ w Pułtusku 11dbyla się uroczystoś~ proklamow&nta „nomtt
Polonii". Będzie io miejsce 1potka6 I zjazdów oraz pob~· tu gości
polonijnych, Placówka ta mieścić się będzie w pultuskJm XVI-wlecz
nym zamku, położonym nad Narwi4.
Na uroczystość proklamacji „Domu Polonii", która odbyła się na dzledzn\cu zamkowym, przybył premier Piotr Jaroszewicz. Obecni byli: ml·
mster spraw zagranicznych Stefan Olszowski prezes towarzystwa „Polonia" Wincenty Kraśko, gospodarze wojewód~twa warszawskiego.
llczn11 grupę 1rnloniJną gości.
Proklamacja zgromadziła w Pułtusku
uczestników niedawno zakończonych wielkich Imprez l\'śród nich „Polonijnego Forum 197ł" I ID S'wlatowego Festiwalu Zespołów Artystycznych,
W czule uroczystości głos zabul premier P. Jaroszewicz. R7.4d PRL powiedział m. In. - z ogromn11 troską odnosi 1tę do sprawy stałego rozaze·
rzanla .współpracy z rodakami żyjącymi za J{ranlCI\. Wiemy, t.e :r.esnala WM
z nami pra1mlenle, aby ojczyzns roz'l\iJala się Jf'szcze szybciej, aby rosło
Jej znaczenie, aby coraz godniej I dumniej Imię Polski rozbrzmiewało

W

gospodaraej

i naukowo-technicznej
Omówienie komunikatu polsko - rumuńskiego

Pacjentką była 12-Ielnia dziew- iro pośrednictwem ur:qMenJa
te
czynka - Alicja R., dotknięta cięż są dostarczane inu)'m ośrodkom
kim schorzeniem noszącym miano klinicznym w kraju, Zabiegi polekomunlkacle opublikowanym 1>0 .,.izycie pnyjatnl premiera Pio
całkowitego bloku serca. Skompli- gające na. wszczepianiu elektroniobu rz11
tra Jaroszewicza w Rumunii stwierdza sii;, te szefowie
kowani\ 1,5-godzinną operac,ję prze- cznych rozruszników serca pr7.edów dokonali szerokiej wymiany poglądow n. t. rozwoju stosunków
prowadził zespół specjalistów
prowadzane 111~ w ośrodkach medymiędzy Polsk11
przyj_ażni i wielostronnej w~półpracy
braterskiej
chirurgów I kardiologów z IV Kli- cznych w Krakowie, Poznaniu, LoI Rumumą, uzgodnlll kierunki dalszego rozszerzania i poglębia.nia współ
niki Chorób Wewnętrznych, kiero- dzi, Lublinie, Katowicach. Gdań
pracy gospodarczej I naukowo.technicznej oraz wymienili poglądy na tewanej przez doc. dr Tadeusza Kra- sku,
Wrocla"•iu, Białymstoku I
mat aktualnych problemów mi~dzynarodowych.
Akademii
Chirurgii
Instytutu
I
skę
Wojskowej Akademii Medycznej w
szczególną uwagę poświęcono stosunkom gospodarczym, Wzajemne do·
Medycznej kierowanego przez prnt Lodzi.
stawy towarów wzrosną w przyszłej 5.latce ok.. 2,5 razy w stosunku do
dr Jana Nielubowlrza w osobach:
umowy na 5-latkę bież4cą, a szczególnie duży wzrost nastąpi
ust aleń
w wyrnianle wyrobów przemysłu maszynowego,
dr med. Ireneusza Pomaskiego, dr
w świecie.
Rozszerzać się będzie kooperację i s.pecjalizaeję pr1:em yslow ą, w .wy.
Jana Jaworskiego, doc. dr MariuNastępnie premier odsłonił paml11tkow11 tabllCfl proklamacyjną na murze
niku czego w latach 1976-80 co najmniej 20-26 proc. wymiany maszyn
sza Stopczyka, dr med. Jacka Zozamkowym.
I urządzeń dotyczyć ma wyrobów pochodzących z tego rodzaju współ
chowskiego I dr med. Zygmunta
pracy.
Sadowskiego.
zetowie obu rządów wyrazili przekonanie, te rozwój wspólprac7
• Operacja mia.la przebłer pomymiędzy Polską a Rumunią stanowlć bP,ciZle konkretny w:.Clad w re
8lny, mała pacjentka czuje się doalizacJę kompleksowego programu rozwoiu socjalistycznej integra
brze, stymulator działa prawidło
cjl gospodarczej krajów RWPG.
wo, Dziewczynce już 4-krotnie imPozyty\\·n le oceniono rozwój stosunków polsko-rumuńskich \V dziedzinie
kultury. sztuki \ szkolnictwa, prasy, radia l telewizJl, a także roz\\·6j
plantowano (pod skórę) bateryjne
bezposrednich kontaktów między instytucjami 1 organizacjami obu kraChoć w Księdze Czynu Produk- stymulatory serca, które nie mo(Dokończenie ze str. 1)
jów.
1 Maja - wyprodukowania ponad eyjnego nie znalazły się jeszcze gly jednak we właściwy sposób
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„Odk rywc y"

<~>

- Nie, nie - świtówkę mają kukusie, a my mamy psa - powiedział przy kolacji pierwszy oficer, a choć wypowiedź jego nie zawierała żadnych
·specjalnyc h terminów żeglarskich sądzę, te niektól'ZY z pailoihva nie poprdzl\ zapewne pomoCI\ Uumacza„.
Dla pełnej Jasności wyjaśnię więc, ie „świtówka"
- od godziny
to wachta pełniona nad ranem
czwartej do ósmej; „kukusie" - to pieszczotli we
zdrobnie~ie jakim od czasu do czasu obdarza się
na „Odkrywc y" tych członków załogi naszego jachtu, którzy obejmują dyżur w kambuzie czyli kuchni, zaś fakt, że mamy psa nie oznacza zaokręto
wania na „Odkrywcę" jakiegoś poczciweg o Burka
lecz po prostu „psil\ wachtę" - jak marynarze i
żeglarze na całym świecie zwykli nazywac! ałużbę
„
od północy do czwartej nad ranem.
ak w!ę_c pier~.sz_y oficei;- i ja mamy tej nocy pierwszego
w ~eJs1e „psa i w związku z tym należałoby co prę
na koję i spróbować
dze] wdrapać się (dosłownie)
zdrzemnąć co nieco zanim przyjdzie mi stanąć za sterem, I to w porze kiedy powieki same się zamykają ... Nie na
dlu?,o - czasem wys.tarczą 2-;3 . sekundy - by po „przebudz eniu zobaczyć oczyma wyobrazni i z dławiącą gardło zgrozą -

T

ZDI ZSŁAW

SZCZEPANIAK

walący prosto w jacht dziób jakiegoś olbrzymieg o l nie sauwatonego w porę statku. .Brr„. Odpukać - bo na trasie, któr,
płyniemy nie brakuje statków, którym - mimo pierwszeństwa
leprz~jazdu .Przysługującego na morzu jednostkom żaglowym
pieJ ustąpić w porę niż narazić się

NA ROZJECH ANIE PRZEZ POMYL Kg ••
Odpukaws zy - kończymy pośpiesznie naszą pierwszą kolację
w
w m~rzu. ~uk, ~~yli . d)'.żurny kucharz, kelner i pomywacz
jedneJ osobie uw1Ja się Jak w ukropie poganiany ze wszy tkich
stron o~rz;ykami „c~leba!", ,,pieprzu!" , „więcej herbaty!". Apetyt_ ~OJ?ISUJe na razie wszystkim . Piszę - na razie - bo kied;>'
krótka,
pózmei ?muchnie nieco silniejszy wiatr I przyjdzie
gtrom.a (Jak to na Balt:v~u ) i raczej nieprzyjem na fala ciskabę
trzeba
jąca Jachtem na wszystkie strony to kto wie czy nie
dzie szy~ko oddać Neptunow i tego co się otrzymało od kuka
w nadmiarze .
~o kolacji k~'.lruje się - czyli układam - jako tako w mojej
koi prz;y okazp walą~. parę. razy głową w znajdujący się o 20
c:n wyzej ~uf1t, za~VIJ'.lm się w koce i - mimo potęgującego
~1ę kołysania - probuię zasnąć. Udaje mi się to tak doskonale
stary wstawaj _:
ze gwałtowne szarpnięcia za ramię i szept:
twoła w~chta„ .. !" -:- przyjmuję jeszcze jako" tra~ent snu z i:i1edow1erzaniem 1 zalem, że spało ml się tak iłodko i... tak
krntko. Ha - trudno - cierp ciało„. Ale ciało obleczone w
tzw. moleskin - rychło wraca do formy, a
:1.epłą kurtkę kiedy wychodzę n~ p<)klad - rześki, ostry wiatr pomaga mi
:Atk s!lu. i lenistwa Senność powróci
~zydq!iiQ}~!!!~~ qmz
z\n,y, k1ed:i\ -ło- z -caraz większym znułe i:aJU~
:z:eh1em Wypatl'Y'\V:1Ć s1~ będZie świateł przecinających nam drog~ statków, ?k.re~\ać ich ?dległość od jachtu i szanse na bezp1~c~ne. w.ymi~1ę~ie - mysląc jednocześnie z czułością o cieplej
koi 1 mecierphw 1e odliczając minuty pozostałe do zmiany wachty: Taka to już. jest ta „psia" - urozmaica na nagłymi szkwała
mi. ma~,ewram1 przy żaglach, ~ o~ czasu do czasu także czymś
„'.la ząl;> ~obywa~ym z czeluści koi II oficera - przy zachowanm na1w.yzszy ch srodk:ów ostrożności...
Na razie siedzę skupiony za sterem „Odkrywc y" na niskim,
(Dalszy ciąg na str. 8)
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Trafienie rakietą rozwt)aJącą ogromną prędkość z. nisko pę
ask~wany cel o u, w
nad ziemią
to nie robota dla dtielnych amatorów. Pra i:l.a. że współczesny
samolot obsługują c\J:iesiątki spe<:jallstó w, t których najwięk
szym jest oczywiście. sam pilot, prawiła. t maszyny cyfrowe,
ktowizyjn e slutą współczesnemu pilotoradary, urządzenia
wi.„ Ale i tu, teraz, dzlisiaj jest nadal mi jsce dla asów.
aby z.ni·
Eskadrę „Limów", które właśnie nadlatują nad cel,
major piszczyć zabudowan ia p<tli"gonowego lotn!Ska prowadzi
lot Jan Dziedzic. mist~ powietrzne go ro:z.j'>oznania z ubiegłego
roku. To już nie uczniowte - to z.awod<>wc~ Samoloty nadchodzą
na wysokości 50-100 metrów. Są bardw ,szybkie, bardw ciche,
eń szybsze. I znowu
jakby wyprzedzały dźw ' k, choć nle są
nadi<lą w dół rakiety, po czym maszyny dw jkami zaezynają
działka. de·
Szczekają
latywać nad cel z coraz to innej strony
, zaciekly ..•
tonują pociski. Niby rój (l6 nieznośny. n ieustępliwy
szans,
bez.
Nieprzyjac ielska obrona przeelwlotn !cz.a byłaby
przygnieci<l'!la bezustann ym ogniem. l;'ooty ślalem, że nie życzył
bym nikomu być teraz tam. te dwa kilometry dalej. gdzie
ych działek„.
bezustann ie eksplodują pocisk.i pokla
Ale !ina! zgotowano nam jeszcze ?Qtężniejszy. Zapowiedz ;iano ' uderzenie eskadry naddźwlękowycb szturmowc ów bombar·
1: bliska te wspaniale madujących „Su-7". Ogląd.alem kiedyś
szyny, smukłe i śmigle ogfomne cygfira wyposaż<l'!le w krótkie, podcięte jakby przy kadtubie sk ydla.
Czwórka wyloniła się zza lasu nisko. jakby dotykając wiencholków niskich sosenek P<>tem zatoczyły ogromny krąg zniteraz na
kając za zagajnikam i, a pa tępnie pojedyńczo już,
nieco większej wysokości, zaat.akoWa ly pas startowy tamtego
poligonow ego lotniska, bombami kruszącymi. Samoloty jede-n
po drugim, niemal jednocześnie zw 111ily bomby. które kozioł
padły, zakurzyło się nieco.
kując poleciały wprost ku cel wł.
1...a
Samoloty wiknęły już znowu za lasem. Trafili?! Co to
bomby?! - pomyślałem. Tymcza.s~m nie działo się nic. Bylem
nieco zawiedzon y„.
I nagle wyprysnęła ku niebu i iana ognia i cz.a.mego, brą
l'lOWego, szarego, białego dymu. Rosła ku górze bezustanni e.i
potężny,
pnąc się jakby ku chmurom. Gr=ot detonacji był
rozległy, głęboki, groiny„.
„Bomby w celu!„. Pas startowy nieprzyjac iela został nimł
pokryty równomie rnie„." - doleciało nas z glofoikriw. Eskaten s11m.
drę „Su-7" prowadził mjr pilot Eugeniusz Kudzia,
który uczestnicz y! w defiladzie 30-lecia.
Atak bombami, a potem ra~tą.mi, wykonany przez te Mty i 20 sekund. A więe
•ie 3 m
moloty trwał w sumie 1..al
·m się, kto zd-0l.al ozanim się kto opamięta! .. Dosłownie.
ia„.
mi~ wbity w
paltl ietac cel był zniszc O'l!Y. zró"'7iany
Hen~
owódca ' Wojsk LOtn c ycl · gen
ryk Mich.ałow -j gratulowa l prowad~ emu zajęcia, i na
jego ręce pil om. mechaniko m wszys kim których w iez.błędne wykona. dz.a, praca i talent sk1ad!>ją lę na
Ikarze 'pokaz ten sitw owaliśmy oklasnie ćwiczeń. My dz.i
kami, których oni s .szet nie mogli, ale które były nam potrzebne chyba dla wycł.adow.anla w~nego gł bokiegc poczucia
jednym zeregu z. asami. których nazsatysfakcj i„. Bowiem
istori! pol~kiego l<;>tnictwa stoją n iewiska należą już do
.. Migów". „Su". Aby
wątpliwie dziś ci dosiadaj y „Limów'
JÓZEF P OTĘ GA
niebo nad Polską nie było pu e."

dzącego

l fU

D
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Więc skąd się ich tyle wzięto w aptekach? To proste. Ten kto powiedział: „gadanie nic nie kosztuje", nie mia! na myśli
słów płynących z ust lekarza. Wyjaśnienia
i zapewnien ia zabierają sporo czasu, a czas
lekarza jest drogi: godzina konwersac ji może kosztować pacjenta 25-100 dolarów. Malo kto byłby gotów zapłacić taką sum ę za
21wykłą gadaninę.

na

yły to wszakże ćwiczenia. Dowódca poligonu objaśnił przez megatony, że trójkę samolotów, w których zasiadają młodzi piloci
rozpoczyn a j ący loty na odrzutowc ach prowadzi instruktor. Nad celem nieco zniżyły
lot, po czym w głośnikach rozległo się: „RozI odpowiedź:
puszczam co 9 sekund!„." .
Ledwie to prze„Rozpuścić zezwalam !„."
brzmiało już .,Limy", najpierw prowadzący,
potem drug1, a w końcu trzeci, po!ożyly się w zakręty, roz„rozpuszczając" zwarty szyk„.
chodząc w różne strony Pierwszy zaatakował prowadzący instruktor . kiedy już zatoczy! samolotem obszerny krąg i znów nadchodzi ! z południa.
Pod kadłubem malowane go w zielonkaw e plamy samolotu coś
jeden,
rozbłysło, pojawi! się lekki obloczek dymu. Najpierw
potem drugi. Samolot leciał teraz na stu metrach. W miejscu,
przed samolotem , na ziemi, gdzie stały makiety czołgów coli
tuman kusię zakurzyło i w tej samej chwili trys-nąl w górę
rzu i dymu, „podbudow any" u d-O!u plamą amara.ntow ego ognia. „Rakiety w celu !„." zachrypiał głośnik.
pn:e"J:
Ale już na d clwdził następny samolot, pilotowany
ucznia, absolwenta Dęblińskiej Szkoły Orląt, pilota wojskowe go 3 klasy, bo taką osią11ają tamtejsi absolwenc i. Trudno bylo.
to zadanie
uchwycić różnicę między tym, jak on wykonywa !
a sposobem, w jakim czynił to jego instruktor . Znów popruła
spod samolotu ku ziemi prosta. jak strzała , smuga wątłego
dymu, znowu trys·nęlo ogniem i dymem i po chwili doleciał
nas podwójny grzmm detonacji. Nadszedł trzeci samolot. I
znowu to samo. Za nim pierwszy. który zdąży! zawrócić, już
strzela! z działek 23-37 mm. „Twarde" detonacje dobiegały
do nas seriami. Samoloty krążyły nisko, co i raz polewając cele
ogniem dzialek.
500 godzin musi wylatać młody pilot tu1 samolotac h pod·
„Migi''
dźwiękowych, by móc przesiąść się n.a naddźwiękowe
czy „Su". Tam będzie zdobywał doświadczenie w kunszcie naj·
kt6·
ci.
twierdzą
jak
trudniejsz ym i najpiękniejszym zarazem,
rzy go opanowali . Szczytem jest klasa 1 I maleńka jedynka w
- tra·
złotym wieńcu trzymanym przez srebrnego jastrzębia
dycyjna odznaka pilotów wojskowyc h. 85 procent polskich pi·
s·zpo„
w
lotów bojowych ma prawo no.sić tę „gapę" :z. jedynką
nach.
Jest to swoisty światowy rekord. Nie darmo polscy pllod
kosą słynni w świecie także i teraz, podobnie jak Ich starsi
ledzy w czasach U wojny światowej, kiedy to gromili hitlerowc(lw · z talęntem i zajai;J\~ ścią. „RQ!acy ..są S41mą <>Qw;igą„,1
tamtym okre ie.. 11 „.
pisane o.. .naszyeh pilotac' ;:1;;ojskow ych
wymoDuś są ! odważni I także doskonale . stosownie do
gów czasu wysz,kolen i. Aby rakiety trafiły w cel, trreba było
wiele, wiele godzin ćwiczeń, zajęć teoretycm ych i praktycz..
nych.
w „Kra•
Kiedyś, trzydzieści lat temu Pulk Nocnych Bombowcó
ków" latał na poczciwyc h „Kukuruźnikach''. Bywało. że poci·
ski moździerzy rzucano na wroga golymi rękami. Ur7.ądzenie
celownicze skladalo się z drewniane j listwy. Ale l wtedy cios„
zadawane hitlel'owco m były celne i «kutecz.ne. Lecz co tu kry~.
wyszkolen ie pil-0ta. nawigator n, obsługi naziemnej o ileż było
prostsze.

ak jest. 50-60 proc. pacjentów
wiedzających gabinety. lekarskie nie
cierpi w ogóle na zadne fizyczne
dolegliwości. Ich bóle pleców, bóle
i „wzdęte brzuchy" nie są wynikiem
głowy
dysku, guzu na mózgu ani
wypadnięcia
wrzodów żołądka: przyczyny są natury emocjonalnej. Owi pacjenci nie potrzebują żad
nych maści, pigułek ani czopków - potrzebują lekarza, który wysłucha ich skarg, wyjaśni przyczyny dolegliwości i upewni, że
nie są chorzy na żadną ze strasznych chorób. Trzeba, żeby z tymi lµdźmi ktoś po
prostu porozmawiał - i to wszystko. A na
całą tą
pewno nie trzeba ich szpikować
masą przeklętych leków.

T

poleg ało

zniszczen iu grupy nleprzy·
jacielskic h czołgów, potem zabudowań lotniskowych, a wreszcie sa mego
pasa startowe go, na którym stały wraże sa moloty.
Trójka „Lim-6 bis" nad ok.
leci ała na wys o kości
200 metrów z południa ,
najpie rw bezszele stnie, rów
niutko, jak gdyby samoloty były ze sobq związane ,
szybko, choć nie maksyma!
nie. Ten odrzutowiec może
bowiem rozw11ac „zaledponad ty·
nieco
wie"
siqc kilom.etrów na god z inę, jest zalicza ny do kia
sy szturmowców, to znaczy
przystosowanych do atakowa ni.a celów naziem nych.

Dr Will iam Note n
GDY WCHODZĘ OO APTEKI I WIDZĘ POtKI PE
AJROZMAITSZVCH LEKOW, ZAWSZE ZADAJ
BtE PYTANIE: KTÓŻ U DIABŁA WSZYSTKIEGO TE
GO POTRZEBUJE? A PEWNO NIKT, KOGO ZN
IE IELU PACJENTÓW, TO LUDZIE NAPRAWO
7

trzech
czy jakąkolwiek kombinacj i\ tych
specyfików , zawsze jest bardziej zadowolo ny ze swego lekarza i z kuracji niż ten,
któremu lekarz udz.ielil tylko słownej porady. Nawet, jeśli z punktu widzenia terapii potrzebna jest właśnie porada, a nie
maść, zastrzyk czy proszek. Pacjenci rzadko się skarżą, jeśli każe się im dopłacić za
zastrzyk. Ból w siedzeniu przypomin a im,
że byli u lekarza. Zawsze jednak powiedzą:
„Zapłacilem 25 dolarów, a ten drań tylko
jeśli lekarz nie ofiaruje
gadał i gadał!" im jakiejś namacalne j pamiątki. Zupelny obłęd, ale tak właśnie jest.
znów nasuwa się pytanie: dlaczego?
Dlaczego u licha ludzie wydają co
r ok 5 mld 200 mln dolarów na leki
na receptę I 2 mld 200 mln dolarów
na leki sprzedawa ne bez recepty, choć wystarczyłaby im połowa, a nawet jedna trzecla tego wszystkieg o? Dlaczego tylu z oaa
wyrzuca tyle pieniędzy?
Zatrzymaj my się najpierw przy lekach,
które cieszą się ogromnym powodzen iem:
przy a ntybiotyka ch. Występują dzi ś w setnajpopular niejsze z nich,
kach odmian:
obok penicyliny , to vibramycy na, declomycyna, aureomycy oa, erytromyc yna, terramycyna.
Badania przeprowa dzone niedawno W '16
szpitalach wykazały, że w Jednym tylko
roku 89 tys. pacjentów otrzymało - nlepotrzebn!e - antybiotyk i, 46 proc. pacjentów ,
którym zaaplikow ano antybiotyk i w · ogóle
ich nie potrzebowało, za§ wśród tych, którym przepisano je słusznie, 13 proc. za.tyło
albo niewłaści wy antybiotyk , albo te:I: nie-

Zresztą większo§ć z nas, lekarzy, nie ma
ochoty na półgodzinne rozmowy z pacjenże
tami, których nazywamy - przyznam,
„zdechlaka mi". Wolelimało subtelnie byśmy raczej pozbyć się z gabinetu wszystkich tych nerwicowc ów razem z ich przenudnymi problemam i emocjonal nymi, i zająć się się wreszcie tymi, którzy są fizycznie chorzy. Bóle w plecach, bóle i zawroty głowy, wzdęcia i większość innych, powszechnych dolegliwości, wszystko to nieporami<;rnie nudzi lekarza, który wolałby
czeJ leczyć złafl'l;anie nogi, chorobę wieńco
robi
więc
Cóż
wą, czy· kamienie żółciowe.
lekarz? Jak pozbywa się w 5 minut pacie.nta, któremu powinien poświęcić pół godziny_? Bada go pobieżnie, mówi mu . że ma
czy
„migrenę"
mięsień",
„nadc~ą.g?,ięty
„ne.unt1s - w charakterz e diaiinozy przylepia. mu .Jedną ze stosownyc h, mglistych
etyk1et~k 1 przepisuje maść, zastrzyk czy
proszki: coś, co pacjent może sobie wetrzeć.
czy połlmąć
dać wstrzyknąć w pośladek
cztery razy dziennie. Jeśli chodzi o proszki.
to .mądry .lekarz .będzie nalega! na to, by
tuż
pac1ept zazywał ie koniecznie albo
po . j~dzeniu, choć często nie ma to naj.
mn1e1szeg o znaczenia. Pi~ułki. które trzeba odpowiedniĄ dawkę właściwego
Druga grupa leków na receptę często niewarunkach ,
określonych
w ściśle
brać
ch, to środki uspozawsze działają lepiej od tych. które można odpowiedn io stosowany
kajające. W roku 1970 co trzeci Amerykazażywać byle jak i byle kiedy.
nln zażywał któryś z tych środków; wyku.
na
p1ono 220 mln leków uspokajających
Ile
Zdumiewające jest to - lub raczej byłoby receptę, a Bóg jeden raczy wiedzieć,
?Yli istotami wykupiono tych, będących w wolnej sprzezdu.mie~vaiąc':• gdyl;>y lu.dzie
logicznie f!;1ysląc,ym1 - ze pacjent, którego daży. W większości wypadków wystawien ie
oszczędza lekarzom
się „leczy . masc1ą, zastrzykie m, proszkiem recept,y na takie leki

medycyny . Wiem, te lekan
peutyczny ch
niewiele mote pomóc na różne drobne dofizyczne i psychiczne , tr apiące
legliwości,
nas wszystkich .

Ponieważ wlem 1 te gdybym nle był ~
hipochond rykiem, rozukarzem, byłbym
miem ludzi, którzy przychodzą do mnie z
objawami, na które nauczono nas zwracać
np. z bólem w piersiach. czy jeduwagę nym z „sygnałów ostrzegawc zych raka".
tak
Zrozumiałe jest, że w społeczeństwie
bardzo zwracającym uwagę na zdrowie, jak
problemu,
od
się
czas I pozwala wymigać
nasze, ludzie potrzebują czasem upewnić się,
jest najłatwiejszym wyjściem.
czy nie są aby poważnie chorzy.
firmy
właśnie
tyle
dolarów
800 mln
farmaceuty czne wydały w ubiegłym roku na
Nie potrafię natomiast zrozumieć pacjenreklamę; z tego ponad 500 mln przeznaczo powinni wiedzieć co im doleno na przekonan ie lekarzy, że powinni prze- tów,i którzy
jak się na to leczyć. Gdy przychodz i
W ga
pisywać właśnie te, a nie inne środki.
do mnie facet z bólem w krzyżu, którego
jednym tylko r oku na jednego lekarza wy- n~bawil
się robiąc porządki w piwnicy, mam
dano więc 4 tys. dolarów. I z jakim skutwielką ochotę mu powiedzieć: „Proszę zaklem! Producenc i zarobili 6 400 mln dola- brać
swoje pieniądze I uciekać. Aspiryna,
rów, co jest nie najgorszym zyskiem, zwa- trochę odpoczynk u i ciepła, a wkrótce ból
yfarmaceut
przemyśle
w
marża
że
żywszy,
przejdzie. No więc- jeszcze parę dni pobocznym dochodzi at do 200 proc. Owszem, li, kiedy będzie pan kładł skarpetki. I co
producenc i leków mają się nieźle, dziękuję. z tego? Od tego pan nie umrze. Czy musi
Ale nie idzie nam tu o stronę ekonomi- p~n . być bez przerwy szczęśliwy?''. Oczyczną; wciąż usiłujemy odpowiedzieć na py- w1śc1e, tak sobie tylko myślę. Po czym intanie dlaczego tak dużo ludzi tak często kasuję 10 dolarów za wizytę, 20 dolarów za
kupuje aż tyle leków.
prześwietlenie i 3 dolary za kwadrans dia·
telewizji, w radiu, w pismach l ga- termii. Aptekarz inkasu.Je jeszcze 5 dolitrów
ataludz.i
nietachow ych,
zetaoh
mięśni''. I tacet
autory- za „środek na rozkurcz
reklamy
jeszcze
kują
domu uboższy o 38 dolarów. lecz
d?
wraca
cz.l:owiek
że
ce,
stwierdują
tatywnie
Z:ipłacił za „podbudr)·
Mó- wca~e me zdrowszy.
cierpieć.
musi
nie
ogóle
wiw
po co ludzie
wame psychiczne ", czyli to,
się
skarżymy
czy
obojętne
że
się nam,
chodzą do lekarza.
aptew
ie,
przeziębien
na
czy
,
hemoroidy
na
który
ce znajdzie się odpowiedn i środek,
wracam ste wfęe do pac.fenłów
wyleczy nas szybko i bezboleśnie. Jeśli lek
ty~
• prośbą, by nie próbowali
wydawany bez recepty nie okaże się skute:r.upelnie bez bólu. niby bogowie, ani
cznie mocny, lekarz przepisze nam odpotet na podobieństwo boęów. znoslti
wiedni środek. W każdym razie, jak głoszą
cierpienia. •Prosz• Ich t:vlko•. by 111••v
spece od reklamy. dzięki medycynie nie mu- god.nle
"
d
•ć
·
·
· · c1erp1e wca 1e.
·
a 11 się oszukac!, by przejrzeli wszytkt'e "'
JUZ
simy
· ' c zy uwa- b re d n Ie na temat środkó\V u~m
·„r~a.
·
czy j es t em przeciwne
1 - ~ 1·„cych
3
go zd ama.
.,
· · troc h ę pocierpieć? i _uspok.ajających oraz witam 1·n. I by Zl"ozu· powmm
· Iu d zie
·
ze
zam,
· · przes t a ć b'1ega ć · d o 1e k arza, gdy mieli,. ze prawdziwy lekarz nie jest wszyż e powmm
stko\.v1edzącym, wszechmo cnym człowiekiem
tylko coś ich zaboli? Chyba tak.
b y I w b1e. tł , ratuj.ącym co noc życie ludzkt'e na
·
· g d y b ym me
Często my śl ę so bi e, ze
· · ch o d z1'lb ym d o 1e k a - e k.rame. t elew1zora, ale po prostu zwykłym
lekarzem , sam wc1ąz
· k az· d Y ból w b1edak1em, który te~ cierpi na bo'le glo"vy,
Jb
a·
rza . W''Ob
'
so b'ie, k ze
, tr za t ym
L
' d a k urzai·1ta t o niestrawność i ma kłopoty
k serca,
z dz1· ećmi. Che•,
p1'ers'ach
az
„
a
a
o
dobrz•v
rak i a k az'd Y ból g ł owy - guz na m ó zgu. by pacjenci wiedz1·e1i to, co sam
•
w wiem. Zaoszczędziłoby to obu stronom mnóh d I·
h'
· I
Byłbym g
ipoc on ry nem.
· · e_n~a ~ym
· · d
· t
chodzę do le- siwo czasu a im rzeczyw1stosc1 Jednak rzadko
mnos wo p1emę zy.
•
karz.a. Oczywiście nie mogę być pewien, że
ból w pier.siach nie jest pierwszą oznaką
Ale ło chyba be:z.nadzie jna sprawa.
ataku serca, ale wiem. że lekarz też nie
będzie tego pewien. Zdaję sobie doskonale
.~ ,,,
(MP)
spr a wę z ograniczeń diagnostyc znych i tera-
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Gdy w 1963 r. maharad:la Słlr.klmu Palcłen T. Namryal otenll 1111 • amerykańską tu-

P

Teraz w llpoow:r dzień 1974
roku panuje tu cisza i spokój.
W sąsiedztwie bunkra rozlożyla
się wioska Dżaba. Wśród ruin
kręcą się ludzie, którzy mogli
powrócić
do
swoich siedzib.
Nad budynkiem, w którym roz
mieścił się posterunek
syryjskiej policji powiewa znowu
czerwono - ':>i alo - czarna flaga, mimo że
na dziedzińcu
wc1ąz
jeszczp poniewierają się
stosy amunicji.

Za jej namową małżonek przyjął od dawna nie używany królewski tytuł chogyala.
Ty~ samym Hope Cook została gyalmo tj.
krolową. Dworzanie zaczęli zwracać się do
nteJ „Wasza Królewska Mość", zaś ona sar;ia. używała zwrotu „My", Rozpoczęto się
towarzyskie na miarę
królewską.
był coraz rzadziej oglądany w stolicy kraju Gangtoku. razem z żoną podróżo
wał po Europie i Stanach Zjednoczonych.
Nie trzeba dodawać, że stroje, oprawa i
reprezentacja była również królewska, co
powodowało ciągły ból głowy
marszałka
dworu i niezadowolenie biednych
warstw
zyc1e

Władca

Linia rozdzielania wojsk s1ryjskich i izrac•lskich przesunęła się teraz w tym miejscu
na oółnoc za Kunejtrę. gdzie
na dwóch wysokich wzgórzach
usadowili się Izraelczycy.

ludności.

Wówczas to po raz pierwszy pojawiło się
żądanie, aby dwór przestał żyć ponad stan.
Niejako na marginesie tego domagano li!!
reform administracyjnych i demokratyzacji
życia.

Amerykańscy
przyjaciele
odwiedzający
Sikkim natchnęli piękną gyalmo myślą, że
po uzyskaniu niepodległości I szerokim otwarciu granic kraj stać by się mógł himalajską Szwajcarią. Do szkatuły dworu wpły
wałyby w ilo-ściach większych niż
obecnie
zielone banknoty z napisem „W Bogu nadzieja". Poddany presji kobiecego piękna I
przewrotności chogyal wysunął postulat rewizji układu z Indiami z 1950 r.

la-Dżeleb, gdzie w 1962 r.
oba mocarstwa
stoczyły wojnę. I nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy Sikkimu, gdyby nie bunt
ludności i opozycji przeciw parze królewskiej. Po wyborach do Rady
Państwowej
które okazały się sfałszowane, w kraju zawrzało. Maharadża musiał wezwać
wojska

Indyjskie do ochrony pałacu.
W maju 1973 r. podpisano porozumienie-,
które ogranicza prawa chogyala I zrównuje
wszystkich
mieszkańców
pod względem
w tym miejscu trochę historii.
Od
prawnym. Powołano do życia Zgromadzenie
XIX wieku Sikkim wchodzi! w sklad
Ustawodawcze, wszyscy
obywatele
uzytzw. Indii Książęcych podporządkowa
skali prawa wyborcze. Władza spoczęła
w
nych brytyjskiej Koronie. Gdy w 1947
ręku rządu odoowiedzialne.go przed
zgroroku Indie uzyskały niepodległość, wszystmadzeniem. Szefa rządu mianują
jednak
kie m inipań•tewka subkontynentu wcielono
Indie.
bądź do Unii Indyjskiej, bądź do Pakista. Miesiąc temu w czerwcu br. Sikkim uzynu. Wyjątkiem był Sikkim, który uzyskał
skał konstytucję.
Potwierdza ona postanoautonomię jako protektorat. Indie prowadziwienia porozumienia z ub.r. Maharadża w oły sprawy zagraniczne, obronę oraz otrzystatniej chwili usiłował
zapobiec
„niemały
prawo stacjonowania wojsk. Maszczęściu". Wierna mu gwardia
palacowa
haradży pozostały gospodarka,
oświata
I
próbowała nie dopuścić deputowanych
do
zdrowie. Mimo istnienia od lat pięćdziesią
budynku zgromadzenia. Dwóch posłów aretych tzw. Rady Państwowej Sikkim' ustrosztowano. Pozostali jednak z pomocą pojowo przypominał udzielne księstwo
feultcji dostali się do budynku i zatwierdzili
dalne. Gdy w 1973 r. wygasła kadencja inkonstytucję. Nowo utworzona partia Sikkimdyjskiego gubernatora chogyal skorzystał z
ski Kongres Narodr>wY posiada 31 mnnd11okazji i sam objął całość władzy wykotów,
w
32-mandatowym
zgromndzeniu.
nawczej.
Wszyscy politycy
popierający
maharadżę
przepadli w wyborach.
Posunięcie t1' zanlepokoilo Delhi, bowiem
Tak więc żądna władzy gyalmo musi outrzymanie
Sikkimu przy
Ind iach
by!o
bejść się smakiem. Jej mąż został malosprawą gardłową. Przez państwo to
bowat;1ym
kró)C'm „i to .dzięki niej.
Będzie
wi,em, bP.d.ące pntężnym" q;i.stioneui w obron- ,
nym murze llimalajów m;pwadzi „na-jkró_t-r ;m\'.iil WtP,Cej CZ<ISU na madżonga i... piękne
kobiety.
sza droga z Chin do lndii.. Dwie najlepsze
Z. Ch.
dywizje indyjskie strzegą przełęczy Nathu-

I

Korespondencja

własna

Minąwszy austriacki posterunek ONZ zatrzymujemy się w
niewielkiej wiosce, którą granica strefy buforowej omija ła
godnym półkolem. Mjr Górny
każe ustawić wozy obok drogi.
Mamy tu spotkać się z przedstawicielami
sztabu UNDOF
!United Nations Disengegement
Observer Force) i syryjski m oficerem łącznikowym. Po wycofaniu się wojsk
izraelskich l
obsadzeniu
strefy buforowej
przez posterunki sił obserwacyjnych ONZ, granica tej strefy
Istniejąca
dotąd
jedynie
na
mapach ma być teraz dokladnie
wytyczona w terenie i oznakowana przy pomocy białych beczek. Nim to jednak nastąpi ~a
perzy syryjscy muszą sprawdzić teren I usunąć pozostawione tu przez Izraelczyków miny. Nasi saperzy spra,,·dzą potem, dla całkowitej pewno ści ,
czy nie pozostawiono czegoś, co
moglnby narnzić na niebezpiPczeństwo życie lub zdrowie 7.ot
nierzy sil obserwacyjnych ONZ.

Przyjeżdżają
syryjscy oficerowie, wśród których jest ci~m
nowło v brygadier - szef woisk
inżynie'ryjnych. Jest też chief
ingeenier, mjr Czesław ~arna 1
kpt. Fritz Riedel z wydziału operacyjnego sztabu UNDOF .. Okazuje się teraz, że syryJscy
saperzy dopiero rozpoczęli prace i obserwatorzy ONZ mogą
wejść tam n'.e wcześniej jak za
dwa, trzy dn\.

W dwa dni później spotykamy się znowu. Co z li nią. graniczną? pyta kpt. Riedel.
Mjr Sarna tłumaczy, że pas terenu, przez który biegnie granica strefy buforowej musi być
równie:!: oczyszczony l sprawdzony, inaczej bowiem żotniP
rze sit
obserwacyjnych ONZ
nie będą mogli w pełni wykonywać swych zadań np. w przy
padku próby przekroczenia strefy przez osoby niepowołane.
- Jestem odpowied1.laln:r za
bezpiecze11stwo
tych żołnierzy
- mówi z naciskiem - i muszę mieć pewność, że nic
im
nie grozi przy wykonywaniu
obowiązków.

Brygadier słucha tych •łów
powtarzanych przez tłumacza i
kiwa głową ze zrozumieniem.
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Niewt.lkl l>'4.ł11 b-udV"'tt-eeJr • betonu. l>~h ma u-rte«M!lokna wybitl!. Tu mie8cit rlę, na dawnej HnU
przerwo.niii
og>nia, potterumek obserwat.orów ONZ. 6 października ub. r. po
poithdniu pełniący tu atu:i:bę australijski oficer z.obaczył okola
300 syryj!tkich ewłgów posuwających się tndh1ż drogi czterema
rzędami w dtcóch kolumnach. W ottcartych włazach stoli w11prostowani dow6dcy. Wyglqdcło to tak, jakby' c:z:olgi 11z!11 na
defiladę. Za posterunkiem rozdzielHy siP,: jedna kolumna skierowała rię na p61noc od Kunejtru. druga na. południe.
Wkrótc11 potem u.~!11s•zat kanonadę: na Wzgórzach Golrtn rozpoczel<i 1ię czwarta wojna Arabów z izraelskim a.gresorem„.

wyniku uchwalenia pierwszej w kraju konstytucji.

państwa.

•

'

rystką Hope Cook, 1tudentk11 z Noweco
Jorku spotkan11 w sikkimskiej Krynicy Dardżilingu, nikt
nie przewidywał, :l:e ta smukła, o kasztanowych włosach
Amerykanka będzie przyczyną drastycznel'o ograniczenia władzy monarszej awc&o męża w

alden T. Namgyal obj1d władzę po
swym ojcu, malarzu z zamiłowania
i gorliwym wyznawcy buddyzmu. Poli tyka nie była
jego
najsilniejszą
stroną. Syn miał także inne niż polityka
pasje - grę w madżonga i piękne kobiety. Ta druga cecha zaważyła brzemienni•
nad przyszłością himalajskiego księstwa. Amerykańska żona szybko bowiem okazała
się bardziej energiczna od księcia. Na dodatek postanowiła zrealizować swój głów
ny cel bycia królową
samodzielnego

.

- Oczywiście, w~zystko
bt1dzlt> sprawdzone. Tylko to wy,maga c~asu„.

Przed namiotem spotykamy
Lewandowskie.i!O,
który
dwoma „Starami" przywiózł tu
przed godziną beczki do oznakowania strefy buforowej. Od
czasu
do
czasu
powietrzem
wstrząsa huk dalekiej eksplozji
i to tu, to tam nad wzgórzami
unosi się czarny slup dymu.
Saperzy syryjscy wysadzają pozostawione w
czasie dzialań
wojennych miny.
sierż.

Teren jest jut w wlększoścl
oczyszczony i sprawdzony. Następnego
dnia brygadier proponuje więc, żeby zacząć
inspekcję od strony Hadaru.
W
północnej części strefy, bo tam
prace są już całkiem zakończo
ne, poza tym znajdują się lam
ekipy
wojsk inżynieryjnych,

maleńkich
szklaneczek
tółta,
słodką
jak ulPpek herbatę.
Przez okno widać opad::ijące w
dolinę zboPze porośniete oliwkami i pędami winorośli. bliżej
- szki<'ld rozbitego pociskami
są iedniego domu.
Zjawiają się oczekiwani saperzy. Moż0my jechać. Zjeżdża
my kilka kilometrów w dól od
miasta. Posterunek austriacki,
11. obok niego
namioty syryjKkiej policji. Wozy zatrzymują
&ię. Na małym wzniesieniu, z:araz obok drogi, stoi wypełnio
na kamieniami, pomalowana od
góry na biało beczka po benzynie oznakowana numerem 4a.
Każdy z oznakowanych w ten
sposób punktów wyznaczających
strefę buforową ma swój
kolejny numer. Kpt. Riedel nie
jest zadowolony. Beczka jest
mało widoczna. Proponuje prze
nieść ją nieco wyżej. Dwaj tol
nierze wyrzucają kamieR!e I
przenoszą

beczkę

kilkanaście

metrów dalej lokując Ja
na
bardziej widocznym
miejscu.
Tak, teraz jest o wiele lepiej.

Od specjalnego
wysłannika

na Bliski Wschód
które mogą udziel!t
nych informacji.

niezbęd

W Radarze, niewielkim miasteczku leżącym na wysokości
blisko 1:500 metrów nad poziomem morza u podnóża Hermonu musimy jednak trochę zaczekać, aż z terenu, ściągnięci
przez radiostację, przyjadą oficerowie kierujący przebiegiem
rozminowania i oznaczenia linii
granicznej. Brygadier prosi nas
do wnętrza kamiennego domu.
Nieduża
Izba o gołych, kamiennych ścianach, otwór
okienny bez ram i szyb.
Na
kamiennej podłodze leż;\
pod
ścianami miękkie maty z kolorowego kretonu wypełnione bawełną, a na nich stosy
małych
poduszek. Brygadier siada na nich z wyciągniętymi
nogami i pokazuje, by pójść w
jego -ślady. Pod drzwiami prowadzącymi do sąsiedniego
pokoju stoją trzy rosłe niewiasty w czarnych sukniach i białych chustkach, którymi szczelnie owijają dolną część twarzy.
Jedna z nich przynosi tacę z
kandyzowanymi w cukrze owocami i talerzem pełnym cukierków. Miody mężczyma, chło
piec jeszcze prawie, nalewa do

Jedziemy
oo następnej po
stromym zboczu, mijając rozsadzone wybuchem trotylu bunkry izraelskie obok
których
leżą pojemniki na amunicję
i
skrzynie. I tu niektóre beczki
sa słabo widoczne. Oficerowie
ze sztabu UNDOF proponują ,
żeby ustawić je nieco gę ściej
I pomalować cale na bialo.
Idzie o to, by nikt nie
miał
wątpliwości,
którędy
biegnie
granica strefy„.
Późnym

popołudniem znajduna wzgórzu, ,l(dzie roz
lokował się posterunek
ONZ
nr 34. Widać stąd doskonale
całą okolicę: w dole ff._\lpejtra.na prawo od hiej w:r.posi się .
coraz wyżej grzbiet Hermonu.
naprzeciw - droga biegnąca z
Kunejtry do Damaszku, na której panuje ożywiony ruch pojazdów. Na dziś koniec. Prace
zo~taną wznowione jutro I bę
dą trwały aż do chwili,
gdy
strefa zostanie całkowicie wytyczona w terenie I oznakowa-

jemy

się

1\a.
PPLK, JAN BUDZISSKl

N/z.: ofiary zamachu bombowe10

3

czerwca o godzinie U.!O w Rzymie minister 1praw

a.wansujący byłego szefa policji regionu

podpisał

dokument

neralnego inspPktora do spraw koordynacji, tnforma<'JJ I dz1alan w zakresie bezp1eczen&twa
wewnętrznego, wykrywania l likwidacji organizacji terrorystycznych,

W trzy godziny później Emilio Santillo ws.zedł
na trzecie piętro ministerstwa I tam w jednym z
gabinetów uścisnąwszy
prawice kilku wysokich
urzędmków powiedział:

-

wewnetrznyeb

Re,!l'io-Cala~~la-Em.ilio. Santillo n~ stano~isk'! se-

Panowie, jestem gotów. Czy

nać? ...

możemy

uczt-

Ba, zaczynać mógł, ale od czego.„
Wprawdz1< sam Santillo nie złotyl prasie oflcjalneg<J oświadczenia, ale skądinąd wiadomo, te
jego program składa się , z, kilku p~któw. P~·zede
wszystkim dal •woim wspolpracowrnkorn 8-m1es1ę
czny termin na aresztowanie wszystkich znanych
władzom tuzów z.ajmujących się wywrotną dziata!nością. W dalszej ,kolejności idą zadania wykr~
cia powiązań między wszystkimi neoras.-i;ystowsk1mi organiza„;ami działającymi na. tererne . Wł<J:eh.
us tanowienia ścisłej kontroli gra111c. by . umemozhwić z ;ednei strony ucieczkę zagrożonych aresztowaniami fa•zystów. z drugiej - by zapobiec przemytowi do Włoch broni i mat~riałów ~y~ucho
wych prz('prowadzenia
operac11
hkw1du1ących
tajn<' bazy wojskowe neofaszystów I składy .~roni
oraz l11kwidowania źródeł finansowania akc]I t.aszv>towskirh
No cóż. plan imponujący. ale jak !(O W warunkach bezustannych kryzysów rz.ądowych I częsc10wego paral17u ol;rodków władzy wykonać?
Spi sy najbardziej niebezpiecznych terrorystó:'V
są już ponoć przygotowane. i;,istę tę_ otw1era]ą
nazwiska <>~mtU .,wodzów". Kazdy z rnch - powiedział i"'.ien z prarownikow mediolańskiej policji - możf' oyć łączn ikiem między lic:z.nymi ogniwami „Cw r nv<'h brvg<id".
A jest ich dnprawdy wiele. Najlicz.n!;Jsze _t<;>:
„Nowy ład" „ Feniks". ..Cza~a władza , .„~sc:
ciele !talii'', .Prorory terroru , „Odziały umema
Mussoliniego•' .. Aniołv zem•ty".
.
W 00tatniku Emilio Santillo na poczesnym miejscu figuruje 48-letni Carlo Fumagalli, .,or!(anizator - jak podaje raport po licyjny - narady w
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Viareggio - w listopadzie 1969 r., w której brali
udział profaszystowscy przemysłowcy,
bankierzy,
handlowcy· i przedstawiciele inteligencji".
W planie inspektora Santillo ares ztowanemu ju:t
Carlo Fumagalli przeznacza się miejsca niebagatelne, bowiem ten właśnie człowiek był mózgiem
neofaszystów, skupial w swym ręku wiele waz-

dlol.anu prze<1staw!c!el! 10 organlucjł
prawicowych. „Czarna" narada przebiegala pod hasłem:
„Akcja rodzi akcjQ, Gadanina jest rodzaju żeń
skiego, fakty - męskiego". I rzeczywiście wkrótce
nastąpiły takty: 102 terrorystyczne akcje „Oddziały
Mussoliniego".
Do oddziałów tych Fumagall! werbował nmych
bezwzględnych zabijaków, fanatycznych taszystów
zorganizowanych w 3-4 060bowych bojówkach.
Program „Oddziałów Mussoliniego" s!ormulowal
sam Fum.agalli: „Znajdujemy się w stanie wojny

KU! Jedn.ak daje pieniądze na broń, organlzo""anie obozów przygotowujących akcje terrorystyc21ne. na zamachy bombowe?
Istnieje na ten temat wiele wersji. pada wiele
nazwii.k znanych osobistości życia gospo<larczego
Włoch Je<lna z wersji głosi, że np. Fumagalli utrzymywał przyjacielskie stosunki z. jednym z bo11atych przemysłowców Viaregglo, grupą handlowców z Bergamo i politykami w Rzymie i Med iolanie. Padail\ m. in. nazwiska admirała GLno
Birindelli, na!towego magnata Attilio Monti.
Bojówkal'7.e neofaszystowscy radzą sobie równ!et
1ami. Jeden z nich ujawni! niedawno
takt że
część pieniędzy pochodzi z kradzieży samochodów.
Niemały profil przynosi handel narkotykami, ale
najpopularniejsize jest porywanie ludzi.
~cje terrorystycz.ne przy,l(otowywane
są w
trakcie ćwiczeń w specjalnych
obozach
wojskowych rozsianych w calych Włoszech.
Każdy obóz składa się z 6-7 dwuosobowy.eh ruimiot6w. Porząllek dnia jest n'lstępuiacy:
8 ra.no pobudka od 7 do 12 i od Hi do 20 wojskowe zaj~cia i trenin.'?i. Każdy .. kur>.ant" wyJ>06ażony jest w maskujący kombinezon, nóż, broń
1 pr:renośną ra<llostację.
O istnieniu owych obozów opinia publ iczna dowiedziała się już w 1968 r., kiedy w Umbrii ujawniono, dzięki pomocy chłopa. pozostałości po biwaku ... skautów. Obok nól namiotowych znakziono wystrzelone łuski. Niestety, karabinierz.y przyuli z.a późno.
W 1973 r. JJ()licja polityczna Turynu, Bolzano i
Messyny otrzymała również informacje o olxi:~ach,
w. których ćwiczą młodzi, uzbrojeni po zeby l\ldz1e. Za każdym jednak razem .. nalot" policji by!
spóźniony. Dziwny zbieg okolicznośc.i...
Tajemnicą poliszynela iest zrcntą i to. żl' neofasz:vści włoscy mają swoich lu<lzi w policji i w
silach bezpieczeń stwa. Opinia nubliczna Italii je,,t
coraz bardziej 7.aniep0kojon;1, Czarny terror wzm~1(11 się, a wyniki działań 11·ladz są jak dotąd mierne.
ANDRZEJ BARBUS

A

hych nici a również koordynowal korntakty bojówek z kryminalistami.
Warto tu wspomnieć i o tym, te w dzialalnokl
włoskich faszystów,
niemały
udział mają zwykl!
bandyci. Terror splata się
tu
7.. pospolitymi
przestępstwami. Wybuchom bomb towarzyszą krad zież e i rabunki, przemyt broni łączy się z przemytem papierosów i samochodów, handel narkotykami z przemycaniem ludzi.
ioski rueh neo!aszvstowsk! ma już długą
historię, ale od 1963 r. datuje się szczególna eskalacia
terroru strzelantny.
napady na działaczy komunistycznych i
uczestników manifestacji demokratycznych, zamachy bombowe itp.
8 marca 1970 r. Carlo Fumagall! zwołał do Me-

W

z państwem. Będziemy n~:r=yć wroga, prowadUl,c
akcje terrorystyczne na kolejach, lotniskach, w fabrykach, w koszarach ... "
Może powstać tu uzuadnione pytanie. skąd bojówki biorą broń I środki wybuchowe. Opowiada
jeden z neofas,zystów: „Dla nas jest to sprawa
dziecinnie la.twa. Trzeba tylko dotrz.eć do przemytnika i powiedzieć mu: - Ile zarabiasz na jednej p<lftii pap ierosów? Sto tysięcy lirów? Masz
300 tysięcy, ale z.amiut papiero.s6w przeniesiesz
trotyl..."
Handel materiałami wybuchowymi l nowocz~1>nf\
bron i ą zorg11nizowany Jest więc na skalę mi~y
n<'\rndową. Towar przesyłany je<t do Włoch przez
neofaszystów ukrywających się przed policja w
Szwajcarii i HiszpaniL

••

W związku z robotami drogowyMi 29 j 30 bm. nie będą kurs o waly pociągi
relacji
Koluszki
l..ódż Fabryczna:
3028 odjeżdżający o godz. 18.1 8;
3030 odjeżdżający o godz.
10.28;
3034 od .jeżdża.Jący o godz. 11.28.
Ponadto pociąg 4122 relacji Gliwice - Lód:i Fabryczna odjeżdżający z Koluszek do Lodzi o god z.
!l.28 i pociąg H29 relat'ji Lódź Fabryczna - Gliwice odjeżdżaj ący z

PZU

ne poc I': r.i 1
m;~dTy to zaą

Od

•

•
l ,,DŁ''

Lodzi o g odz. 11.16, nie będi\ kursowaly n a odcinku Lódi Fabr.
f
': ~
Koluszki.
Odw o ła ne zost aną równid poclągj Lódź Fabr. - Koluszki nr
nr
3023, 3029 i 3031 udjeżdżające
I
I'! &.
I
Lodzi o godz. 9.58, 11.41 I 12.58.
~iestet y PKP nie pomyślało tym
raze m o uruchomieniu na tym odOd 30 bm. obowiązywać bę
Il I
f
•
cinku z a stępcze.I komunikacji auPowt arzamy d zi ś pyta nla zapo- społeczne potrzeby, czy tet
za.dzie nowa organiza cj a ruchu n a
tn\luso we i narażając podróżnych na wied zianej wczo raj anki e ty
Pań- chodzi konieczność
wprowadzenia
lwlejnych
uli cach n 1t~ze go mianiewygody.
(jp)
s tw owego Z ak ł a du U bezpi e cze ń w nowych ubezpieczeń - jakich?
sia. I tak ul. 1 Maja
będ z ie
"°/U./~/./././/.//h//////h/.H'~
Hff.ff/.'lj"'óW'ffff~?./W....aQ'D///.//.zq:~........,~.DA L od zi i „Dzie nnika Łó d z ki eg o":
Odpowiedzi na
ankie t ę
n a l eży
jednokierunkowa
na c ał e j dłu
1. Czy korzystasz z ubezpieczeń nad s ył a ć do 31 s ierpnia pod adre WAŻNIEJSZE TELEFONY
we<C od 1qt li, gn<\z. 15 10. 17.l5
17.:ffi. 20: 2'9.7. „Wloeh szuka togości,
jeden
kier
unek
ruchu
PZU? Jeśli tak - co już ubczpie- sem: PZU - Oddział dla m . Lon\'" godz. 1-ó. 17.30. 20
,.NiC' n'1e 11
oai1.
t
o drvwprowadzony zos t a ni e na
ul .
cz;vlcś ? J e śli nie Informacja teleCoulczna
jaka jest tego d zi, al. Kościuszki
03
57, z
dopi\\·a. &le .. " f n . .c. od l„t i•;, ~odz.
SW!T - „Prz<>do<>tor><>we k loooPróchnika aż do ul. Lipowe j,
Straż Poźacua
08. 666·11, 59;;.55
przyczyna?.
skie m na kop e rcie: „Ankie ta" .
20: 29 i
ty" god7.. 14.30. „Królowe Dzi„ uc· Pk<l1 I dni sie 1lana ul. \Vi<;ckows kiego obo wi ą
Pogotowie Ratunkowe
09
2. Jakie rodzaje ubczplcczed nap«ć" godt. n.:io. 11 i:i. „:-.:
kiego Zachodu " franc. od lat
piW ś ród
w s zystkich
uczes tników
Informacja kolejowa
zywać będ z ie Oil do ul. Zie lo655 - 55
H. godz. 15.30. 17.45. 20:
je. nie nali. nlc oodrvv•a~ ale ..•"
2P.7.
leżałoby ulepszyć i w jaki sposób'? sondy PZU i .. DL" rozlO'lo wa n ych
284 -60, 399-80
g·>dz. 20
„Królowe Dzikie>to Zach<Xlu " i;t.
nej. Dwukierunko wą ulic!\
na
:i. Czy
zaproponowane
przez zo stanie
10 bonów
towarowych
Informacja PKS
265·96 5 ł7 -2U
l\IA.IA - „r ata.1acv kufer'' .I?.
15.30, 17.45. 20
całej dług o ś ci b ę dzie ul. ZieloPZU
ubPzpieczcnia
zaspokajają war to śc i 1.000 zł każdy.
Pogotowie \\ odociągowe
H „Bvl s•ib;p glin"" franc o'.\
835-46
na.
Pogotowie ga.towc
lat H. go<lt. 15. 11.1;, 19.30; 29.7.
DYŻ URY APTEK"
395-85
Jcdnocześ Die zmi e nione
zosPogotowie energetyczne
, . B~ ł
soh:e
godz. 15,
i:; ina"'
334-28
tanie
podporządkowa nie
Pogotowie cieplowni cze
na
17
.15.
PrzvbYszev.rskie!(o
19.30
86. Sp.orna 83.
253-11
l\ILOD.'\
skrzyżowaniach
GYi':l.RDI \ P:otrkowska
ulic:
„Cenny
127. Gdai\ sk a 90.
Że romlup" franc:. vct ·nt f'i, gnctz. ~ 30,
Narutowicza
TEATRY
6.
F'e liliskie.~o
l,
skiego
Próchn ika (skrz yżo ·
12 H.30. 11. 19.3n; ~~.i. iak wy\"\.ielkopo~ska 53 a.
Obr. Sta linwanie
równorzę dne) ,
Ż e rom MUZYCZNY - 28 1 29. 7. godz.
żei
gradu 1;.
s kiego B E LET R Y STY KA
1 l\'l aja (pod t1o rzą cl 
krócenla porząd ku pu blicznego. WPr.
18
llIUZA „ Wi dzewska
„Korsarze"
ballada"
godz. 14
kowaną
zos i a nie ul. Żero m 
1974 r„ str. 206, zl 32.
„Spragnionfl 1111 -0~„;" bul~.
przedstawien ie zam kn ię te .
od
29.7.
. K o rta A. Gn ie •Vkf'I s y 't rybaka.
lat 16, <;oclz„ 15, 17.30. 20; 29.7.
PINOKIO - 29.7. !!Odz
skiego), żc i· omskicgo 11 „o
Wic;cP.otrkowska
127, J ar acza 32,
M ON 19 74 r ., st r. 317, z! 24 .
j:ik WVŻC'l
c z~· m tnówi a pory roku ".
ROZ,VE
kicgo
(podpor
zą d kowa n a,
Rzgo"·ska ól , -ic1arnlana lj Pau l.
Czechowicz A . Siedem t r uclnych
Po z o s ta ł e teatry ni eczynne.
0 1\.A. .•LNart."'OdV ! o4 ... nac1f'nia"
b1'ln:cka 2U!. Ł anowa 129 131. R.
Żerom
s
k
i
e
go).
Żerom
s
ki
ego
l at. M O N 1974 r„ st r . 407, z! 30 .
pol. od lal 16. godz l'. 11.:rn. 20;
Sw tdz! ński .1. Sa mol ot u k o' noLuksemburg 3,
Obr
.
S
talingraZielona
(podpor
Rowi>iski
zą
dkow
A.
a
n
ą
Rozk
ul.
oszn
y
pa
n.tot· trenin g o w v Ts·&-Bi es. MON
2~.7 . „P1·zygorl v R · b ns<> il I< "UIUUZEA
19i4 r .,
du 15.
f elland . MON 1974 r„ str . 23 !, z! H. str, 16, zt 7.
Żcrom s kic .i:o). Zie lnna 10e" radz oct lai I. f!" tz. 10.
Grlań
B ieńkows lc a
D . - ' S!ulme ko bier12. 14 . . . z z11Tlna h.1"'\"ta,'
•zTUKI (ul. Wieckowskiego 36) ska (poclporz~ dkowan ą ul. G cl a ń
L'SA
STACJA KRWIODAWSTWA
Hya ms E. lto .Wn.y w
sl użbie
ce . WLub . 1974 r„ str. 203. z! 20.
godz. 10-15; 29.7. - ni eczynne.
od lat 18. go-dz. 16. 19
ska).
(je )
c -::io wi ek.a. P\VN 1974 r., 1t.1'.
Z66,
IllSl'ORll RUCHU REWOL UCY,JGo nza le2 R . I zawu e śmierć ,
Fr anciszkańs ka 17 /19 przy jmuje
NEGO (ul.
Gdań sk a 13) godz.
jej szy b ki krok. WLit. 19i4 r., str. Z! 32~·~__:_~~~~~~~~~~___:~~~~~~~~~~~~~~
c0dziennie w godz. 7.30-14, a w
10-16: 29.7. - godz. 9-17.
184. zl 13.
soboty 7.30-13
ARCHEOLOGICZN E i ETNOGRA·
G ra lew sk i W. Bieg po krawedzl.
FICZNE (pl. W ol ności 14) godz.
DYŻURY SZ:PITALI
w Lub . 1974 r., str. 31 0, z! 35.
10-15: 29.7. - niec1yn n <>.
M.
de Assis W
spom nienia
poIDSTORll Wl..0KIENN1CTWA (ul.
Inst ytut Położnictwa I Ginekośmi er t ne
Brasa Cubas. W L it. 1914 r.,
Piotrkowska 2R2) otodz
11- 17;
l og-il (SterllMa 13) Klinika
str
.
208,
2!
20,
2~.7. nieczv nn e
Położnicza. ul. C u rie-Skł o dow ski ej
Cen.t.kiewiczowi e Okr utny
b!e„
Wyjeżdżając na. urlop, nie zapominaj, że Twoja gaze ta „Dz iennik
SWOLUCJONTZ\\tU (na rk ~ ' °"nk l eló - Kli nik a Gin ek ologii - dziel.
gun I sk r y 1974 r „ st r . 39:;, z! 35.
Lódtki" powinna być z Tobą.
..,.,\cza)
n ica S r ódmieści e
llodz. 10-H; M.7,
1 z d zielni cy
Roidis E. Papież J oan na. K i W
Prenumpral.ę. w zależności od okresu. należy ui~cić w najbliżs7.ym
nieczynne.
Górna: Poradnia „ K" z ul.
Fe·
I9H r „ str . 280 , z! 20.
urzędzie puc·1 to\„ym. przekazując
lińskiego .
należność
przekazem
pocztow y m
Szpital Im.
LODZKIE ZOO
Madurowicza
względnie aa blankiel'ie PKO na adres : R S \i\I „ l'ra s a· Ksiaik a l~ u~h"
PRAWO
Klinika Pol.-Gin . WAM - dzielPUPiK ul . Kopł'rnika 33. 90-553 l.ódź, konto PKO Nr 7-6-579.
nica Polesie z dzielnicy Górna.
ezynne w rodz . 1-20
(kasa
Cena prenumeraty, na ukres: 15 clni - zł IO. - . m·cznie tł 19.511.
Rybicki M. Sqdy aporeczn~
te
Poradni a „K"
ul. Przybys zew•
ez:v n na do
godz. 19)
eu r o p ejs k ich
Na odwro<'le blankietu prosimy poda~ nast c; pu .ia,ce clane: imi ę I n apn ńst.wa ch
&ocjo l ł ,ęt 11skiego 32 l Zapols kiej 2.
PALMIARNIA - nieczy nna
c
zny
ch
WPr.
1'74
r.,
str.
Z22,
z!
zwisko,
40.
mlt'Jscowość, poczta z numerem kodu, oraz w yszczcgólnid
Szpi t al im . 1\1.
Kopernika
F alandysz L. Wykroc zen i e
datę realizacji.
za·
dzielnica Górna
PorRdnia „K"
KJ"'IA
Od rzańska, Cleszkowsklego, LeczaALTYJt - „Druga twan: ojca
llllłlllllllllJlllllUllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllDllUIDillllllIUIIlllllilllllllllllllllllllll ll llllllll
nicza 1 Rzg )".'>ka
chrzestnego" wł. od lat 16 godz.
Szpital Im. H. Wolf - dzielni10, 12. tł, 18, 18, 20; 29.7. j .w.
ca
Wid
zew
oraz
dzielnica
Bałuty
LUTNIA „Mania
w i elko ści"
oprócz P oradni „K" ul. Sf:dzlowgodz. 15, 17.15, 19.30; 29.7. j. w.
ak a i Llbelta.
POLONIA - „Haiti wyspa przekl~ta" USA od lat 16 godz. 10,
Sznital
Im. ff. ,Jordana
13. 18, 19; 29.7. 1.w
dzieln lr'a Baluty, Por11dn ia
K"
\ll'ISl..A - ,.Nie ma mocnych" poi.
ul. Sędziow ska i Libella.
od lat li godz. 10, 12, 14,
15,
13, 20; 29.7. J.w.
NIEDZIELA - !8 LIPCA 1'7ł JL.
Z8. vn.
1VOLNOSC - „Wiosna panie slerwych" !1.~ !Ile-dem d.ni w kraju i gar sk lej la dy, 20.00 Naukowcy rolnitancie" pol. od lat 11 godz. 10,
na świee ie. 21.50 <Ll Lokalne wiado- kom, 20.15 Plytoteka.
20.SO Kron.ka
PROGRAM I
Chlrurgl11 oaólns - Szpital Im.
12.!5, 14.30, 17, 19.30 ; 29.7. J.W.
mości sportowe.
12.00 Wladom ot\ci spartowa. 21.00 Rytm , rynek. reklaP asteura (Wigury 19).
WLOKNIARZ - „Gniazdo"
po!.
soort<>we.
22.10 Zwyc iezcy m ledz y na- n1 a, 21. 15 W1edeńsk: ie echa 1nuzyczne.
10.llO
Wi
adomości,
P
OLESIE
10.03
Wakacyjny
..
P<>~r'Jmca
7~Wierza.t"
od lat 11 godz. 10, 12.30, 15, 17.30,
Chi r qrcti ;'j ur ~1nw ;l - ~ 7 n1t~1 tm.
rodo\l·vch
konkursów muzyc zn ych . 21.49 „Laborato rium" . 22.00 Dziennik,
Teatr dla Dzieei. 10.25 Radiowa P io- 22.30
rum cxl' lat 14 goctt. 15. „Fran20: 29.7. J.w.
Bl<> g ań < k! ~go (Kn! azlewic za 11 ~)
Poetycki
ż yczeń .
23.00 22.15 Ballady i romanse. 22.30 .Poznasenka Miesiaea.
cusJ<i tącznlk" l'S \, Od lat 16.
11.00
„Niedzielna M. de Fa11 ~ - Koncert
J:ACHĘTA „ Dzieci IWICY z bu „El Amor BruJo" - iemy style ;azzowe". 23.00 \\'iadomoś.
N~u r()('hi rucgl a
Szn
•tal
im.
Musico ram a". 12.05 W iadomości , 12.!0 Czarodziej ska
~oc11.
17. 19:
2'L7. „P J~ron1ca
szu" ang. od lat 7 god z.
10.
11rn
miłość ' ' ba
let,
Kn
2il.30
nl"rn
IP•hlan1ck•
fi
?)
ci. 23.03 Koresoondencja z zagrHniP
ublic
ysty
ka
miedzyna
2'.vierząt"
rodowa.
e:od.z. 17. ..Francuski
12.15
12. u. „Heca" NRF od lat 15
Larvngolo!!la
Szoit 'll
im.
c.v . 23. 10 „Muzyka na estradach świa
G raj gracy ku , 12.45 F ilmowy mus ical, Wi adomości.
lacznik" eooz 19
godz. l~ . 18. 20; 29.7 . - „ Dziec i
:Piro!!owa
(Wó
lezań•k
ta " . 2.ł. 0 0 Wiadomośc i.
a
195)
P
13.00
OPULARNE
„Weso·ly Au to b us " . 14 .00 Recital
„B nda
asa
lwicy z buszu" godz. 10,
12,
PROGRA.~ III
Okull styka - Si.o!tal tm. Barz o auz ą - Urszula Si o i ń s ka . 14.10 T ykier" rad z. od lat 16. go,lz. 17.
H. ., Wdowa Couderc"
fra n c.
llck!ego
(Kooc
PROGRAM Il
i
ń
ski
ego
22)
„N1ewygo<hv kochanek"' wł od
godniowy prz e i;tlą9_ oras y. 14.20 Rec!od lat \6 godz. 16. 18, 20.
ll.11 T yl(odniowy pr~lad prR~V.
Chlrurizla 1 larvnorolo!!l• dzielat IR. oroctz 19: 29.7. niec1..-nne
TATRY·l.ETNIE
tal z pa uza - U. Si p iń sk a. 14.30 W U .25 zaoomn iane kon certy tor teola„S?.antaży1.4-0
Tu
R
adio
- Moskwa, JO .OO Mól
cięca Szp1tal
PR ZE D WIO~. 'IE lm. Korczaka
„Syn G'1<1Z11śct" franc. od lat 16 godz. 20.15
J ezio ranach, 15.00 Koncert tyczeń. nowe, 11.47 w roll o:lówneJ „Grami- debiut
literack i M 1Va11(Armil Czerwo ne.j 15)
Jl"' 1ao. od lat 11 godz 15 .30.
(kino czy nne tylk o w dni po16.00 Wiadomot\ci, 16.f/5 Te atr Wielk i ne" . 12.0S D)(skoteka w Budaoeszcie. k owicz, 10.20 Koncertmówi
Chóru PRiTV
17.45 2Q; 297 1ak wvżei
<:od ne) 29.7. J. w.
Chlrurll!s
PR „ Uc ie kła m1 orzep!óreczk a ". 17 .45 12.30 Mi ędzy „Bobino" a „O limp i ą" . we Wroc!awiu 10.40 Sorawy
u<-z ~kow o-twar1 owa
codz.;„nP IO:"IIER - „Mys.e fiE!!e" gOdz.
llTYLOWV-LETNI E „Zbrodnia
Niedzielne sootk anie S tudia Ml<>dych. 13.00 T y dz. leń na UKF,
- S1.pttal Im. Barlickiego (Kop13 .15 Prze- ne, Il. OO z tek! wł oskich
misti zów,
1130.
„Wlnnetou 1 Ar:>•nac-7i"
w klu bte tenisowym"
Jug.-wl .
18.00 Komunik a ty T Sportowego, 18.08 boje r nowych pły t, U.OO Eks presem l l.30 Wiadomości.
ci ń'l<leizo 221
11.3;;
PosteP
dom,
Ju<:. od lat 11 goctz. 15.30. 17.45.
od lat I~ godz. 20 .lS lkl no czyn„3XR " - Radiowa Rewla Rozryw- orzez śwlat. 14.mi Peryskoti - orze- n owoczesno5ć,
'T<>ksvk<>ln2! 11 - Tnstvtut Medy_
ll.45 Melodie z Le„samuraj I ko•,·boj~" f nnc od
ne tylko w dnt oogodn el ; 29.7.
kowa. lR .53 Dob ranocka. 19.00 Dz len- g l ąd wyda r zei\ t Yl!odnla.
c_,·nv
14.30
Praey
King
(I'eresv
czyckiego,
81
12.10
CL)
„Nowoczesno·;ć
Jat 16. !(OdZ, 20: 29,7 „\'.' :'.lnf'10U
J.w.
nik, 19.15 Przy muzyce o sporcie, Cu rtis w Fllmore West. 14.45 Za kie· w domu i w ol><>.iściu" reo B. Sztt"i r ">3naczi" E?Od'l. 15.~I)
LDK - „Oj ~i ec chrzest ny" U~A
17.43.
20.00 Dyskusja na tematy m l ę d :z. yn a- r own !cą. 15.10 A. Franlcl ln w Film<>- gota. 12.25 (Ll Pieć minut
29. vn.
o soorcie,
. s~mur3j i kowboje" 2007.. 20
od lat 18 god z. 11, !5. 18. 30; 29.7.
rodowe, 20.15 „Wakac y jne olosenkl". r e West. 15.:IO Znajomi r encyklo oe- 12.30 (L) Na różnych
in<>trumentach .
P OKO.J - „PrzY!!<>da w ou<;tvn "
„Ojci ec ch rzestn y " US A od lat
20.40 Z .teatrat n.ego afisza . 21.00, „Nie- dli. 15. 50 rxm El!is w Filmore West, 12.50 (t. ) z cyklu: „Problemv
szkoly
gndz. H.30. „Zlotorogi
18 godz. 15, (18.30 - seans zam1elei\"'
zapomnt,~ne Big- Bandy Du ke a E l- 16. \5 Wszystko o aktorze. 16.35 Fra nk I domu",
Ch1rurl!la o~ńln 11 - " •o1tal Jm.
13.00 Wakacje z mur.vką,
kn i ęt y ) .
(>» radz. od . ia• 6 godz. 15 30
lin<?to~1.a . 21.30. Rad1okabaret Trzy PO 1 Zappz w Film<>re Wes t. 16.45 Szlag ie- 13.30 Wiaclomości,
SnnPnh~rga
(P len•nv ~n\
13.35
„Studenckie
llTVLOWY - „P iosenk arka r tĄ'-]\." 'Ył"'.~r<;~' !'<;, QJl .ll.\t. :.&.
tn:v . „.„30 Re_'';'.la oiosel}ek; 23„00 W1a- 1 rY „~i~ k le go . P~a;,'. 17.,bli, •• ~<)\(l ię)f. ląlo" , la.;;5 Miniprzegląd roll<lor>'Chł„ltr·f!~a l1 ... ":1:7n, 1:~
c.~p!tel lm.
werny" j ug. od lat 15
godz. 17.15. 19.3~; 2~."l. '.)'.a!ilgodz.
:cto"m<>ści. 23.0o_ Ogól110))1:llskl<! \V1 adóm . oodziemny" pow.
R. M. Donalda. styczny , 14.00 Więcej. \eoiei . tank.1.
S"nenher!!o (P ienlny Ml
15. 30, 17.45, 20; 29.7. j. W
rvnt mllośc\" rAl radz. od lat
noonowe
. 23. lo Tai'lczymy do p ółnocy , 17.15 Zapraszamy
do
stud ia , 17.40 14.15 S!adem inwestowanych miliarNeurochlr urE(\a
S7T' ital !m,
STUDIO - „ Kochany ctr „ nieżnik "
14. godz. 15.30, „Uklad" USA .
24.00 Wi adomości .
„Roman..
z
mO<lelka
i romans z me- d ów.
K"lnernika
14.33 P . Czaikowski - Frag(P
abl
an
\ek•
P~)
radz. od lat B ;iociz. 15.30, „Po<>1 I • 18. gortz 17 .30. 20
ża
tka". stueh„ 18.10 J'. Cocker w Fil- m en ty z bal. „Spiaca
Królewna".
Larvnii:ologta
śli zg" poi. od lat 16 godz. 17.
Szpital
REKORD - „Teatr zwierząt" godz.
tm.
PROGRAM n
mare
West.
18.30
Mini-max.
19.00
15.oo
Radloferie.
15.40 „Pleśni i tań<ie
19: 29.7. „Slad1>m czarn owloseJ
Ba~lickie!!o rKood ń s l< ie!!o 22)
H.3~.
„\'liilk mor<;'·"' (B) rum.
Ekspresem orzez łwiat. 19.05 Polonia świata". 16.00 Czy znasz swoje prad ziewczyny" jug. od lat 18 godz.
Okul l•tvka - Sznital Im Jonod lat 14. godz. 15 30. 17.:lO, 19.30;
ł . SB
flf..l „ sooJ rzenlo. I rene.ksJe", śoi ewa. 19.20 C<>ś w t:vm !est - roz- wo ? 16 .1 5 A. Harasiewicz gra utwo17. u.
srh0r• 1Mlllo-n<>w• Hl
2n.7. „Wilk morskl'' godz, 15.30.
ma l(. o ub l. 10.20 (L) P iosenki z tu- mowa o !Urnach. · 19.35 Muzyczna r y rorteoianowe
Liszta i Francka,
. '!'AT.RY - „Troolclele" g<>dz. 10,
Chirurgia \ lary1wolo!!i• d zieJ7.3Q. 19.30
rYst,·cznej t orby, 10.4-0 (Ll Czytanie poczta UKF. 20.00
ż yeie nie ty lko 16.45 (Ll Akt. łódzkie . 17.00 (t.) „Do
11 , lJ. 13. U .
R 0:\1A „Slo nec~ntki"
cięca •. Sk~rb_v
Szpita l
eezamu" Il(.
im. Korczaka
k lasyków - E. Szus tra, LI „~o (1, ) nutami pisane. 20.10 Wielkie recitale. Lodzi. do Lodzi" - koncert.
17.25 (L)
(!Il wl. o<! lat 14 ,
(Armil Cze rwor.eJ 15)
l'(od z. 15
10. ..Zaczarowane
on·dwórko"
„Od Kolumny do Laglewnlk · 11.40 · 21.05 Zaloty na
Pokuciu - s!uch. „Pod soeejalnym
nadzorem". 17.40
-.szarża lekkiej
( A) ool. od lat 7. l(ortz. Jl . 13
brv i;iad Y" ang.
Chirurgia
s zczę ko wo-twarzowa
(Ll P ro gram \ygodnla. 12.os Felleton w ety okie,
U.25
Telewspomnlenia
.
CL>
„P
olihymnia
z
oaszpcrtem"
. rn.oo
od lat I~ . godz . 17.1~. 19.30: 29.7.
, Gangsterski walc" fr•nc
'><I
- Szpital tm. Ba rli ckiego (Kopmuzyczny J . \\ aldortfa, 12.30 Wlado- 21.50 st. Moruuszko - A. Mickiewicz (L) Chwila radośei - rep. 1. Stankie,.Zimorodek" 1Al radz. od lat 7
lat 16. orodz. 15. 17.15. 19.30: 2~ . 7.
clńskieE!o
22)
moścl. 12.35 Czy zna~z
te
ks
1ą
żke.
„sonety
krymskie".
22.llO
Fakty
wic
z.
18.10
rLl
R·Reklama.
18.20 Ra!!!<>dz. 10. 12 „szarża
,.Zaczarowane podv'ó„ko" E!<>dz.
lekkiej
Toksvkolo gia - Instytut Medy13.00 . P oranek s ymfomC'."'1Y
mu zyk ! dnia, :1.2.08 Gwiazda
aiectmiu wie-. dio wy terminarz muzyczny.
18.1-0
bryl!ady" <:<>dz 14 . 16.30. 19
10. 12 .15. „Ga,-u~sters:u walc" g.
c yny P racy ('reresy 8)
s l<?Wiań sk 1eJ. }4.00 Pocl w1~orek orzy czorów, :ltl.20 Wieczór z Montah~nem Echa dnia. 18.40 Zapraszamy do
myDKJl.f - „sutie• k a" ju l!. od lat
H.:JO. 17. 19.30
m1.kr ofon le. lo.30 „Rower s łuch . ~la 1· „o t.onie
upartej".
22.35
Kwartet
ślen ia, 19.00 Gra „P apa Bue's W•king
14. god:r; 15. 17.30. 20; 29.7. jak
SO.JUS Z - „Pierścień ks. Anny"
NO CNA POMOC LEKARSKA
d1.leci. 16.llO J Haydn - Symfonie, Charlesa Lloyda w Film ore West~ J azzband" , 19.15 Lek„ja iozyka anwy7e1
p'll od lat 11. goctz. 14.45, „Se·
16.30 . Koncert cho pinowski. 17„~? CL) 23.00 „Lutnia oo B.eJt w ~ ~k u" .
23. 0o gielskiego, 19.30 R.ośliśm.v z N:a ra ltOLEJARZ - „Sml a lość" <>d lat
murg - otak szcześcia"
(A)
No'c na pomoc lekarska
Stacji
Wvm kl loso waru a „ Ku ku łeczki . 17 .30 La to w Filharmonu ,
2.S.37 Ballady zem - P oeci Polski Ludowej - St.
. U, !!Od:Z., 17. 19
rndz. od lat 7. godz. 17 „ZnakoPogotowi a Ratunkowego przy ul.
Muzyka
wspólczesn
a.
18.00
Echa
FeFabrizia
de
Andre.
G roehowiak,
GDYNIA - „Zemsta wilka m or19 .40 Koncert W1e.lkie1
mltv o1ntck" ang. od lat lll. ~.
S ienk iewi cza 137 tel. 666-66.
st!wal u Folkl<'.lr vsl)'czne go, 18.3-0 W!aOrk. Sym fonicznei P RiT V,
skie<(o" (Bl ru m. od la t 14. g ,
rn.45: 29.7. „Szkota kO\\ b<'iÓ',\"'
21.30 z
domośd .
18. 35 Felieton
aktualn y,
TELEWIZJA.
k ra ju 1 ze świata.
(B) USA. l!;Odz. 16. gO<lz , 17,
10. 17. 19.30. „P<>dr ót w 30-le2UO Wiadomości
Ogólnolódzkl T ele!oniczny Punkt
18.45
Kab
arecik
rek
lam
o
wy,
19.-00
T
esoor1o\
e.
2'1.;;5
Teatr
cie'' ool. od lat 7. siodz. 12.lS,
Poe1.ii
„Odv 019. \5
Informacyjny d otyczący
pra cy
atr PR „Zamek w Karoatach", 20.01
PROGRAM I
1:moi.1skle' '. 22.35 Dziela w·. LutoslawH ,:io: 29.7 . lak wyteJ
STO!H - „Zlot.e m !isto T. ków"
placówek sł użby zdrowia,
tele.
Kontrontac je Ji teracko- ooerowe. 21.00
skiego, 23.22 Jazz,
HALKA - „E5ka01lda" «O<l z. 14 . ~o
,l!odz. 14.30. „Wl°"'1 s-uka żo
23.30
Wiadomości
fon 615-19. czyn ny Jest w godz.
vVoJsko
.
s
trategia.
ob ronno~ć.
21.1~
, ,11 TV Technikum Rolnicze. 7.50
„Uciekaj I dal aie złapać" (B)
ny" wl. od lat 14.
P:Odz. 15,
7-1 ~. oprócz ni edzrel l świąt.
„Gwia zdy w sp ółczes nych scen ooero- Nowoczesność w domu 1 zaarocl.zie.
PROGRAM nr
llllllllllllllllllll llllllllllllHllllll llllll!lllllllllllf llllltllllll!lllllll! !llllIRTillll llllllllllllllllllll llllllJlllllllllllll llllllllllllllllllll lllllllllllllllll 8.15 „Chrońmy zbiory przed po:i.a.
rem. 8.30 Bieg po zdrowie. 1,45 „z
10.30 ~presem przez
ś wiat, 10. 35
życia nicponia" film fab. prod. Dz ień Ja k co dzień - magazyn, 11 .45
NRD. 10.15 „Antena". 10.30
.,Ed
en"
odc.
pow.
Klub
S.
Lema.
12 05 z
JIL JAWOROWSKI I J. SALECKI
Sześciu
w brew swym zapewnieniom złożył wizytę Downarowej w śro
Kontynentów. 11.15 Studio k ra ju I ze świata. 12.20 Chwila muzy _
kl.
muzyki
12.25
Za
rozrywkowej.
kierownica.
13.00
11.50
Na
Ex
bydlibris.
d ę wieczorem. M ógł tam pójść bez zamiaru jej zabójstwa. Po12.00 Ozlennilt. 12.20 Program wiej- gos k iej a ntenie.
15.00 Ekspresem
t e m doszlo do awantury. Przypu ś ćmy, że ją po prostu pchnął
przez
św
ia
t,
15.10
D
yskoteka
ski.
ood
gru12.35
„Grająca
tabakierka"
i h a ndlarka upadla tak nieszczęśliwie, że poniosła śmierć. PrzEł'
przedstawia walce 1 polki. 13.05 Prze sza . 15.30 Kwadrans akademicki. 15.45
r ażo ny Chy liń ski próbowałby wówczas ukryć jakoś trupa aby
Glosy jak instrumenty 16.00 Pod dag i ąd polonijny, 13.35 w starym
kt.
u ni emożliwić śledztwo. No, powiedzmy nawet, że tak się stało.
nie „Dzlkie orchidee" (w roll głó w  ch ami P aryża . 16.30 !nstrumenw iak
Ale pro ś ciej byłoby potem zwyczajnie uciec zacierając ślauy
nej Greta Garbo). H.50 Nie tylko <:losy, 16 .45 Nasz rok 74. \7 .OO Ekspre.
17.05 „Człowiek
s wej by tnoś ci. Ws zystko to razem jes t m a lo prawdopodobne.
dl a pań. 15.20 Postaw się - nie zas_ sem Przez świat.
P<>dziemny" odc. P<>'N. Dolanda. 17.15
taw
się. 16.10 Losowanie Toto-Lo tka.
Tak czy inaczej, postanowił porucznik, t rzeba uważać na ChyKiermasz
olyt,
17.'10 Konwnuacia 16.25 „Polska 7ł". 17.15 Proa ram fll. rep „
liński ego żeby teraz nie próbował gdzieś drapnąć. Występowanie
18.00 Klu b starej
- mamowy, 11.os Refleksje obywatelskie, ~ azvn. 18.30 Polityka dlapłyty
z wnioskie m o zatrzymanie go byłoby jednak jeszcze przed18.20
Tele-Echo.
l 9.15
Dobranoc. 18.45 Arie operowe śpiewa wszystkicl1.
wcze s n e. Na razie wystarczy oficjalnie poprzestać na dochodzeT.
Bergan19.30
Dziennik.
20.20
„Sam
na za . 19.00 E kspresem przez
19.05
n iu w sprawie j e go nielegalnej praktykl lekars kiej. Wprawdzie
sam" 1 Tadeuszem Lomnicklm. U.20 „D iabły" pow T . Nowaka.świat,
19.35 Mun ikomu nie zaszkodził wynalezioną pr zez siebie kuracją,
ale
„Paryslc>a taksówka" - odc. I t il m zyĆz na ooczta UKF . 20.00 Czas teraź
m u si odpowiedzieć za oszustwo: wyłudza! pieniądze podając się
prod . frane. 22.40 Informacyjny ma- nie jszy i orzeszly, 20.15 60 minut na
za doktora medycyny. Przy okazji badania tej sprawy mogą
gazyn aportowy.
goo z.ine. 21.15 Gra zespól w. !Nahorwyjś ć na jaw takty Istotne dla śledztwa związanego :& zab61nego, 21.25 „Nie czytaliście to oosluPROGRAM:
D
ch aJcle " , 21.45 Opera tygodnia - K .
s twem Downarowej.
K u rp ińs ki „ Za bobon . czyli KrakowiaDzwonek telefonu przerwa! chaotyczny potok myśli poruczni14.lł Najlepllł program wojsko- cy I Górale". 22.00 Fakty d nia. 22 .08
k a. W pierwszej chwili nie zrozumiał słów drgających na memwy. 14.40 Motywy. 15.10 „Od menue- G wiazda siedmiu
- Sacha
b ranie s ł uchawki, Potem, w ulamku sekundy, zerwał .s i ę n.a. rówta do walca". 15.5$ Pn:ed ekranem. Distel. 22.15 10 lat wieczorów
festiwali jazzowych
Puchackf wziął do ręki ołówek ł znowu odlątyl go n~ bok.
ne n ogi.
16.25 !'!potkania z Warszaw~.
16.55 w LJub!Janle. 23.00 „Lutnia po Be- K t o?! - ryknąl. - Kto 1ię chce ze mną widzieć?
śledząc lot kłębów papierosowego d ymu ponownie pogn1zył się
Swl·a t, obyc:r;aje,
polityka, 17.3S z k wa rku". 23.05 CoJegium musicum
- N iej aka Downarowa - informował trochę zirytowany 1!01
Krzysztotem Zanu&slm
w myślach . Okruch szkła tkwi ący w nodze Downarowe~ l~try
na
planie. M. P onti gra Tausiga (1).
17.55
Ekran
w11oomnleń
oficer
,.struktu ra
a
d
y
żurnego
. Konieczni e chce mówić osobi ś cie.„
gował go szczególnie. Porucznik czul, że jest w tym cos. me,loT ELEWIZJA
kry sztalu " - film fltb. prod.
polgicznego, ale nie umiał jasno spre cyzować swych wątpll woscl.
Od klad a jąc sluchawką Puchackl był wśc!ekly na samego siePROGRAM I
skiej. 1~.15 Dobranoc. l ~.~o Dzienn ik .
Wyjaśniła się natomiast sprawa jas n ego, prostokątnego śladu na
bie. Ws zystko pokręcilo mi się w głowie, pomyślał ze złoścl"
20.20 „Sknblnlana".
20 . łO
żvw o ty
16.15 Oferty. 16.30 Dziennik.
16.40
podłodze w sionce domu Downarowe j . Zagadn'ęty wczoraj na
.Tak moglem zapomnieć o tym, że Dow narowa ma br~tową.
o~ń
•la'\1\'11YCh - „P.:ntuzjastkt"
Echo stadionu. 17.05 Teleferie. 18.15
ten temat brat handlarki powi edzi a ł, że stał tam stary, zupeł
P rzez chwil ę są d ził ,
ret. 1'11•1.kow~ka. !1.30 SprAwozdanle TV Ku rier Kielecki, 18.30 „Cztery
że ws zystkie ekspertyzy są nic mewarmiedY.ynarodoWl'tro
nie pusty. kosz wiklinowy . Prawdopodo b nie wlaś:iie w . tym kot e a h andla rka żyje, poja wiła się nie wiadomo jak I skąd,
turnt<!1u
w walce Mozarta śpiewa !rena San.
siatkówce kobiet Polska - Węgry.
szu znajduje się teraz reszta zwłok OownaroweJ. Gdzie? Kosz
a 'zna l ezione w pociągach ręce i nogi należą do innej, nie zna
tor . 18.45 Film krót kometrażowy, 19.00
„S wiatloczuly notatnik'• został ~d:z.ieś wywieziony i p orzucony . Wywieziony„. Zbrodnrnrz
reportaż
n e j ofiary.
PONIEDZtALU
H.
fl'l.1ł
R.
film
owy. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzienmusiał mieć samochód.
N a bazarze widziano j!'lk Downarowa
ż
o
na
M
i
eczysława
nik.
20.20
Teatr
Downara
TV
była
„Poczdam
bard7n
194S"
z<Uiwiona
widokiem
wsiadała do samochodu. O samorhodzie. jasnym „Wartburgu"
PllOGAA.W I
scen ariusz - Ryszard
p o rucznik a , k tóry k iwa! z dezaproba~ą gło': ..i mrucząc coś gnii:wFrelek,
combi. mówll też Chyliń ski. C zy w obu wypadkach był to ten
Wł
o
d
zimie
rz
Kow
a
lski,
reż.
Roman
n i e od si eb ie . Potem ogarną! ją mepokóJ. Czy dobrze zrobiła,
t.19 W11k11e:le 11 mur.yk11 . lO.oe n,) Wion czek.
sam wóz? Kto siedział za j ego kiero w n icą?
Wykonawcy: M. Omo.
że tu p rz ys zła? Lepiej było siedzieć w domu. T e raz już zbyt
Wi o.domo~. 1n .M „Mot 'P'lve" I „R'>t
ch
Puchackl zga sił papi e ros a I zerknął na ciągle czystą kartkę
M. Pawlikowski, J . Kalipóź n o, że by s ię wycofać, a jak nic nie powie.„ I tak źle I tak
S<'ven". 10 . ~ Lat<> y rad!Am . 11.~n NI• szeowsk!,
wski
,
A.
Krasicki
S. Btttrym, H.
papieru. Tym raze m nawet n ie ~rńbo wal . zac.z.ąć pisać. Pytań,
nied ob rze . Co rob i ć? Zaproszona przez porucznika usiadła nie·
tvlko <!1A · lrlernw.-1\w. 12 .tl!! 7: kr•111 B ą k, M. r.mecki , T. , Bialoszczyńskl
1
które go nurtowały,
by to z nacznie w i ęce.J , mz zgromadzonych
I '-" ~w1'ta . 12.~ ' Chwil- mttr.vkl. 1' . •~ In ni.
pewni e na brz eżky. krzes ła. trzymając kurczowo zaci ś n i ęte dło
Komentator - Osmańczyk. 21.53
n~vkĄc1• Tn'1Yvc1,.,• . ,.,.,.ł~~tom"
dotychczas faktów. A więc: Kto pro~vac;iz1l wóz, któryn; Dov:AO
nie.
Gra
„
High
Society"
.
22.20
Dtiennik.
Konc"rt tvC7.eń . 13.M ~n !ewA „!l\la.k".
narowa odjechała sprzed domu C hy!Jn<;k1ego? Czy był mm póz- Słuc h am panią - głos porucznika b y! przyjazny I 1pokoj13.l S Rolnlczv ~Adr•TI• . 13.30 P lo•en .
PROG RAM Il
niejszy mordPrca? Czy ,,pan d októr" mówi prawdę?
Faktem
n y, co wa ż nego chciala mi pani powi.ed z i eć ?
k11rze
ool l•loel. 14.00 Wie~ t~ńc1v t
jest, że iego samochód w k ry1y c znym dmu stał w TOS przy
Do wna r owa wahała się przez chwilę, wreszcie przelknęla śli
nzm~ ARABSKIEJ REPU BLIKI
śn t -wa. 14.30 Suort. to 7drow le. 14 . ~~
ulicy Boduena To już sprawd zone. Oownarowa opuścila bazar
„Wak•c1e
muzyka, IS.Oo Wl ad<:>moś
nę i z dob y ła si ę na odpowi edż:
EGIPTU W TVP
razem z •• marynarzem" Spośró d osób aktualme objętych śledz
c! . IS .05 Listy z Pol<kl. \S.10 „Waka- Chci a ł a m poinformować p1ma porucznika, że .„ Ale ja mam
17.40 Tut-ankh-aman
re11ortaż.
twem ta. która widzi a ła ją po raz ostatni, jest Chvlinski. Są
cje " m uzyka".
1~ . 35 zeso61 o. d.
d o pana po rucznika pro śbę: Niech pan nie ares ztuje Mietka!
z. Kalembv I J. M\llana. 1~ . 00 Wl11- 18.00 Wojna dla pokoju - rep. 18.10
poszlaki świadczące przeciwko n iemu.
W czasie swych nie
T o dobry chłop, tyle że zdarza mu się palnąć glupstwo. A •maP
o
łąc
zy
ła
nas
historia
- r<\P. z
d nmoścl. 16.10 „z ool sk le1 fonoteki" .
ukończonyC'h studińw mi>dyrzn ych zapoznał si~ z sekC'jami zwłok.
m y czworo dzi eci, więc gd y by„. Jak ja bym mogla sobie sama
pro!. K. Michalowskle110.
\6 . ~o Aktualm>~I
kulturalne .
16.35 udz iałem
Mógł więc pociąć rlało Do wn a ro wej stosunkowo sprawnie. .„A
porad zi ć? M ówiła gzybko, pelna lęku, patrząc blagalnle w
„Hersh \ Montgomery - n iezn a ny 18.40 Glos p rzesz l ośc \ - rep. o dzieoględziny rąk ł nóg, zdani e m profesora, wyraźnie w~kazują na
duf' t forteo\anowv" . 17 .oo Radlokur\er j ach Egi ptu. 19.00 „Od Wisły do Ni.
o czy P uchackiego.
to, że sprawca tego straszn ego czynu mógł mieć jakieś wiado17.20 „Festiwalowe laury - Ljubljana lu". 19.20 Dob ranoc. 19.30 Dziennik.
Porucznik , m imo tego , że p allia go ci ekawoś ć , s ta rał się ukryć
7~ ". 17.40 „M u z yk~ · zesoolu n~od~to''.
20 .20 „Ta ńczy zespól ,,Rleda" - emości medyczne. Może n a l eży wystąpić do prokuratora z wniozniecierp liwie nie.
Odpowiedział powoli, zró wno w ażonym ilo18.00 Muzyka 1 aktua lności. 18.25 Non gipski program rozrywkowy.
20.50
akiem o zatrzymanie Chylińskiego? Niewykluczone przecież, że
s em :
<to o orzeb<>jów. l~ .M DzteTinik. 19.15 „ Dylemat" - film tab, prod. egipRóżne barwy s1andardu, 19.45 Z k sie- skiej ,
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HOROSKOP

myłtał,
twoja ~ awe&>wa JOPl•wh 11119
i
ustala.
Obecne
trudności
są
prizyp.adkowt
i nie powinieneś się nimi przejmować.
WAGA (24. 9. - 23. 10): Jeżeli, zamiast zaufad
swemu rozsądkowi,
dasz się ponieść nastrojom
chwili - gotów jesteś zrobić kapitalne głupstwo
i związać się z zupełnie nieodpowiednim człowie
kiem. Przestrzegamy przed tym zwłaszcza Wagi ju:t
z kimś na stale połączone.
SKORPION (24. 10. - 22. 11.): W nadchodzących
dwóch tygodniach zrobisz widoczne postępy w pracy i pozbędziesz się nurtujących cię wątpliwości
i niepewności. Twoje nowe pomysły i plany będą
przyjęte do realizacji. Uważaj jednak, abyś nie
chwytał dwóch srok za ogon.
STRZELEC (23. 11. - 21. 12.): Czasem odnosisz
wrażenie, że pomyliłeś się w wyborze zawodu, a
chociażby miejsca pracy.
Powinieneś zastanowić
się nad przyczynami tego niepokoju I niezadowolenia. Może ustąpią, gdy głębiej wnikniesz w to,
co robisz? A może powinieneś zmienić otoczenie?
KOZIOROŻEC (22. 12. 20. 1.): W sprawach
uczuciowych czekają cię niełatwe dwa tygodnie.
Jedyne, czym możesz zalagod-zić sytuację, to zachowanie spokoju. bierność, usuwanie się z pola
konfliktów. Później sprawy ułożą się lepiej.
WODNIK (21. 1. - 18. 2.): Przed tobą dłuższy
okres bardzo absorbującej pracy. Jeśli chcesz załatwić coś, na czym ci specjalnie zależy, wykorzyst;ij najbliższe dwa tygodnie, które będą jeszcze
trochę „luźniejsze". Poza tym niczego nie odkła
daj na później i chwytaj w lot wszystkie okazje,
które mogą ułatwić i przyspieszyć twoją robotę.
RYBY (19. 2. - 20. 3.): Pierwsza dekada sierpnia przyniesie ci miłe odprężenie i atmosferę harmonii w stosunkach z bliskim człowiekiem. Skorzystaj z pomyślnych okoliczno~ci.
aby uzgodnić
sprawy bieżące i omówić plany na dalszą przyszl'"'""'

BARAN (21. 3. - 20. 4.) : Panuj w pracy nad
swymi reakcjami, nie podejmuj pospiesznych decyzji, które mogłyby cię wciągnąć na długo do roboty nie odpowiadającej twoim zainteresowaniom
i perspektywom. NiebawerA dostaniesz inne, bardziej atrakcyjne propozycje.
BYK (21. 4. - 21. 5.): Przed tobą wyborne dwa
tygodnie: los sprzyja twoim poważnym, trwałym
uczuciom i postanowieniom. Najbliższy człowiek
da ci dowody rzetelnego przywiązaAia, co pozwoli
wprowadzić w życie dawno powzięte
zamiary.
Również stosunki towarzyskie i przyjacielskie nabiorą w tym czasie nowego blasku.
BLIZNIĘTA (22. 5. - 21. 6): W najbliższym czasie będziesz miał sposobność wykazać w pracy całą
swą inteligencję i zręczność.
Przyniesie
ci to
szybkie i niebagatelne korzyści pod warunkiem, że
będzisz postępował w zgodzie z założonym planem. Znajdź jednak trochę czasu na czynny wypoczynek.
RAK (22. 6. - 22. 7.): Powinieneś być zainteresowany
w zachowaniu spokoju, unikaniu starć i
dyskusji, które wyprowadzają z równow;ie;i bliską
osobę. Dobrze by też było. żebyś okazał więcej zrozumienia dla potrzeb domu. A najlepiej - żebyś
zajął się czynnie jego problemami.
LEW (23. 7. - 23. 8.) : Czeka cię dużo powodzenia w pracy. Powinieneś śmiało forsować każdą
z
podjętych inicjatyw,
realizować ją wytrwale
i nie zajmować się rzeczami, które mogłyby
cl
przeszkadzać w sprawnym kontynuowaniu roboty.
Zwierzchnicy cię cenią,
koledzy lubią I szanują,
reszta zależy od ciebie.
PANNA (24. 8. - 23. 9.): Co byś o tym nie
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KRZYŻÓWKA NR 25
POZIOMO: l.

lw-~cv.

wystawow11.
25. Puki
Będq s n.kh kwia.t11. 29. Zgillłk, h4rmMl!'I'.
J2.
Uc:z,n.ic>wie. 33. Stale miej1c11
pr11cy. 34. Moneta. a.ngielska.. J5.
Sufity, powiily. 36. Sto.n cz11nri11 środków wła.mych przedsię
biiorstwa.. 37. To tamo oo 11.
Kiosk

wio16w. 27.

gUnu. I. Mew-A póincev.
.Ił.
Polit11k słowacki 1tracon11
24
wspó!pra.cf z okupantem.
18,
Prowincja w Ara.bil Sa.1.1.dy i•
sklej. 20. Ogonek, kolejk11.
21,
Przypinane kolczyki. 23. Dyl•·
ta,nt. 24. Owoc południowy. 26.
Plynie na Dolnym Sląski.I.. 21.
Ojczulek na dachu. 28. Hrab1two w Anglii. 30. K61ko
tD
matmi.atyce. 31. Rowu kop11n11
pod
ogniem
nieprzyj<iciela..

Rozwll\zania nadsyłać nalety
pod adresem naszej redakcji w
'ermlnie 7-dniowym
z dopłs1dem na kopercie „Krzy:tówka
nr 25".
(CIS)

PIONOWO: 1. Zderzeru11 poja,zdów.
2. Przewodnik wrażeń

zmyslow ych. 3.

Szla.chetny

datek. 4. Tłuszcz z wieloryba.
5. Stary mebel. 6. Kompozytor
We.~ela Figara". 7. Rodzaj napoju alkoholowego. 8. Krzemi11n

bUdZJ•k minutnik

TEST

TEST

Test, który zamieszczamy ponii:ej, :został opracowany na pod·
stawie uzgodnionych w skali międzynarodowej poglądów wie·
lu specjalistów z dziedziny psychologii, przedślubnego porad·
nictwa itp. Napisz słowo „tak",
jedynie wówczas, gdy jesteś
całkiem pewien swojej
wypowiedzi. Jeśli
masz wątpliwości
wpisz „nie".
1. Czy pomyślałe~ „w nagłym
olśnieniu", :l:e to jest miłość?
2. Czy byłbyś bardzo zazdro1ny, gdyby ktoś zaczął się zalecać do obiektu twoich uczuć?
PreyJemnei.

arlopul A

Mlęk:ujemy,

blękuJem7,

3. Czy stale tylko myśllsz o
nkorhaneJ I tęsknisz nawd
kiedy nie jesteście razem?
4. Czy jesteś bardziej zakoehany, gdy przebywacie razem?
5. Czy wierzysz w to, :l:e dru«a strona jest
pod każdym
względem

Ideału,

wy?

Ideałem?

będąc

li. Czy

w oddaleniu od
si41 nieszczęśli

czujesz

Ił> „odurzenia", a nie prawdziwej miłości, która pozwala· nor·
malnle pracowaó I uczyć się w
przekonaniu. te wszystko. co się
czyni - ma cel ostateczny szczę~cie I dobrobyt
kochanef
osoby. Owo odurzenie jest bli11kie egoizmowi.

Czy nawledzaJ1' clę mym •
o zorganizowaniu sobie :l:ycla,
• potomstwie?
'I.

8. Czy usilu,fesz się pokazu ,...
tylko z najlepszej strony?
-

'T

UłmleJen

Dł)gaml,

mfaatal

-1e l

pia.ta

Ob?'6clłam

mape do 111'6-

Je11t s drugiej

lltł)D:Y'

łącz!\

9. Czy
rzekania

na

was wspólne nadom,
rodziców,
Mlfo~ć

10. Czy chwalisz się listami
przed swoim otocze· ·
mem?

•

•

- Zdaje llie. te wedkarstwo
lepszy relaks dla taty I

flO

nie naj-

•

uczelnię?

miłosnymi

~

•

Katda odpowledt „nie" - 10
punktów, każda „tak" - O, z
wyjątkiem odpowiedzi na pyt.
'1. Tu 10 punktów za „tak", O
za „nie". Jeśli suma wszystkich
punktów mieści się w grani·
cach 70 do 100, twoje uczucie
wygląda na prawdziwą miłość,
50-60 - jest mie,jsce na pewne wątpliwości co do stałości
uczucia: 40 - z tego flidu mote narodzić się miłość, ale teraz jeszcze je.i nie ma.
Oto
„naukowy" komentarz naszego
testu.

•

•

•

Mllo§ó pra.wdzlwa nie pojawia się nagle. Oznacza to jedy·
nie, :l:e osoba uwielbiana odpowiada w:viclealizowanemu obrazowi .lego partnera lub partnerki. Spotkanie „ideału" wywołu
je silne wrażenie, ale to na razie wszystko.

•

• •

Zazdro~tl nie jest wcale oznaką miłości. Właśnie jednym z

ę-...r.//////././/'././/..Q'./////./././~

~Kocha~

~

~

lubi?...

PuszezaJ •t><>dnle. ludzie

~

~

najczęściej spotykanych u mło
dzieży błędnych
poglądów jest
przekonanie. te im większa zazdrość,
tym gorętsze uczucie.
Oczywiście, zupełny brak uczu-

cia zazdrości nie byłby stanem
normalnym n ludzi, którzy są
naprawdę
sobą zainteresowani.
Psyrhoanalitycy twlercl:r.ą. te ludzie cierpiący na ostrą zazdrość
są niepewni
siebie oraz bezradni życiowo.

•

•

•

pogrążanie

się "
tę
sknotach i marzeniach o drugiej osobie jest stanem pewne-

•

•

•

•

•

(e)

• •

warunków tycia, bez zastano·
wienia się nad faktem, te owocem małżeńskiego pożycia bywają dzieci.
Jeżeli narzeczeni
nie zastanawiają się nad tymi
sprawami, oznacza to, że milośó
ich jest niedojrzała.

* TEST * TEST *
premes", jako jedna z trzech czarnych dz!eweząt
z Detroit. Po idobyciu sławy i pieniędzy. Diana
rozpoczyna samodzielna karierę dając recital w
najdroższych klubach nocnych i lokalach Las Vega~ i Miami. Na stale związ<ina iest z amerykań
skim koncernem muzycznym w Detroit Motown Recording Company. wytwórni skupiającej
najlepszych murzyńskich wykonawców I kompozytorów współczesne; muzyki rozrvwk<Jwej I jazzowej Menażerem i doradcą Ross. co nie Jest bez
znaczenia, jest prezes owej wytwórni płytowej
Berry Gordy

była bez wątpienia jedną i:
największych śpiewaczek, prekursorką nowoczesnego śpiewu jazzowego. Jej reguła
- „w jazzie nie ;est naiważniejsze co s'ię

ale jak się to robi". Z marnego utworu,
banalnej piosenki potrafiła z.robić prawd7.iwe dzieło sztuki Bluesy śpiewała przy wyiatkowych okazjach. ale dzięki iej m istr zow~kiemu frazowaniu i
ogólnej k<'nrepcji artystyczne;. wiele
utworów
przybierało cechy bluesa. Jej najpiękniejsze nagrania powstały w latach trzydz.iestvch, kiedy to
za partnerów miala tei miary muzvków. co: Ted dy
Wilson i Lester Young. Wielkość
Billie Holiday łączy się w niema!vm stopniu z jej artvstyczną powśc:lągliwośclą . Naturalno<ć wokalna Billie
zdaje się być oozbawiona owej cerhującej inne
śpiewaczki - pełnej swobodnej ekspresji - a jednak ta powściągliwo~ć iest niesłyrhanie efektowna i przekonywujaca. Tak zwykle bV\'ITa. że z prostotą w pa!"Ze idą: urok. elegancja. szlachetnofir i
kultura. Wszystkie te cechy charakteryzowały Billie.
Billie Holiday

zmarła

tragicznie w 1959 roku.
wokalistka
jazzowa
DIANA
ROSS jest odtw. órczynią filmowe; roli tra~icznie z.mat·!ej Billie Holiday.
Film ten
nosi tytuł .. Lady Sings the Blues" I wkrótce ma pojawić się na ekranach naszy!'h kin. Diana Ross swoją wokalną karierę rozp0ez,-nala w
z.nanym w świecie muzycznym zespole „The Su-
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Większość rozwodów ma swe
tródlo w lekkomyślno§cl decyzji o pobraniu się: bez
najmniejszych perspekt:vw urządze
nia sobie 1mośnych materialnie

B

BlerzeT

• •

pa~!

śpiewa,

-

•

Akta spraw rozwodowych mfa
dych par mal:l:eńsklch,
mówią
czę,to „o
zakochaniu
się od
pierwszego we.Jrzenia" I szybkim pohraniu się, ponieważ „w
domu nie mo:l:na wytrzymać".

lllle Hollday

Iłów

te młodzi ludzie sznkapartnerki lub
partnera, aby poczuł! się raźniej
wobec przeclwaoścl :l:yclowych.

JI\ Instynktownie

Prawdziwa
mlło§ó
nie Jest
na wady drugiego partnera: rzecz polega na Ich zrozumieniu l wybaczeniu.

Parada gwiazd
Bes

często,

łlepa

ff././././/.//.///////././/.//././//./_

Stałe

• •

.„•
l.ączenle 11lę tylko na płasz
r.zyźnle wspólnych cierpień nie
Jest najlepszą drogą do 1tłębo
klej miło§cl. A zdarza się dość

nie zmniejsza sfe. kiedy nie ma w poblitu osoby uwlc>llziaq(l.L W przecl n.vllJ wY-. ,
1'fllo§6 Jest ~praw;4 pr~wafn4
Jl\ et mtiłu zakła~J-6. te ~!.e~ • . dwo)~ • fddf.11
r-lle. ·~~'~- ona
ga. się czarowi osobistemu druńczuc1em oowatnym._ Je'Zeh się
gicJ osoby, a to M:nacza, że
pozwala komuś trzeciemu wk!auczucle jest powierzchowne.
czać w sprawy lnt:v.mf!e• chocby
to był nawet przy1ac1eL

•

czy

*TEST* TEST

I

~

1. Hluf){Lń.tka fk1t4
wojm114.
10. PowtMM af
10 pioBMCll,
11. Flink. 12. Pieifa oprrow11.
13. Odgrot ba.m.tn.111.
14. Itokl
energii 11mitowa.ne P"ZN 11tom.
16. Sil w iirchiw1.1.m. J1. Mit~
nu lotnik. 19. ZcHita. Kwrę. 22.

urzyńska

Diana Ross

Oble, Billie Holiday i Diana Ross wzriastaly w
biedzie. W wieku 25 lat Diana staje się milionerką. Prowadzi ustabilizowane życie. mieszka
w
Beverly Hills bogatei dziełnicv filmowych gwiazd
Hollywoodu, z białym mężem Robertem oraz dwiema córkami: dwuletnią Rhonda Suzanne i o rok
młodszą - Tracee .Joy. Ma wszystko czego pragnę
ła, a także zapewniona przyszłość. iako ~piewa
czka I aktorka. w czym dodatnio porńńgl iej film
o życiu Billi10 Holiday - „Lady Sine~ the Blues"
w reżyserii Sydnea j, Furie. Po premierze filmu
krytycy oraz ci. którzy z:nali Billie i;godnie stwier
dz.iii. że .. taką wl~śnie ona była - taką , 1aka odlwor-zyla Diana Ross". Wvtwlirnia LVrotown Recorcls równolegle z premiera wydała album
z
dwiema płytami z tego filmu, w których Diana
Ross w znakomity sposób interpretuje wiele klasycznych utworów z repertuaru wielkiej Billie Holiday. Po premierze tego filmu Diana Ross byla
prawie pewną kandydatka do filmowego Osc-ara. a
prasa pełna byla na iej temat za<"hwytńw i pochwa! Osobiście nigdy niP znała tragirznie zmarłej Billie. Całą postać i życie artystki poznała
z
pamiętników i z tego. co o niej napisano w pras1r.....

ANDRZEJ JOZWIAK
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ZMIANA NUMEROW TELEFONICZNYCH

-Ili
-Ili
-Ili
-Ili
-Ili
- 1=1=1=1=l5!!!5i!!E!I=1==:,
Ili

-- -- -1·11

ŁODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
w ŁODZI, ul. BRUKOWA 20

1·i1

-

podaje do wiadomości

Il•i

aktualne numery telefoniczne

(obowiązujące od 24 lipca 1974 r.):

CENTRALA

Ili

Ili

950-90

SEKRET ARIA~

950 ··90

Z-CA DYR. d.s. PRODUKCJI

Ili

\li

Ili

SRODKOW PRODUK.Cn

„

TECHNICZNYCH

„

EKONOMICZNYCH

•

Il•i

912 -lł

965-17
912-U
963-19

Ili
•

GŁÓWNY KSIĘGOWY

966-9ł

DZIAL ZATRUDNIENIA

!166-9!

•

- „-

964-06

Il•i

PRODUKCJI

- „- „-

ZAOPATRZENIA

BAZA

SPRZĘTU

OGOLNO-SOCJ ALNY

ZAKŁAD

TRANSPORTU

.====:

POL domku
letniskowego
1przedam. Chelmy. Wlado.
mość: Lódt. ul. Woronicza
12 m. 31, bi. 17, lll klatka.
12178-g

SPRZEDAM morg11
ziemi
z zezwoleniem budowy kur
nika i budynku siospodarczego oraz pustaki. A.dam C7yk. Aleksandrów Lód zki
Wąska 20.
11848-g

KUPIĘ

domek jednorodzin
ny, moi e b yć nie wykoń
czony, najcl1.;tniej dzielnica Górna-Polesie.
Oferty
„122~:;-· Prasa, Piotrkowska
96.
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PRZERWY W DOSTAWIE
CIEPŁEJ WODY
Zakład Sieci Cieplnej - lódi
uprzejmie zawiadamia

PT ODBIORCÓW,
te jak corocznie zachodzi 11otneba
przeprowadzenia niezb4:dnych prac remontowych i inwestycyjnych na miejskiej sieci ciepłowniczej.
Z tego powodu w terminie

od 1 do 31 sierpnia br.
NASTĄPI PRZERWA
W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY
użytkowej

do następujących osiedli:
1'EOFlLÓW, . · ŻABIENIEC
WIF.LRO~
POLSKA, POJEZIERSKA,' ŻUBARDŻ,
ZGIERSKA
STEFANA. INFl..ANCl\.A,
DOŁY,
BALUTY, KOZINY,
1 MAJA, DW. KALISKI, MA.TEJU.I,
LUMUMBY. NARUTOWICZA - KONSTYTUCYJNA, WILCZA - GOLF,BlA,
WIDZEW, DĄBROWA PRZEMl'SLOWA i SRóDMIESCIE.
4004-k

1

eeeeeeeeeeeeeeeeee~e&e

Dni• zg ll11ca 197' roku zmarła 01>atrzona
sakramentami nasza ukochana Siostra

łw.

BRONISŁAWA RACZYŃSKA
l\lsza św. tałobna odbędzie 1ię dnia Jt, VII.
br. o godz. 15.30 w kościele św. Krzyża, po której nastąpi wyprowadzenie zwlnk na cmentarz
rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają pogrąteni w głębokim 1mutku
lllOSTRA, BRACIA, BRATOWA
I POZOSTALA RODZINA

ł

emerytowany nauezyele1
Pogrzeb odbędzie &Ili w dniu 29. Vn Iw. e
godz, 16.Jo z kaplicy cmentarza stare1o przy
ul. Ogrodowej, o czym :zawiadamiają pogrdenl
głębokiej żałobie

Dnia 25 lipca 1911 roku
lat 70

I.

ł

zmarła,

przetywszy

P.

STANISŁAWA BRZDĘKIEWICZ
rogr~eb odbędzie

1i11 dnia ff. VII br. o 11odz.
14.30 z kaplicy cmentarza rzym.-kat. na Dolach,
o czym powiadamiają pogrątone w tatoble
DZIECI I WNUKI

197ł

Ili

r.

zmarł, przeżywszy

s.

t p,

lat 62

„SYRENĘ

-

sprzedam.
18.

104" (1968) Tel. 842-60.
po
12208-g

„WARSZAWĘ M 20" tanio sprzedam.
Dąbrowa,
Goja wiczy1isklej
7 m. 27,
blok 321.
12127-g
„SYRENĘ 104" (paźdzler
nik 19il) sprzedam. Lniana 15 m. 40.
12148-g

,,OPEL - Olimpia" w dobrym stanie sprzedam.
Franciszkańska 162.

·-- - -

sprzedam.

Tel.
11610-g

.,ZASTAVĘ"
prawie
nona. z s:arażem. rentrum sprzed am .
Cena
JOO.IJ{)O.
Tel. 315-79.
11921-g
„WARS7,AWĘ"

po remonWycieczko12297-g

cie sprzedam.
wa 61.

„SYRENĘ 105"
now11,
sprzedam. Tel. 357-23.

„PEUGEOT 404" dam . Tel. 986-59.

1prze·

1100" z powodu
sprzedam.
WiaTel. 988-20.

----aprze-

„FIATA 127p" 1974 - sprze
dam. Tel. 336-99, godz. 11122. Powszednie.
12421-11
„STARA"
sprzedam,
tel. 380.

(ropniak)
Konstantynów,

„S.YRENĘ

10ł"

stan
barsprzedam. Oglądać:
poniedziałek.
wtorek w godz.
18-19,
ul.
Tarnka
ról( Styrskiej garaże.
12386-g
dzo dobry -

l

I -miesięczneg o

• rodowodem
sprzedam.
Braty11awaka 8 m. 84, po 16.
11912-1

SPRZEDAM komplet
sypialni jesion,
wysoki
potysk, pianino
„Calisia"
J'."d.':'

!nne me.ble

Tel.

343-2i.

KUPIĘ

godz.

s tołowe.

12382-g

bony.

ZAMIENIĘ

nia

1

łaztenKa.

nota.tkę

sprzed paru dni pt.

~

my1nl"„.:
„Myjnia mecl'l.anłczncs w nasuł
Autoryzowanej Stacji Ob.~luąl Sil•
moc/iodótv przy ul.. Strykowskiej,

POMOCY domowej poszukuje małżeństwo bezdzletne. oso!)ny pokój,
Malachowslciego u, tel. 854-~l.
12408

-----------

-~

PALACZA
c.o.
zatrudni
zaraz administracja
domu
prywatnego - śródmieście
Oferty „12442" Prasa, Piotr
kowska 96.
----------OPIEKUNKA do 18-mlesh:cznej dziewczynki
pllnle
potrzebna, Bratysławska 19
m . 15, po 16.
12403-g
UCZE~NICĘ

twa darnskiego
Tel. 216-88.

te

do krawiecprzvJm<:
12563-g

CYPERLING specjalista
ginekolog. PKWN ł . Tel
240-17.
11346-g
CZERWONIEC lekarz
Clnekolog. Tuwima 20 , tel
355-30, codziennie 14-18.
10)69
Dr Jadwl,;a. ANFOROWICZ
skól'ne, \\ eneryczne 15-19
Próchnika 8.
12121-g
OJ.A SAMOTNYCH cieka\\'e oferty w Biurze Matrymonialnym
"S"vatka"
90-434 Lódź,
Plotrlrnwska
ia3.
10850-g
26 LIPCA zgina,! blaly pleR
- suka rasy szpic. Odprowadzić
za
wynagrodzeniem: Fałata I
m.
11
Szewczyk.
12579-g

MATEMATYKA
Pluskowski. 257-57.

.

~

ZASADNICZEJ SZKOLE BUDO'\\'LANEJ

~

~

PRZYZAKŁADOWEJ w SIERADZU.

Ochotniczy Hufiec Pracy

!..,..

§
S
~

BETONIARZ-ZBROJARZ.

MONTER KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
hufca przyjmowana jest młodzież męska w w iekiu od

Do
18 do 24 la.t. po6iadająca ukończoną s:z:kołę podstawową ora.1
1ta111 rorowia
na
w budownic tw;e.

pozwalający

~

-

~

~
§

wyna.grodzenle

mleslęC'Zme w wytiokośeh

za.kwaterowanie,

beZ1Jłatne

ubra.nle robocze I ochronne,

- całodzienne wyływlenłe ez~clowo odpła.łn--.

- :m:;:,:::::~ :.~::~yjno
-

OHP (odplatno w 50 P'°'

zwrot kosztów przejazdu 1 ru w miesiącu celem odlvłe•

"';';,;:~:NAUKI JUNACY MOGĄ ODBYWAO

~

Informacji udziela i zapisy przyjmuje zasadnicza Szkola
Budowlana Przyzakładowa w Sieradzu, ul. Kościus· zki 14,
tel. 82-87 w godz. od 12 do 20 oraz dział zatrudni~nia i plac
SPB w godz. 7-15 tel. 80-01.
4.018-k

~

Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO"
w Lodzi, ul. Przybyszewskiego 99 ogłasza prze-targ nieograniczony na wykonanie lokalnej sta·
cji paliw dla potrzeb własnych na terenie fa.
brycznym w terminie do dnia 30. IX. br. obej·
zbiornik.i paliwowe,
studzienki przelewowa,
posadowienie dystrybutor6w;
montaż i instalacja - komplet z uruchomi~
niem,
- zadaszenie.
W przetargu mogl\ wziąć udział przedslęb1.or-O
stwa państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Wszelkie informacje
dotyczące
szczegółów
technicznych I warunków przedmiotu przetargu
można uzyskać w dz. inwestycji FOS „POLMO" - Lódź, tel. 675-98 w dniach powszednich
godz. 6,45-14,45, a w sobotę w godz. 6,45-1? ·i.
Oferty winny ściśle odpowiadać warunkom :J·
kreślonym w RRM z 1958 r. Dz. U. z 1963 r. nr
26 poz. 158 i winny być przesłane pocztą lub
doręczone osobiście do sekretariatu przedsiębior
stwa ogłaszającego przetarg w terminie do dnia
8 sierpia. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi
w dniu 9 sierpnia br. o godz. 9 w sekretariacie
FOS „POLMO" w Lodzi. Zastrzega się prawo
wyboru oferenta lub odstąpienie od przetargu
bez podania przyczyn.
1263-k

mgr

~

~
~

~

~§

,,Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Lodzi zatrudni natychmiast na.stępujących
pracowników:
- KIEROWNIKÓW sklepów branży spożnv 
czej na warunkach umowy o p.racę i agencji,
- SPRZEDA WCÓW do sklepów branży spoży.:
wczej i branży przemysłowej .
Pracownicy mogą być zatrudnieni w pełnym
i niepełnym wymiarze czasu pracy. ·wynagrodzenie pracowników wg nowych stawek zaszeregowania w handlu bez podatku od wyna~ro
dzeń. Zgłoszenia przyjmują dział spraw praco·
wn iczych poszczególnych oddziałów w godzinach 7.30 - 15.30. Bałuty , ul. Piotrkowska 29.
II p iętro, Górna, ul. Hutora 71, I piętro, Poles:e
ul. Hutora 71, parter. ~ródmieście, ul. piotrkowska 29. III piętro, Widzew, ul. Piotrkowska 29, I piętro.
3!ł55 ··k

,

~

ZASADNICZĄ sr.użBĘ WOJSKOWĄ.

1

~

~

~

Przedsiębiorstwa

przyjmuje

zapisy

absolwentów szkół podstawowych
na. rok szkolny 1974 - 1975
na kierunki:

~

S
~

~

~

§
§

1·
~

~

.•. ELEKTROMECHANIK
PO JAZDO W
SAMOCHODOWYCH
..._. ŚLUSARZ MECHANIK
A ELEKTROMONTER
TABORU
TRAMWAJOWEGO.
Nauka trwa 3 lata

w czasie

trwania nauki uczniowie otrzymują wynagrodzenie w

I roku 150 zł
li roku 320 zł
Ili roku 1200 zł.

~

~,
;

§

~

~

:;
:'

07.U..b'U'.UH~~.h7..uD"~~..1,;d.ID.

Zawodowa
Miejskiego

Komunikacyjnego w lodzi

§

§

Szkoła

Przyzakładowa

~

~

••I!!·~~

Zasadnicza

~

§

,,

ZAPIS y

~

~

........,„

~

§
§
§

PRZETARG

§

zł,

bezpłatne

GDA~SK-OLIWA
blisko PRZYBLĄKAL sle pies domarza pokój na
sierpień berman. Gnieźnieńska 12 18
dla inteli~entnej pani (ren m 35.
12275-g
cistki).
Zgłoszenia:
Ló<iź,-------
Kili11skiego 115 m 32. U- LOKALU na wars1.tat sa.
kleja.
12412-g mochodowy poszukuję.
Tel. 322-02.
12068- ll

~

w I roku nauki - 1.100
w II roku na.ukl - 1.300 zł,
(Jest motllwośó uzyska.nla prem!!l 4o Z5 proc.),

S

§

praic:ę

JUNACY OHP OTRZYMUJĄ:

§
~

uzyskanie

*" •;:u~;~~-~~~~~~:-ującyoh „.,oom.,

~
~

umożliwi

kwalifikacji zawodowych

~

.Krew darem życia - bądź
honorowym krwiodawcą

12238-g

p~

~

kategortt teł 1>oti'zebna Jest
ambicja'') przys-zla do reda.ke.li aJentk!l s „Rekordu", Longina Lukasze'W•
aka, I wytknęła na.szemu reporterowi. ie nlo dojrzał
wszystkiego, co
bar of6I'OWal
konsumentom.
Da.1\
mlęsnyich było istotnie. Jak naip!saJlśmy, tylko siedem,
jarzvn jednak
znacznie więcej, a to: kalafior z masłem, o!>;órek kiszony. sałata ze śmie
taną, ka.pusta
biała zasmażana, surówka z pomidorów z cebulą, mizeria
ze śmleta.ną, surówka z kapustv ki·
szonej, surówka z ogórk.ów
kiszonych, pieczarki w śmietanie, sos ple·
czarkowy - łącznie JO, AJentka. dodała, że tak ,fest zawsze, a wszyst•
kle jarzyny utrzymu.lą sie w fadlosplslc do g-0dz. 20. Kto nie wierzy
niech sprawdzi.
Za.checamy do •1>ra.wdzan1a.

FRANCUSKI egzaminy
poprawki. Tel. 265-47. Dą
browska.
12410-g

~

§

Po w--.JneJ re\a.cJf „DL" s n.Jo
p0 ba.racll I restauracjach
(„W

4'll

nlmzeJ

mującej:

pnyjmuj~~~:~. ;!,1!2,~:!:._,rn.,. ~

~

TELEFO·

w "Rekordzie"

-

OCHOTNICZEGO
HUFCA PRACY

~

OKNA Inspektowe, wózek
na
gumach
sprzedam,
Dubois o7,
121a5-g

PISZCIE DO NAS t
NUJCJE. CZEKAMY I

10 jarzyn

~./H'H~./.U~./DYH~H.h9H~HH.h7.U./.D.7d.h7./.U./././/./7./.m"'/ffh
STUDENT pracuja,cy
poszukuje pokoju kom!orto- \
wego w centrum.
834-82,
godz. l~-18.
12418-g

. d

~

„FIATA - 126 p" (odbiór
Motozbyt) sprzedam . . ,Warszawę M - 20" lub 223.
224 kup ię . Oferty
•. 12392"
Prasa, Piotrkowska 98.

„HlLMAN
68~"
po
50.000 km. sprzedam.
żeromskieg0 61-13, tel. 378-44 .
12425-g

„W

SIERADZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE w SIERADZU

~
~

§

PILNIE sprzedam
„Octawi~ • Super". Stan dobry
Lodt, T~resy lH.
12404-g

Nie ten adres
Dwa !łaty Czt1Ulnlkót11 M
....
mat niefortunne; inauguracjł nowych
„Delikatesów"
prz11
ul.
Narutowicza
84,
spowodowały
wczoraj już wcześnie rano tel8·
fon dyrekcji PP „Delikatesy".
- Dla
tcisło§ci powiedział
dyrektor „Delikatesów" to nte
nau sklep, to sklep
„Społem••.
U nas co§ takiego ni" mogłob11
1!4 :rdarz11<!...
K.

KhWIH.U.Uh7./.Uh7./.•U:.r.m'··~~/~.././.U/h9'.h9''~

~

(pl>-

„

ftelu".

duże

telt<'!V1i'i.

konnrukoł4

Lódzkl",
ul,
Piotrkowska
H
90-103, Lódt, „Reflektorem
po
Lodzi", Nasza &elefony,
131-47,
341·10.

1'.1'. „ Polmozbyt" Od7'owfado M

OKAZJA! Sprzedam
belgijki betonowe z kompletem
okien.
Tele!oniczna
36 a.
12400-11

f~t{)tj!©JI

płacić ł

Automaty i ludzie

Tel. 891-50,
12394-11

~H.

,„

WVP•lnia rwoje
obowiązki.
Za
swróconą uwag11 drlękujem11. Dl/·
rektor tego za k!adu otrzyma polecenie 1wlękaz1mla .tanu perso-

„ W •Jiacslłzle opalot.Ot,lm w i r „
werowie k/lA>dzl wykupllem w11glel po 85 :rl za lOD kg,
Pozs
tym pobrano ode mni• następu
jące oplat11: po 8 zl od katd"·
go metra za przewóz węgla
I
kopalni do Ksawerowa I po 1 d
od metra za to, te wozak przetransportuje ml węgiel do domu.
Nie mam pewno§c! czy na .~tep
nym razem nie każq ml plac!"
np, za nadgodziny jakiego' sztygara„.
Czytelnik s Ksawerowa

FUTRO - łapki karakułowe.
wazon
indyjski
sprzedam. Klonowa
38/40
m . 71.
12338-g

„FIATA 125p" po 8.000 sprzedam. Gromadzka
11.
Wirtzew.
12385-g

Pogrzeb odbędzie się dnia JO lipca (wtorek)
br. o godz. 17 z kaplicy cmentarza na !\tan!, o
czym zawiadamiają pogrążone w żałobie
WNUCZĘTA

Ile reny

pręgowatego

P~>koje,

HENRYK SCIBIORSKI

ZONA, DZIECI i

12019-1

==·===·"'

12414-•

CORKA, SIOSTRA, ZIĘC I WNUCZEK MU
POZOSTALA RODZINA

Dnia 26 lipca

966-73

„PEUGEOT 404" dam. Tel. 424-13.

STEFAN LENARTOWSKI

u.mo-

telefon, centrum. zamienię \BUKIECIARKI
po•zukuję.
na więks7.e. Oferty ,.12!31" Tel. 380-41, po godz. 18.
Prasa, PiOL< le>Wi.<:\ r6.
1H22-!I

domość:

P.

STOO 1lana ponad lilii m
sprzedam. Lód:l, Radziecka
12210-1

BOKSERA

ftll

m11jnie tak •amo pra;cum11je
poja:rd11
ntuupetnte
dolcladnie, Usprawnid tego procesu nie motam11 H względu no
obowc uukodzenlcs powłoki
14Jct.rnlc:reł. Dlatego ob1lugo m111nl ma zadanie usuwania drab•
tł1fcll po:rostalofcl brudu rcczni•.
Obsluga nie scswsn wla,clwl•
łą),

99.

KUPUi
bony chód. Tel. Hl-07.

IUD<Jgi

sostala

I

„FIATA
wyjazdu

lipca 197' roku 11111arl

I.

!150-53

630-94

I. t P.

W dniu H

Ili

•

3 pokoje, kuchpokój bloki na 3
p okoje z kuchnią bloki najchętniej
okolica DWOCH dziennikarzy po950-69
Ronda Titowa. Tel. 404-93. szukuje umeblowanego po12249-g k oju w centrum l,f>dzi na
'l51l-69
okres od 1 sierpnia do .11
grudnia 1974 r. Oferty klePOSZUKUJĘ
mieszkani a rować pod a dresem:
Sto.
lub pokoju. Oferty ,.12274" warzyszenie Muzyki EstraSPRZEDA. _ place budowla Prasa, Piotrkowska !Hl.
dowej - Lódt, ul. Nawrot
ne po 570 m lnv. w Pabia20.
3958-k
nicach, P. Skargi 77. Tel. NOWY TARG - 2 pokoje,
39-97.
12021-g kuchnia - komfort - blo- MIESZKANIA na
terenie
ki kwaterunkowe I p. za- Lod7.i, 2-3 - pokojowego,
KUPIĘ domek
•
ogró- mienię na podobne w l,o- umeblowanego i z telefo,.12040" Prasa, nem na l ~res d\V(;ch Ja•
dkiem w Lodzi lub olrnlicy dzi. Oferty
do 2,;0.000. Oferty
11845" Piotrkowska 9{i.
(mieszkanie potrzebne dla
Prasa, Piotrkowslca 96.
firmy zagranicznej) - poMALŻE~STWO
z dziec- $rnkuje od zaraz Przedsię
WILLĘ 10-pokojową z plakiem wynajmie pokój
na biorst \VO Transportowe Bucem o pow.
2,800 m w ol•res roku . Oferty „12045" downictwa
Województwa
Grotnikach - Ustronie bli- Prasa, Piotrkowska 96.
Lńdzkiego
w
l,odzi.
ul.
sko stacji spr7.edam osoWedmar.0wej
3,
telefon
bie prywatnej lub instytu 463-19.
39S6-k
ocji
Wiadomość:
Lódt, DO wyna.Jęcia M-2
ferty „11775" Prasa, PiotrGłówna 41 m . 43 II piętro,
lewa o!icvna. S. Nowak. \cowska 96.
godz. 13-19.
11777-g
STUDE:<JTKA
poszukuje
KUPIĘ
domel<
jednoro- pokoju
z ntekrępującym
dzinny
wykończony
lub wejściem. Oferty:
Janina
nie. Tel. 340-65.
11922-g Nowakowska 9i-200 Tomaszów
Maz. ul. Warszaw- ZATRUDNIĘ
dochodzącą
t>ZIALKĘ ogrodniczą
do ska 148.
11818-g opiekunkę do 1.5-rocznei:o
1.5 118 z prav. em zabudodziecka. Warunki do omówy na tra•ie Stryków lub MLODE małżeństwo
bez- wienia. Ret kil\ ska 18. 22 m
Brzeziny przy szosie l(lów- dzietne poszukuje pokoju. 91, po godz. 16.
n·~j w
poo117u granic Lo- Oferty „12356 11 Prasa, Piotr
dzi - kupię. Oferty „12322" kowska 96 .
PlłAC UJĄCA, solldna, miPrasa, Piotrkowska 96.
la zajmie s;ę domem osoCUDZOZIEM:IEC
z
toną by samotnej,
zaopielcuje
GROTNIKI
sprzedam poszukuje m ieszk ania
3- mieszlcaniem
wyjeżdża1'ldwie dzialk1 bud owlane. O- pokojowego
z
central- cych . Oferty „12o:n" Praferty „376190", Biuro
0- nym ogrzewaniem.
Oferty 9d, Piotrkowska 9{i.
glosreń,
Warszawa,
Poz- ,. !2358" Prasa, Piotrkowska
na1iska 38
3994-k 96.
POTRZEB:SA
kulturalna
pomoc do rocznef!o dziec-SAD około 2 ha (700 s7.t.
ka.
Obornicka
8 m. 20.
drzew - jabłonie w dru- DWOCH panów post.ukuj e
na (Wieżowiec od Malinowej).
gim roku. połowa OJ?rod7.0- ookoju umPblowanego
na) - spr1edam. Aleks'1n- terenie Lodzi na okres 3
Uer 01s1yca, Lódź, 111. Gli- miesięcv od 1 sierpnia. O- PRZYJMĘ pracownika do
wicka 14.
12379-g O!ertv '.,12356" Prasa, Piotr hodowli
lisów.
Możli
kowska 9fi.
wość zamieszkania. Oferty
„12301" Prasa, Piotrkowska
f.J'ESZKA."JIE '4V .rn ~ dwa 96.

, .SIMCĘ"

w

921-39

921-48
921-59

DYREKTOR

•

-Ili
Ili

921-19
921-28

SPRZED Alii
ukon:enlone
aadzonki co1dzlków. Lód:t,
ul. Elbląska 20.
1!282-1

,~

w

trakcie nauki uczniowie ot:-zymubilet wolnej jazdy na ś rodk i k·>mu nikacji miejskiej.
Zapisy przyjm uje i informacji udz!ela sekr~~ariat warsztatu szkolnego przy
ul. Kt!insk1ego 133. tel. 621-59 J!li'4-k
ją

~,„~-:...~~~~...--~
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Piłkarski

Puchar

Oto wyniki sobotnich lł'l)otkal\
11Ukarski Puchar Lata:
Legi.a
(W-wa)
~tM\ll (1'..\\"t'l

e
•

e
•

oe

e

Zl8

Lała

WieI

Malmoe - St Etienne - I :O (1 :O)
FC zurich - oesters vaexJoe 1 :O

Siatkarki

•

(O :0)

Neuchale Xamax - Djuargarden
(Sztokholm) 1 :1 (0 :O)
Atcidaberg - S!ovan (Bratysława)

liński.

NADSLUCHUJĄC TAJEMSICZY CH SZMEROW

W wadze do 7ł klf najwyższy ooziom rePrezentujp
Kubnńc zy k
Lebeque. zeszłoroczny zwvrlezca. którv
na ł rozeJ:rane ooJrdvnki ma minimalna strate ounktów.
W wadzp do 100 kir Glcrszyn (Polska)
zremisował
z reorezentantem
CSRS Jańciklem . Zwyciestwa odnieś!;
Csatari
(Wegry) 1 Kielbasinski
(Polska).
Dziś
rozein-ane
zostana ostatnie
spotkania turnleju.
Począt~k
pil'rwszych walk o goc1z.lnie JO,
(n)

ł

szelestów, skrzypienia masztów, pojękiwań olinowania, plusku
fali - czując jak posłuszny lekkim rurhom ręki jacht kładzie
się mocniej na burtę lub podnosi, jak idzie ostrzej na wiatr
lub z wiatrem szybko odpada - czuję także coś więcej„. Coś
co kochająC'y morze lub darzący sympatią żeglarstwo Czytelnicy
niech już spróbują sobie sami wyobrazić„.
Płyniemy na wsC'hód przecinając Zatokę Gdańską najpierw
kursem 105 st.. a później wyostrzając w kierunku północnym
na 95 st. i 75 st. Wszyscy już śpią - tylko w nawigacyjnej
I oficer praC'owicie wykreśla nasz kurs i robi jakieś notatki
w dzienniku jaC'htowym. Od czasu do czasu, kiedy położony na
prawą burtę „Odkrywca" mocniej zaryje dziobem w falę, słone
bryzgi przelatuja nad nadbudńwką, czuję je na wargach I na
policzkaC'h. a kiedy podnoszę głowę w górę widzę jak wierzchołek czyli top grotmasztu kiwa się rytmicznie na boki pokazując, jak palcem przebłyskujące tu i ówdzie zza chmur
gwiazdy. Nie one są jednak naszymi przewodniczka mi w tej
żegludze. ale światła latarni błyskających umownymi sygnałami,
wypatrywanym i z napięC'iem i rozpoznawany mi z ulgą daleką
może od satysfakcji kolumbowych marynarzy wołających z przejęciem: „ziemia !", ale zawsze ..•
Około trzeC'iej robi się już widno. Gasimy lampkę w naktuzie i światła na burtach i rufie. Na wschodzie ciemności pierzchają najśpieszniej i różowa łuna zagarnia 'zybko coraz więk
sze połade nieba .Jedynie na zachodzie wisi jeszcze ciemna
kurtyna kiedy wprost przed dziobem - na kursie - wylania
się z morza słońce. Z początku jest krwistopurpur owe, potem
żółte,
a kiedy wchodzi w mgły wiszące nisko nad horyzontem
robi się„. seledynowe. Zjawisko jest tak fascynujące, że razem
z ,.pierwszym" patrzymy na nie jak urzeczeni, a mnie przychodzi na myśl, że

„NAVIGARE NECESSE EST"
także

do oglądania widoków takich jak ten ...
Razem ze słońcem które pokazało nam na krótko ~woJ11 zmienną urodę i zniknęło w chmurach, dźwignął się znad morza także

-

Wicemistrz Europy P. Kurczewski
Fot.: A Wach
wielkim zalnteresowan1e m oczeklwa li 'im v wystepu
aktualne11;0 wicem istrza Europy łodz ianin a P, Kurcz.ewskiei:o. Miał on za przeciWP<ka
reprezentanta
NRD - P. Alberta.
Rvwal Kurczewskiego orowadzlł 1uż
5 :ł. ale zawodnik Budowlanych skoncentrował sie I polożvł swe!!o !!roż
n<"!lo rywala na łopatki. W dru<!'m
pojedynku Kurczewski zwycieżyl Cerenlegtocha (Mongolia).
W wadze do 48 kg dwa zw\·~1e
!t\\·a odniósł reprezentant Weg1er 111.
Gyulal.
!Na wvróżnlenl" zasł117.vli:
Ste\nmeyer 1NRD) l Combe 11\IonZ

Sześć

rekordów

n:'.0::::7.e

"iatk~rk1

rieta lac wczorl\J

:rwv

w

Tnmac;;zowie Frant.:.'1e
~:1
(10:15. 15:0, 15:2.
15:3). Chociaż noczat

kowo
zanosllo ~·e
na '"nsar.1e
p„J\1<1

zesoóJ

tąc

r.b v1

h·kc:t'"'a

orzerlwnirzlci

nrzet:r'!\ł

n,rrwS.7t"E::O

seta 10 :15. Po renrv
menclzie trrnPra 1:ela.znel?o

nac;ze

~łat„

karki w oozo•hlvrh
oartl•ch zao:ralv nareszcie
jak n~le1v
I
nokonalv łatwo
drutvne Franrli \'I'
naszvm 7.esnole n::1.t-

leolej zasrrala O•tr~>
mrcka.
W spotkaniu. które
odbvlo sle w
Piotrkowie
rewela-

Spotkanie w Kt PZPR
W sobotę, I sekretarz KL PZPR - B.
legację młodych
sportowców i działaczy

Koperski przyjął desportu szkolnego
i akademickiego - uczestników VII IMSiS.
W spotkaniu uczestniczyli m. in, kurator Okręgu Szkolnego
m.
Lodzi
H.
Grenda,
dyrektor
Wydziału
KFiT
L.
Bryszewski.
Młodych
spor-towct'>w
naszego
mi.asla reprezentowal i E. Stachurska ('SP - 80), D. Broda (SP
- 173), Z. Gontarek (SP - 20), H. Szafrańska i I. Cieślak
(XXI LO) oraz studentka AM - W. Baranowska.
I sekretarz l\L PZPR dożył młodym sportowcom i ich wychowawcom gratulacje za sukcesy odnie5lone w finałach VJI
lgrz~·sk oraz żyezyl dalszych osiągnięć w nauce i na niwie
sportowej.
(w)

. k" w Piren ejach
„ Biwa
N

W Tarnowie rozpoczął sti: wczoraj
I-dniowy
międzynarodowy
mityng
le takim sukcesem jak sle na- weru w oołowie wyśclgu . tlumaczac
pł yw acki.
Plonem pierwszego dnia
leżało
spOdziewać.
zakończyli ste raptowną utrata sil.
zawodów Jest 6 nowych
rekordów
Powodem
swój wystep polscy reprezentan- tego - iak argumentowało kierowniPolski, które ustanowili: 100 m klac1
w
tegorocznym Tour de ctwo ekipy polskiej - hvlo zbvt ulsykiem mężczyzn A. Spławiński (GKS
Tychy) - J.08,0, 100 m motylk. męż 1' Avenir. uważanym przez fachowców g-:rne ootraktowanie orze 2 p. Staniza najważniejsza próbe amatorskiego sla·''" okresu oo Wyścigu Pokoiu.
czyz n L. Biellcz (Sląsk Wroclawi askoczyła jednak l to wszvst59 ,G, 400 m dow. kobiet E. Pilawska kolarstwa światowego.
Na szcz.eście, jak mogli, rato„a1!
kich (n ie wylaczajac k1erownl(Start Gdańsk) - 4.40,0.
(a trzeba dodać. że z peln.vm
poctwa drużvny. trene•a. a nawet
Pozostałe
rekordy uzyskali w ka- wodzeniem) honor biało-czerwony
ch
prezesa PZKOi) dec.vz1a o wvtegoril Juniorów 100 m delt. M. J. Kaczmarek. .r. Brzeżny I T. M:vt- cofaniu się
Szurkowskiego, który
Gablec (AZS Olsztyn) - 1.00.6. mto- nik.
Szczególnie z iak najlepszej przed startem czul sie oodobno WYdzlczek 400 m dow. J, Gębka - 4.51,4 strony Pokazał sle w tym J<órsklm 1ątkowo dobrze. Czego.
niestety. nie
oraz w kategorii dzieci
T. Wol•kl wyścigu kolarz z nizin. belcha.towia-1 ootwierd.zil na trasie Tour de !'Ave(Lublinianka) na 200 m dow. wyni- ntn - .r. Kaczmarek, zajmuiac w nir.
kiem 2.19.7.
c·statecznei
klasytikacJi
wysoką
Próbu.fąc usprawiedlJWJ~
ów krok
obu podopiecznych
N; estety, rnult• tv te nadal d •leko czwartą lok11ti:.
trener Wal'kieA
wlec
tró1ka dzlelnvch nolsklch wlcz podkreśli!. że nie powinno sle
odbiega j>1 Od średniego
1><>zlomu „muszkieterów
" uratowała w dużym z teito powodu robić wielkiel'(o \a.
europejskiego.
stopniu presti ż polskiego kolarstwa. rum. Głównym celem 1est 1ak na11ep
Ze:oda. Ale dziwnym sle nieco wy- '2e przygotowanie reorezentac1; do
dale
Postawa w Tour de l'Avenh· tegorocznych MS. Wvsteoowl w Mon.
naszych asów atutowych - Szurkow- trealu trzeba pQ<1porzadkować wszy•k;ego i Szozdy.
stko - dodał trener. - l słusznie.
Nie byto nam puane ooznać wszyNasuwa sle jednak jedno za,adnlstkich tajników wycofania sle tel cze pytanie: Jak to sle dzieie że
ctw61kl z wyścigu. iako te wladze je<ln! kolarze ootraflll wysoka forme
PZKol p0proslly na specjalne spot- utrzymać od majowee:o WP rnailepkanie oośwlecone tel sprawie (a wy- szy przykJad to J. Kaczmarek). oodPJLKA SIATKOWA: Mledzvnarodo- mur.ume
ponoć przez samych dzlenczas gdy Inni - w tym ci najlepsi
V.'Y turniej o puchar TPI. w U>dzl nilcarzy) JedYnle
niektórych. beda· - miel\ z tym klopoty. zosta1ac na
lhala Resursy, ul. Letnia 4l NRD - cych w oobliżu kolarskiel?o
1-apitolu „biwaku" pod szczvtaml Pirenejów.
Francja (godz. IG\ 1 Polska Wi:ęrv kole!?ów po olórze. Czvniliśm:v
oróTrójka
dzlelnvch „muszkieterów "
fgodz. 18l. w P iotrkowi e (hala Piotr- bv, aby wyciąe.nać coś od kolarza
stała
sie
rewelacja tegorocznego
covtt. E(odz. 17)
Kuba - CSRS. w Bełchatowa. Niestety. J. Kaczmarekz Tour
de l'Avenir I znalazła oelne UTomaszo\\·\e (hala Lechii godz. 17) orzeb~·wa Już w Zakopanem.
e:dzie
znanie
w
oczach
obserwatorów wyRFN - Ru.muni;•. W oonJ.edzialek d~1ś stanie do walki o tytul lndYścil(U.
Do Pelnel:o sukcesu w \e1
przerwa w roze:rvwkach.
w1d11alnego mistrza Polski.
Imprezie zabrakło Jednak na mecie
w tel s:vtuacjj nie
oozostało nlc
w Paryżu dwó1ki na.szvch asów.
TENIS: Dokońrzenle mistrzostw ZS
oprzeć sle na relacji
Tym samym n ie udalo sie jeszeze
Start. korty przy ul. Teresy 56, od w'.ecej. jak
„PS" pióra
Jednego z najbardziej - przynajmniej' w tym roku - ogodz.. 9.
„wtajemnlczon ych" red. L, Cergow- bal!ć mitu francuskich I zachodnloZAPASY: U Mlellzvnarollow y Tur- skiego.
euro-p ejskich dziennikarzy. że Szurnie.I w stylu wolnym o Wielką NaW czasie owel(o oosledzenJa wla- kowskle'(o I Szozde stać na WY&lragrode
Lod2'i. w hali LKS przy al. dte PZKol, trener reprezentac:H i nie Wyścigów Pokoju, a nawet zd<>członkowie
UnJI I, od lt'odZ. 9,30.
ekipy zmuszeni zostali bvcie mistrzostwa świata. ale w żad
do uchylenht
rąbka taJemnl~'ł
r.~'111 przvpadku na o<ln le 5ienle tndv
J, EKKA ATL-ETYKo\.: Oe:ólno1><>lskl na ten temat. nieco
Decyzje o WV<lOfaniu widualnego
sukcesu w Tour de
mlt.vnJr kobiet i mężczyzn
stadion sie dwó.l ki n•szych asów po1ostawlo- l'Avenir, Wielka
szkoda I
ŁKS, od godz. 16.
no im samym. Szozda zslacll z ro(W)

rekord lwlata nr.
metl'ów „ża bką" Petrusewicza oraz 7 miejsce w
tlnale 200 met.rów klasykiem
KJopotowsklee: o na
rzyrn.sltiej olłmpiadzie. sianO'W:lą jale dotychczas
naJwleksze.
prawie .luz zapomniane sukcesy naszego Pl:vwanla na arenie mledzyna.rodowej.
Na bardziej
lmponu.fące wyczyny
naszych pływaków jakoś ciągle nle
motemv sie doczekać . Gorzej - z roku na rok traclmv d:vstans w
te.I
dyscyplinie Jut nie tylko do czotówkl światowe!. ale nawet do średnlP.
ro poziomu eurooejsklego. Mimo te
nasi reprezentanci na każdvch niemal zawodach kra.iow.vch 1 międzyna
rodowych raz 1>0 raz bl.lą rekordy
Polski.
Wymazując
dotychczasowe
wyniki z tabel krajowych rekordów
plasu.Ją sie Jednak na dość odte„1,·ch
miejscach w PO.fPdynkach s rywal&mi za~ranlczuym.I.

ZDZISLAW SZCZEPANIA K

munii z rPore:r.ent::trfa ICnhv

kawe.1. sto.ia.ce.l momentami

br:'-·m

Po ("ie-

na

do-

poziomir l?rzr. 'l\Vvciet.vlv Ku·
hanki 3:2 (6:15. 15:13.
9:15. 1;:n,
15:12).
Rumunki zmeczone ooiedvn-

k'em oiatkowvm z P<>lska nie ootrafilY skutecznie atakować przv siatce.
Dotyczy to szczel!óln'P naileosze1 w
ataku Ionescu oraz Ilu. która sootkanle z Kuba ol!ladała z ławki rezer"·owych.
Pr1ewae.a siatkarek z
„e,orace.1
wyspy" uwldocrnlla sie
•zczegó\nie w l<ońcówCP ostatnleito
seta. Rumunk i pr-0wadzilv w tei partii 12 :ł. bY orzel(rać ostatecznie 12 :15.
Do zwvcięstwa przyczvnlła sle szczególnie ofiarna I skutecznR gra or7Y
siatce Barnof. Dias I Pomares. Peł
ne temperamentu uszcześliw\one Kubanki odtańc1.vly oo ostatnim iiwizdku e:oraca rumbe zwvc1„,1wa.
W ostatnim meczu CSR'> "vvde7..vla miody. ale mato jeszcze doświad
czony zespól RFN 3 :O (15 :13. 15 :3.
16:14). Podobnie. 1ak to działo sle w
Tomaszowie. siatkarki CSRS zlekceważyły przeciwniczki. Trener drużv
ny czechoslowacki ei
oozostawil na
ławce rezerwowych najlepsza 1awodniczke Svobodową.
Kiedy okazało
się. że ambitnie walczace siatkarkl
RFN mo,<!ą wyl(rać
pierwszego seta
przy rezultacie 8 :11. svobodowa weszła na parkiet.
Po dwóch dniach turnieju bez porażki są jedynie Kuba I NRD.
Dziś .strafą w Lodzi NRD Fr•tt·
cja i Polska - Wel(rY !spotkanie to
\ransmitowane ma bvć orzez. Polska
TV). w Tomaszowie RF~ - Rumunia. a w P iotrkowie Kuba - CSRS.
(W)

e Polscy juniorzy zajęli 5 miejsce na mistrzostwach Europy
w
koszvkówce.
w meczu o 5 miejsce
przegrali oni z ZSRR 60 :86 (37 :40).
e Tytul drużynowego mistrza ~wia_
ta w szpadzie zdobyła Szwecja po
zwycięstwie w finale nad RFN 8:5.
Brąz
wywalczyli Węgrzy pokonując
Francję 8 :4.
w końcowej klasyfikacji medalowej tryum!owal ZSRR (8 medali w
tym 4 ztote), przed Szwecją (2 zlotei 1 Węgrami (3 medale).
Polska
zajęła 6 miejsce <srebrny medal O\'e
norecie drużvno wym mężczyzn).
e Na lekl<0atletvczn ych mlslrzostwach ZSRR
do sensacji zaliczyć
należy
porażkę
w rzucie oszczepem
Lusisa. który rezu Itatem 82 ,83 m zaial dopiero trzecie rnieisce. Zwycię
żył Makarow 83,70 m.

N

!!ZYCH? Wiece.I - c:zy dalsze Ich oolteov dadzą 11;warancJe
skutecznei:o
pościgu za czołówka europejska
ł

100

ale przychylne wiatry I łaskawość Neptuna 1prawiaJI\, te rarnki nie fruwają po kambuzie, zupa spokojnie czeka na zjedzenie jej - w talerzach, a w przerwach między myciem statków
po śniadaniu I obieraniu ziemniaków na obiad mam nawet czas
by podziwiać jak pięknie wygląda „Odkrywca" pod postawionym wfaśnie po raz pierwszy w tym rejsie bia!o-czenvon ym
spinakerem. Wydęty jak potężny balon żagiel o powierzC'hni ponad 100 metrów sprawia, i:e woda przed dziobem i n rufą „Odkrywcy" kipi nie gorzej niż pomidorowa w moim garnku. Od
czasu do czasu wygląda na nas słońce. prezesa nadal nie ma
i chciało by się gwizdać z wielkiegl> ukontentowan ia,
gdyby
nie to, że na jachcie gwizdać nie wolno. Taki to starożytny
obyczaj z czasów,
~dy komendy na żal!lowcach pod'.1wa_nC!
gwizdkiem I wszelkie gwizdnięcia z boku mogły co naJwyzeJ
sprowadzić zamieszanie i nieszczęście.
Gwiżdżę więC' sobie jedynie w duchu a mój pierwszy dzień
w kambuzie mija spokojnie i bez protestów zalogi. Po kolacji - zmywam. naczynia w piorunującym tempie, mile połech
tany uznaniem za poranne kakao bez kożucha i nie rozgotowane
obiadowe kartofle - obiecuję na przyszły raz naleśniki,
po
czym wali: się do koi jak ścięty. O czwartej rano, kiedy wstaję
na „świtówkę", Ryga wydaje się być tuż, tuż„. Wcl:todzimy na
redę, bo od statków aż gęsto I wówczas w przeciągu pól
godziny - widoczne już doskonale wieże starej Rygi i przypominające dinozaury portowe żurawie zabiera nam nagle sprzed
oczu mgła . Gęsta, wilgotna wata owija szczelnie nas I leżące
gdzieś tam na naszym kursie - statki. Przez moment czujemy się ślepi - nie widząc nic prócz mlecznych oparów i nasłuchając l napięciem coraz liczniejszych okrętowych syren odpędzających nas od siebie trwożnym przeraźliwym buczeniem„.

cyJnie spisujący sle d<>tychczas zespól NRD
wyg-rai z Wei:raml 3 :o
(15:2.
15:13. 15:7).
Siatkarki znad
Dunaju prowadzilv w drue.lm secie
12 :5 . Zespól NRD skutec7nie kontratakował. rozstrzvotaiac te oartie
1
nasteona na S\!.'nia korzvść.
Z wczoraj<7vch
oo.fcdvnlców na.lwiece.i emocji
do•tarcz,•I zebranvm
w hall Resursy w Lodzi mec7 Ru-

lllllllHlllil
urkujący

TEGO DNIA „ltUKU.JJl,I"

porażki

Nle obYlo sie bez
kolejnych
,niespo dzianek
w drul!im
dniu miedzvnarodo\Ve~o
turntelu
w
oilce siat!cowej kobiet.
roze:rvwanego
o puchar TPL.
Zrehabilltowałv •le
r.a p\11lkowa
niespodziewana oorażke
z zesnolem Rumunii

z

wiatr, zrobllo sifl chłodniej I znowu pomyślałem o cieplej kol.
W samą porę zresztą bo druga wachta szykowała się już do
objęcia sużby i można było wreszcie przyjąć jak mówi kapitan - .,wygodną pozycję horyzontalną''. Ale •.. dużo tam nie
było tego spania. O siódmej trzydzieści kuk gromkim głosem
obwieścił pobudkę na śniadanie I dopiero wiadro wody morskiej wylane na pokładzie na zaspane clałlil przywróciło mu niezbędną rześkość i apetyt. Po śniadaniu (dla ciekawych podaję
menu: herbata z cytryną, chleb razowy z masłem, jajecznica,
dżem) i wykonaniu niezbędnych prac pokladowych rozpoC'zynamy przygotowawczą dyskusję na temat kto z załogi zostanie
prezesem i w ogóle jaki
będzie skład zarządu. Niewtajemniczonym wyjaśniam. że chodzi tu o zaszczyt złożenia Neptunowi
należnej mu ofiary w formie tzw. „pawia". Jego pierwszy wykonawca otrzymuje automatycznie tytuł prezesa, następny wicepr_e zesa, a dla pozostałych oczekują funkcje ,karbnika, sekretarza i czlonkńw zarządu. Dysponują oni szerokimi prerogatywami odnośnie wyboru rodzaju I czasu wykonywania „pawia".
Jedyne miejsce podyktowane jest 1 góry - 1 pokladu, przez
reling. na zawietrzną ..•
Ponieważ jednak wiatr slabnle ukonstytuowa nie sifl zarządu
odkładamy na sposobniejszą porę I płyniemy bez przeszkód dalej.
Nasz pierwszy cel to stolica Lotwy - Ryga - piękny
I stary port, do którego droga wiedzie teraz coraz bardziej na
pótnoc. Po dwóch dniach żeglugi, minąwszy Klajped~ i Ventspils zaczynamy znowu skręcać na wschód by między wy~Pll
o śpiewnej nazwie Saaremaa, a trójkątnym cyplem Kolka wpły
nąć wreszcie w Zatokfl Ryski\.

NRD bez

POLSKA·-FRANCJA 3:1

Szkoda . te w turnieju
z~oa~nl- \ golla). WyellrnlnO'\Van! zostali braela
czvm o Wielka
n:rodę Lodzi zaKotowiczowie .
brakło
na matach hali LKS dwóch
Austria (Wie_
W wadze do 52 kl( na wyróżl).ie
Slavia (Praga)
naszvch
czolowvch
zapaśników:
nie zasłużyli: StoJanov (Juo;oslaw1a).
deńi O:1 (0 :1)
•
żmudziejewskiego
I T. Kuderskiego. Kudelski (Polska). Jadamba (Mo11~0Fortuna (Duesseldorł) - KB KoS1koda również. że w wvn!ku odn\e- łia). Kończak I Stecyk (oba.I Polska).
O:2 (0 :O)
penhaga ł :3 (1 :2)
sionvch kontuzji
WV<lOfać się
W wadze do 57 ke: Górecki orze• Austria (Salzburg) z Hertha 1 :O z kole1nvch walk musieli
o oucharv turn!e- e:rat 0:13 z Jam lnem IMongol!a). któGransshoppers (Zurich)
(O :O)
FC
ju tacv ,awodnicy Jak: Cieślalc. Ml- rY ma 1uż na swoim koncie 2 zwYKaiserlautern 3 :J (1 :1)
siak i Szkopiak.
clestwa. Wvelimlnowanv został zabloclcl. Na wvrńimlenle zasłużył t?.k:l:e K!in11:a (Wegry) ora..
Strumf
(NRD) I Konrad !Rumunia).
W wadze do 62 kg dobrze zaorr.(Dokończeonie ze «tr. S)
zentowal sle
Polak A. Stolarski.
Przekonywające
zwvclestwa odnieśli
również:
ReJnerił
(Kuba). Dalke l
przymocowany m przy bezan ~m aszcie stoleczku, zaglądam
pod
St~hr
loba.I
NRD).
kołpak naktuza, gdzie w żółtym świetle malej żaróweczki koW
wadze
do
68
klf
Da'lt.lel !Kuba)
łysze się tarcza kompasu i siedząc tak sam, w ciemności,
odniósł dwa zwyclestwa. Odpadł Mar
• :J (•' :1) .

Kuby

światową?

Jeśl! nadal bellzle ale utnymywalo
takle tempo oostenu. to nie dogoni
my naJ!epszvch nawet za 100 lat. A
pływanie w naszvm kraju claJ:le be·
dzie znojdowalo sle na dalekich oeryferlach w porównaniu
• :Lnnyml
dyscypllnam1 sl)Ortowymi.

Czy braku.le
u nu i>rawdzlwych
talentów plvwackich na miarę s. Gould. M. Spltza. K Ender I jej młod
szych koleżanek? Chyba nie. W l!cznych zawodach
miedz:ynarodow ych
dzieci. nasi młodzi plvwarv walczą
na równi ze swvml rvwalarnl z NRD
(nowej potei:I śwlatowei:-o płvwanla)
I innych państw. Niestety'. te snkcecy „toną" 1tdzieś potem oo drod7,e.

lywanle to dyscvpllna „nastohtków". Polski Spltz - Gabiec. .learo koleżanka z Lublina - Gebk1t. cz.v nie szukając
daleko spara grupka olvwacklch talentów nuzei:-o m1asta. triumfatorów
VII IP,TZysk l\flodzlcż:v 1 Mistrzostw
Polski juniorów, a zarazem rekor-

P

Pora .Jut skoticzvc! z narzekaniami
na nledosta teczną. i>rzY tym nieodpowiednią do
aktualnvcb
wvmoJ:6W
szkolc11iowych llośł basenów. Prawdą
Jest, że malo mamv ol:vwalnl o wymiarach olłmollsklch. Ąle nie !est to
tet jedyny warunek. nlezbednv do
wychowywania rekordzistów zdolnych
do uz.vsklwanla reroltatów oclera.1ą
cych sle przyna.lmnlej n średni PO•
ziom europejski. Jedna fest na to
rada - po prostu trzeba coraz wlecej pływać. Tak Jak to robla najlepsi,
Skoro i>lvwanle Jest domena ••nastolatków" dla nich więc trzeba stworzyć możliwie Jak najlepsze warunki.
Sport pływacki
musi znale:tć pelne
poparcie u władz szłrnhtvch. a nawet
shć sic ol>owlązkowvm Pr'Ledmiotem
za .ieć jak to się drie.le oowszechnle w lnnyrh krajach - w orzedS7.kolaeh. PIPrwsze lcroltl Już z:ostalv
poczynione w tvm kierunku J>oprzez
powoływanie do życia klas. a w na.!bli7sz:eJ przyszłości 1 szk.óJ olywackich.
Dalsze przedslewzlecła w tym kierunku musza zmierzać do stworzenia
utalentowanym dziewczętom I chloi>com możliwości godzenia nauki z •Ystematvcznvm
wvbranej
dzlstów kraju z Brodą. Kupt.zówną. przez: siebie uprawianiem
specjalności.
Dopiero
Kllmasówną oraz Orchowska I Gała
wówczas
motna
l>edzie
mh-t'
nadz1elowną na czele dowodzą. że posiadale
na
•kuteczną poi:oń naszvch mlomy doskonale lchotl może
niezbyt dvrh mistrrów I rekordzi•tów za euleszcze lieznc) zaplecze.
CZY l\f0?:"1A LICZYC. ŻE ZA t-3 ropejska ezolówka ołvwat'ką.
LATA NAZWISKA TE NADAL BĘD.'\
WIESŁAW WROBEL
FIGUROWAC NA LISTACH NA.TLEPFot.: A. Wach

'.Redaguje kolegium. Redakcja - kod to-tns l.ódt, Piotrkowska 98. Adrew pocztowy: „DL" Lódt, skrytkt1
nr 89. Telefony: central Il 293-00 łączy ze wszystkimi działami.
Z-ca redaktora naczelnego 307-25. Sekretari odpowledzlalny , D sekretarz 204-75. Działy:
naczelny 325-64.
miejski 341-10. 337-47, sportowy 208-95, ekonomiczny 228-32, wojewódzki 223-05. działRedaktor
listńw 1 tnterwencJ1 303-04
(rękopisów nle iamówlon:vch
redakcja nie zwraca). kulturalny 621-60. „Panorama" 307-28, dział społecznv I fotoreporterzy
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