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GDZIEŚ

750 tys. moskwian
zwiedzilo dotychczas
polskq wystawę
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Pierwsze posiedzenie· rządu
udziałem

Wyd, A

G. B. Forda

I

Lódt, niedziela I poniedziałek
11 I 12 sierpnia 1974 r.
Rok XXX
Nr 189 (7989)

Cena
I zlotY.

DZIENNIK

Prezydent Stanów Zjednoczonych Gerald Ford zwołał 10 bm.
o godzinie 15 czasu warszawskiero pierwsze posiedzenie swego
gabinetu. Prezydent stwierdził, te zamierza kontynuować politykę zagraniczną i wewnętrzną poprzedniej administracji
I
zwrócił się do ministrów o pozostanie w rządzie oraz o udzielenie mu wszelkiej pomocy w okresie przejmowania administracji. Ministrowie zapewnili F9rda o swej lojalności I współpracy.

ŁÓDZKI

Prezydent powolal czteroosobowy plero wtedy. l(dy jego kandydatura
w
obu
zespól, który będzie mu pomagał uzyska większość glosów
w przejmowaniu władzy. W jego izbach Konin-esu.
skład weszli: minister spraw wewnętrznych, Rogers C. B. Morton,
były gubernator Pensy1wanii, William Scranton,
ambasador
USA
przy NATO, Donald Rumsfeld oraz
doradca prezydenta do spraw obrony, John O'Marsh. Trzej
pierwsi
wzięli ttdzial w posiedzeniu gabinetu, które trwało godzinę.
Bezpośrednio potem
prezydent
zwołał na krótkie posiedzenie kra-

H.

Sekretarz stanu Kissinger l jego
dwaj zastępcy zaprosili ambasadorów 65 państw i w !ndywiduaLnych
rozmowal'h zapewniali ich o kontymiacji amerykańskiej polityki
zagranicznej
przez
administrację
Geralda Forda.
W

•

•
Waszyngtonie

DZIEi
KIESIE
W 223 dniu roku slo1ice wzeszło o godz. 4.12 zajdzie zaś o
i;odz. 19.10.

DZIS:

Zuzanna, Filomena,
Ligia, Wlodziwoj
JUTRO: Klara, Euzebiusz, Hilary, Wojbor

przewiduje dla Lodzi I wo.fewództwa następują"<\ pogodę>
zachmurzenie duże, olcresaml u·
miarkowane z przelotnymi opadami, możliwe burze. Temperatura od 12 do 19 st, C. Wiatry umiarkowane z kierunków zachodnich.
Jutro - .mo~llwe przelotne opady,
tempera.tura bez większych .
tmian.
Ciśnienie 0 godz, 20 739,8.

Zm. Stefan Jaracz, ak-

1904 - Ur. Hanka Ordonówna,
piosenkarka i aktorka
1962 - Start do
pierwszego
zespołowego lotu
kosmicznego
A. Nikołajewa I P. Popowicza.

r
Przewodniczący Rady Państwa
Henryk Jabłoński
wystosował
depeszę gratulacyjną do Geralda R. Forda w z.wiązku z obję

ciem przez niego urzedu prezydenta Stanów Zjednoczonych
Amervki.

1rolnicy

I

Sekretarz generalny ONZ
Ęurt
Waldheim oświadczył w sobotę na
krótkiej konferencji prasowej
w
Genewie przed opuszczeniem tego
mia.sta, że sytuacja wojskowa na
Cyprze polepszyła .'iiP,, a]P. sytuacja
politycz.na jest nadal trudna.

• •
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I

Wyrok sqdu NRD

I

Sad okręgov.-y
we P'rankfurc!e n.
Odn ~kazał obywatela RFN Friedricha \\"eóssbartha na cztery i pól roku więzien i a za dzi ałalność antypań
stwową. Należał on do szajki, która ułatwiała różnym osobom niele·
galne pnekraczanie
granic !NRD.
Aresztowane ę 0 w związku z naruszeniem przepisów o tranzycie,

spieszenia z.blorćw
z.bót, w PGR
pracuje s i ę systemem brygadowym,
Gratulacje z tejte okaz.Jl przebardziej e!ektywnym, umot~iwiają
słał prezydentowi Geraldowi R.
cym kompleksowe wykonanie wszy
~ordo·11i prezes Rady Ministrów
\ stkich najpilniejszych robót.
Piotr Jaroszewicz..
. W . .
h
j
t a
żniwa.
·
zniwac
pomaga ą nawe 5 .
. 1 moloty. Dwoma dysponuje m. !n.
I!-olnicy w e;alym kraju wykaz.uią j lódzka „Agroma" - ogóln<>krajowy
1llllllllnllllllllllllll11łlJllllllłllłłlHJłJHmJUnmmmmmmJJJHJJJ1{. cfuzą za~adnooć. Wykonują w da- dostawca wielu części zamiennych
nr~ ~Il!U. te ~r~ce, które są naj- do maszyn. Ostatnio np. oopulai-nv
p1!Ju~1sze 1 mozhwe do przepro_wa- rolnic?.:y „Gawron"
błyskawicznie
dzenia w k<l!l1kretn)'.ch warunkach 1 u:ruoełnił Z<lpasy cześci
zamienatmosfer)'.C7.IlYCh. Spieszą się,
bo/ nych do
kombajnów w magazyczas nagli.
h
.
ód
t
b
·dg
k'
a
i
Na Lubelszczyźnie .skoszono do- · nac .~0 J~W z w
"J os .e„o
tychc:zas p~zeszlo 70 _Proc. żyta . i szczecms~1ego.
trzecia częsć
pszenicy.
Trwa3ą
Ci rolnicy, którzy najszybciej zazbiory j_ęczmienia i owsa.
Zboże kończyli żniwa przygotowują namłóci się natychmiast i dostarcza
.
•
.
do magazynów ,.PZZ", zwłaszcza z tychm1ast glebę pC>d siewy rzepaku.
PGR
i
stacji
hodowli
roślin
proM.
in.
na
Kielecczyźnie
uprawę tej
O bm. w
Tokio
ducentów kwalifikowanego materia rośliny rolnicy zamierzają w tym
odbyły się wybory
lu siewnego.
roku znacznie zwiększyć. Tamtejmiss
nastolatek.
Na ziemi koszalińskiej, gdzie dą- sze PGR szybko dostarczają ziarTytuł
najpiękniej
ty się do, .lak najszybszego za- no siewne do placówek centrali na;ze.l nastolatki ufokończcnia sprzętu rz:epa.ku i . przy- siennej.
była 16-letnia Austriaczka Elke Maria Skotsrhier.

I

Wszystkie za.sady termlnowero wykonywania pru w rolnictwie w tym roku nabieraj~ azezerólnej treści: poroda spowodowala. bowiem :i;nacz.ne zakłócenie rolniczego kaJendar~at Oto
przyk.Jad: w woj. lioszalińskim rozpoczęto jut. - "L10dn1e
ze
wskazaniami agrotechniki - ponowne SIP.wy rzepaku a równocześnie trwaj~ jeszcze na polach teg11 województwa rzepakowe

II

CAF-AP-telefoto

un .

- 1eczna aszta

na 90bot_, nie- wieczna baszta dawnej odrzykoowarowni. Wz.nlesiona
na
z.a.bytkowa XIV- &kiej
szczycie góry Kamieniec, strzegła
bramy wjazdowej do poludniowozachodniej cz«:ści fortyfikacji, której fundatorem
był
Kazimierz
Wielki.
Co roku około 1,?I tYJ. Poctugalczyków ginęło lub
Przypomnijmy,
te
Alek.sa1'der
odnosiło rany w wojnie, ktc<ra
była w głębokim
właśnie na tym zamku uprzekonaniu .społeczeństwa i bez.sensowna, i bez- Fredro
mieści! akcję „Zemsty", ze słyn
nadziejna. Dla uniknięcia obowiązkowej
służby
sporem o mur graniczny.
wojskowej wielu młodych uukało przy.sz.lości poza nym
Przyczyny runięcia potężnej bakr<:Jt:m.
szty, niemal po jej posady - jePoczątkowo po dokonanym przewrocie,
nowe szcze nieznane. Mieszkający w są
władze w Portugalii nie miały skonkretyzowanego siedztwie ruin
Kamieńca rolnicy
programu w tej sprawie. Wysuwano
koncepcję stwierdzają, że stalo się to zupeł
szerszej autonomii przy utrzymaniu związków
z nie nagle. Potężne głazy baszty rumetropolią. Lecz afrykańskie ruchy
wyzwoleńcze nęły w dól z ogromnym łoskotem,
zdecydowanie od.rzuciły tego rodzaju rozwiązania. łamiąc drzewa rosnące na skarpie.
Afrykańczycy zbyt długo i zbyt )trwawo walczyli o
Według opinii kustosza muzeum
niepodległość. by zatrzymać się w pól drogi. 27 lip- w Krośnie, zachodzi obawa. Iż oca prezydent Spinola ogłosił bezwarunkowe prawo sunąć się mogą również nadwątlo
„terytoriów zamorskich" do niezależności.
ne pozostałe czę ś ci ruin zamku.
Oczywiście droga do niepodległoki nie będzie ła
twa. Różne są problemy każdego z osobna terytorium - Gwil1ei Bissau,
Angoli, i Mozambiku,
różny Stopień zaawansowania i dojrzalosc1 politycznej organizacji narodowowyzwole11czych. Najbliżej celu jest
Gwinea, a w przypadku Angoli i
W nocy s
spodziewanie

pl~tku
runęła
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nyrh poufnie rozmowach ministra Soaresa
wyzni.kontynencie.
Będzie to uwieńczenie 13-letniej walki wyzwoleń
czej narodów afrykań•kich z panowaniem portugalskim, a jednocześnie w)rnik zmian w samej Por-

z przywódcami afrykańskich ruchów
zwoleńczych można wniookować, ie lada dzień
kną z mapy A!ryki ostatnie kolonie na tym

ij si

------------H...--:.

pomyślnie kontynuują

--=
=
--

Swlat j('st pró:la1ością, ale tylko
dla próżnych.

Czv k!6ryś z was •le orlentuJe, do .l a k1ego dystansu wystart<hva1t§my 7

Oświadczenie

i P. Jaroszewicza

oświadczeń polityków portugalskich I afrykańskich, ze strzępków depesz o prowadzo-

1945 tor
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•
zakomunikowano,

te przerwa wakacyjna w
pracach
Izby Reprezentantów
trwać
bedzie
od 22 sierpnia do 11 września. a w
pracach Senatu - od 23 sierpnia do
4 września
Oczekuje sle. :te zanim
roznocznle się przerwa
w pracach
v ~ !lresu,
prezvdent Gerald Ford
t
~ule nowe.ro wiceprezydenta.
Knndvdatura wiceprezydenta pod·
lelia zatwferd1enlu komts11 Prawnych
obu Izb Konitre•u 11 nastepnte 1est
przedstAwlona do rozoatnen\a tzblP
Reprezenbantó"{ i Senatowl. Wlcepte·
zydent obejmuje swe obowlazkl d9-

mieszkańców

polską wystaw Moskwie.
Og<'lem nasza Jubileuszową · ekspozycję
zwiedziło dotvchczas
ponad 7jO tysięcy osób Jest to rekordowa
frekwencja, świadcząca
o wielkie.1 popularno~i wystawy
oraz o ogromnym zainteresowaniu radzieckiego
spole<:zeństwa
współczesną Polską J jej socjalistycznym dorobkiem.
Zwraca przy tym uwagę staly
wzrost popularności wystawy, Jeśli w ciągu
pierwszych 12 dni
zapoznało się 1 nią ćwierć miliona
osób. to w następnych 13
dniach obejrzało 1a już pól miliona moskwian oraz wielu turystów
przebywających w stolicy
Kraju Rad.

K. Waldheima

es ze

jową Radę Bezpieczeństwa.

podobnie jak w
od pracy sobot~.

Moskwy

ieis a za granic

z

sierpnia,

każdą
wolną
dziesiątki
tysięcy
zwiedzało
wę gospodarczą

tugalii. gdzie do władzy doszły nowe slly, realistycinie oceniające szanse Portugalii na utrzyma- ·
nie kolonialnego imperium. o łącznej powierzchni
p()nad 2 mln km kw.
Niepodległość kolonii portugal5kich oznacza nie
tylko kres •mperium trwaiączgo ponad 500 lat. u
którego pC>dl'"taw le~ly dalekie wyprawy portugal~kich żeglarzy ale także koniel' określonego systemu ekonomicznego. w którym Portur;alia usiłowala
wydobyć się z.e swego zacofania drogą wzmożonej
eksploatacji tervtoriów zamorskich.
System ten, zbudowany przez wieloletniego dyktatora portugalskiego
Salazara jeszcze w latach
trzydziestych, przynosił początkowo pewne efekty,
lecz stopniowo stawał sie nie do utrzymania. Powodem załamania się systemu była budząca s!ę
-świadomość narodowa Afrykańczyków i walka wyzwoleńcza. Portur;alia zmuszona byta łożyć coraz
więcej na „utrzymanie w ryzach" tamtejszej ludności, a gdy do.szło do otwartej wojny wydatki wojskowe metropolii rosły lak szybko, że
rychło pochlanialy ponad P':>łowę budżetu lizbońskiego. Było oczywiste, że kolonie zaczynają być
J raczE'j c i ężarem. niż źródłem zysku i to zarówno w
se nsie ekonomicznym jak l w aspekcie społecznym.

_

Śmiertelne ofiary
•
zon1eczyszczonego

środowiska
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
odpadam!
przemysłowym!
staje si~ w Japonii
coraz poważniej~zym
problemem.
Wedlug oficjalnych statystyk japońskie przedsiębiorstwa przemysłowe 1 budowlane co roku pozbywają się przecięinie
około 700 mln ton odpadów,
które
zatruwaj<1 atmosferę I wody,
Wzrastające
zanieczyszczenie śro
dowiska jest przyczyną wielu chorób,
91>owodowanych
szkodliwym
działaniem
odpadów przemysłowych
na organizm ludzkl. Od marca br.
zanotowano w Japonii
15.447 przypadków tego rodzaju schorzeń, w
tym ~~ śmiertelnych,
,_ _........;...._.__....__ _ _ _ _ _ __.

Sytuacja powodziowa
w Bangladeszu
, ..
coraz grozrue1sza
Sytuacja powodziowa w Bangladeszu uległa w ciągu ostatnich 24 godzin dalszemu pogorszeniu. Według
tródel oficjalnych. 30 mln Banglijczyków zostalo
dotkniętych powodzią,
która ogarnęła prawie 2/3 terytorium
lcraJu. Ponad 1.200 osób zaginęło.
Armia przystąplla do zrzucenia na
spadochronach
~rodlców żywnościowych w re.tonach
na.Jbardzlej dotlrniętych
:tyw!olem.
Wystano tam
<>k. 100 ekip lekarskich.

fr e
Mozambiku od. deklancj! prezydenta

Splnoli do

faktycznego przyznania niepodległości mogą upły
nąć miesiące. czy nawet lata. Portugalczycy pozos tawili za sobą trudne problemy gospodarcze. Na
wszystkich trzech obszarach żyją rywalizujące ze
sobą plemiona; jednolitą ~trukturę państwową nieta two będzie :r.budować . .Test też problem białych
osadn ików, którzy na. pewnych obszarach mieszkają od pokoleń.
Najważniejszy krok zootat jednak :r.roblony.
MAREK OSTROWSKI

N"'z: z:ilnne

wo!lą

pr•edm l e~cie

Dhaki.
CAF - AP -

te1efoto

-
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Swiatowe echa zmiany

20 tys. studentów z zagranity
spędza

Prawie 20 tys. studentów 7,
wszystkich kont~·nen
nie1nal
tów si;ędza tci:;oroczne wakacje w Polsce. Najwicccj mło
dzleży akademickiej pl'z~·.ieżdża
z kra.iów <Ocjalistycznych: ze
NRD,
Związku Radzicckim:o.
Czechoslowacii. Bułgarii 1 WeJiPr. Lir7.nie przvh~·w;l.ią !ŁU
denci z RFN. Stanów Zkdnoczonvch Austrii. Franc.li. Wiei
klej Brvtanli. a nawet Argent~·ny.

do

scy,
G<iśćmi

W

~lerpniu

prz~·jerhali

Warszawy •tudencl
opiekuje

si~

japoń

studen<"kce

Dolsze złoża
ropy naftowej
pod Morzem

rządu

portugalskiego
•
dekolonizacji Angoli
wakacje w Polsce na SIOÓ·OWisku prezydenta USA w sprawie

Północnym

l>;uro
tnr",

podróży

R. Nixona i objęcie przez G. Forda stanowiska prer.ydenta
światowej. Glówne zainteresowanie sku pia s ię na !ym, czy zmiana ta wpłynie w j ak imś stopniu n a polilykę zagraniczną USA.
Odej~cie

„Alma-

t turystyk;

USA jest tcma!em li cznych komentarzy pra sy

zakwatero,~;a

ono

org:ani1uje

prograni krajoznawcz~- i turyprogram rozry\'.'k;iwy . przest~·czny,
W biurze tym pracują
jazdy ltp
studenci, głównie wars1awsc:v. Peł
w
r„ceocjon istów
nia oni funkcie
hotelach studenm i ~dzynarodowych
nte.

("kich

tów.

ganizatorów

tRkże

tłun1aczy

pr7.P\':odnikÓ\'-'.
"~oJnego

Komentator radzieckiego dziennika •. Izwie:;tia" zwraca w związ.ku z
wybitnych
tym uwagę, że wielu
dzialaczy amerykańskich wielokroże działalność
oświaclczalo.
tnie
zmierzająca do rozwoju i poprawy
stosunków z ZSRR opiP~a się na
poparciu narodu i nie je.~t zależna
ani od przynależności partyjnej poszczególn.vch polityków. ani od kolejnych Cluktuacji wewnetrmych.
•twie1·dza auRównież obecnie kiccl:v Richard Nixnn odtor
prc7.ydenta
chodzi ze stanowiska
USA, tłumacząc to rozwojem sytuaostatnich
w
wewnętrznej
cji
dniach, kierowniczy dzialaczf> amC'rylrnńscy o<\'.\'iadcŻ'.1ią. ŻP dążPnic
do oslab•C'nia n <mięcia i do rnzw0.lu stosunków USA z ZSRR będzie
kontynuo1n1ne .

c1as \\'a ...

na

70r.S:a nizowan:vch

kac.li w ekadem•kach. a

pilo1 or-

czasu.

zagraniczni ro1.poczyna.ią
Go<icie
zwie<l7anie Polski najczęści<'i od storozpoczynają oni
licy. Najczęściej
S\\'ói pobyt od wspólnego ob„.1r7.enla
w akaden11ku P\V „Riwjera" fillnu
dokumentalneJto pt „A jednak Wara następnie Z\\'ie<lza_ią od~za wa".
budowane miasto Jest to bardzo waż
ny punkt prol!ramu . Większość mlo
dych ~o§ci zagranicznych twierdzi.
filmu z dzis!eJsrn
iż konfrontacja
r7aczywi stościa

rob!

ogromne wraże

0

rozwiąlania

wewnętrzną

kowały

że

politykę

Mole „szczyty'' PKS

Z\\ ł~szcza

w

Ut

Dodatkowa rekrutacja na

tr:rcznie na obu

końcach

ły

racjonalniejszą

\\·aćJ.

Ostrożność

wału

vdr-

~ospodar-

nie zawsze
kilkuna.c.:toletnin1

na

Runął wiszący

bawia.1(\f'

finałowe
rozpoczęly się
bm .
harcerskiego fe•ti\\·aJu mlodr.iew
odby••·ające)!o się
szkolnej,
Kielcach z udcialem 2.500 d1iP\\·cz11t
Fe~tiwal
kraju.
I chłopców z calego

10

dni

ż;·

Kronika wypadków
Godz. Jl.20, skrzyiowanie ulic:
•
!!itrykowska - Smutna. Przebiegając
M.
przez iezdn'ę nietrzeźwy CezHy
lat 47 wpadł pod „Syrenę" 79-01 IB.
Pieszy doznał ranv ~low;• i Po je.i
do
opatrzeniu rr7.ewieziony z<>!!tal
Izby \Vytrzeżwie11.
J,. God1. 14 30. ul. Pebianickl'. przy
Dubois. 72-letnla Helena P. raptown:e wchodząc na j2zdnie został~ potraconc:i p:-zet motorowPr Ko'niet11 z
obra7.e:niami ciała przcbvwa. w Szpitalu im. R~dlinskiel(o.
231.
Godz 17.50. ul. Zl(iersk~
.ł.
Nletrzeź\\'y .Józef O. lat SI. stojac na
\\·y<;eapce tramwaiu za.t-0cz:vt c;.ie i znprze1 „Fiata" 00-4Q
s•at potrącon:v
!'IO. 1e 1lamana ko<cią le\\e~o uda
w Szoitalu
i rana !!Iowy przebywa
(Cll)
;m, Rad!ii1sk.ego.

I

jest przegli\dem dorobku młodzie7.o
\\':Vch zespołów artystyC'znych w 30leeiu PRL.
\\' sobotę odbył sie koncert inaukuituralno-rozimprez~.'
i;iurując:v
r:vwlrnwe. które od 11 do 17 bm . or«Rnizowane będa w kilkudziesieciu
kieleckietto.
woj.
miejscowościach
koncertu zloż~'lV się
Na prol(ram
z
zespołów
kilkudziesięciu
·występy
Interesuiący proi;:ram
cale)! 0 kraju.
przedstawiły m. In . „Dzieci Płocka".
„!>fale Podhale". „Ko7Iar~c" z Zielone-i Góry i „Pr7.ygoda" ~ Piotrkowa Trybunalskiego.

la Paz pod
Stolira Boliwii na

wvfiio krnki

3.600

śniegiem
La Pu,
n1,

poloźo11a

7.0~taJa

cał

knwir ie odri,ta o-d r~'\zfy kraju na
•kutPk "iPlkirh oparlów śniPl{U i ~o
loledTI. ;\f ;ed1.\·narndnw)' port lotnlr1x Z'lsta ł 7"nikniet~·. a komunika·
cJa na. drQł'ach przerwana.

DZIENNIK LODZKI nr 189 (7989)

-: - ~

Lekko·myśl.nośc

brJhatPrka,

przyczyną

w
Ratownicy GOPR za.notowali
Tatrach znów śm iertelny wypadek.
Już szósty tego l a ta.
Dwóch chłopców z Lodzi wybrało się na wycieczkę rlo Doliny Biaołego, „ n astę pnie po,tanowili
grań

tu" zwanego
c~·

s7łi

Gił'won
„Długieg o
też „ Szproki m ". Chłop

na przełaj. nie trz~'mall 1lę

wytyczonych ula.ków,

Rozpoczęli

45-letnia

pani

Svan-

.
.
smrerc1
,

mode1°1n

•

się

wuaOrłl
o S OtuS Obse,-•-&
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W !.ied.-zibie Ontanizacji Narodów
Now;.·m Jorku
Zjedn=zonych w
podano we wtorek 6 bm. do w:adomo~ci. że E\\'G stara >ię o przyznanie jej statu 0 u obserwatora w
tej organizacji. Francja, która oprzywództwo
sprawuje
becnce
Wsp6Jne.go Rynku, wystąpi z taką
prośbą jeszcze przed rozp<)Cz.yn-=1br.
jącym obrady we wrześniu
Zgromad7.eniem Ogólnym.
0
Ws.zystkie pań twa czbnk(PNskie
Przy.
EWG są c.zlonkami ONZ.
zn.11nie EWG statusu obserwatora
orupowa7.ni przedstawicieli tej
gan'.zaeji do uczestniczenia w oZl(romadzenia Qat'>lne!!o
bradach
jednakże bez prawa glo::';w-;inia'.
Ei\'G J}O,iacia już st;itus oł>.<e;·wg
tora w wiP.k.<~ci "r11:anizacji miQONZdzynarodowYCh

11łHłłłffłłlłlłlłłłfflłlłHłłł1łłlłłHl.l

rożary

las6w we Francji

W 1'iatek na K«SY<::e wybuchło J)()W dolinie
nad 30 poż~rów lasów.
8-0Q
sasladów Tara\·o ogień zni. 1czyt ponart
~
Na 1r.cM)śele,
I
Tas~o zoWsi
Mieszkańc~·
lasó\\'.
ha
Svanhildy widz.lal, jale orzeł unoDo
stali pospiesznie ewakuo\\·ani.
s:t dziecko. Zorga nizowano natych- te.1 oory nie uctalo się zlolcalizo,,·~ć
wspinaczkę. nie mając
normaln~
miast ekspedycję ratowniczą, która naj\•:iekszego pożaru. który wybuchł
żadnej asekuracji. W pewnym mopo d w6ch godzi nach dotarła do or- kilkannś i.P k.l01netrów od dnu;;ie20
ood \\'Zl!tedem wielkoŚ<'; m:~sta na
mencie 18-Jr tni Krzy!>dof Ma.rcz~·
i:11ia1.da. s1·s.nhllda nie odni - \\·yspie. Bast i'. W opanowaniu poża
z
·razem
kowski spad! w przepaść
s~lny wiatr. \V cią„
sła żadnych obrażeń I jedynie na- ru przeszkod1q
lawin:\ kamieni.
irtu zaledwie k"..lku godzin zo..:tało 1n!GOPR apeluje do w~113·~tkiell ro- jadls. s'e ~trachu. D>.iś po\\'<z~hnie sz"zon;•ch
okolo 100 ha miodnika
dzirńw. nauc:r.y<'ieli i wr«.'howawców j~st nan·1\ a'1!l „pi.•r\\'57~
lotnic7k<\ dębo \·e11<>.
o uświadamianie mlodzidy, t~ w
-orwegii'', m:mo te ni!łdY w życiu
w depHt:tmencie Lozere "' ciągu
uezegóra~h naleiy zachowyw&ć
dni spłonęło Ponad· 700
~ o•ta•nich
nic lat&l& la?lll>lOtern,
h& ll<>Eny, ka5ztans. i dębów.
rólft~ CMtrożnoić.

młódego łodzianina
•iąirnąć

dziś

zo•lala w 19n roku
hild Hanssen.
porwana
trz ·letnle dzleckł)
jako
przez orla I unies:ona do jego gniazda na wy~okiej skal@.

7.

IEWG s t ara

W.aku
Mata svanhllda &01114
d01nem. polotonym na malej
wj·sepce. B;·la ubrana w c! eplą, tla tPmu uniDzięki
nelow ą sukienkę.
szponów ptaka.
knęł a poranień od
Dop:ero w gnletdr.ie sv11nhilda obudzila sie i soostrzegl11, te orzeł l)rzyjej.
goto\\'uje si~ d.o rozszarpania
Dzle\\·czynk11 r..erw ala sie 1 mlej~c&
I zaczęla rzucać w orla kam!eniaml,
a nastei>nl• brontć s le znaleJi<>nrm

prz~d

7de17cnia

w sooot~ % cyrku. który roJ.b!t namioty '" Sestrit Le' ante. uciekły trzy
:wy i udały się na spaeet ulicami teZ\\"ierzę~a.
go włoskiego uzdro\\'iqka.
ni e U<'1ynily n'.ko1nu krzyv./dy, Jeden
lew •am wrócll do klatki n~ sjP•tę,
a dlT:a oozoc:tałe. które 1awedrO\'·a1y
do prac".lwni krawca i >:arai:u , d.ai;s,e n•mówić do powrotu,

\\' nactchod?.!\C:VCh dniach
zacznie otrzyn1ywać znacznie

P roducent filmowy . Knut Yadseih,
nakręcanie filmu o porwaniu malej dzte\\·,·zynl<I przez poteż
ner!o orła . Scenariuc;z j,'='c;t opart>' na
którego
autentycznym wydarzeniu,

!o;ię

Lwy na spacerze

v;iększe ilości kapusty,

rozpocząl

Jotni~ka

\\'.\'Sokoir;ci

c'yć krak~a..

rozpocz.ęly.

Gorzej jPSt natomiast z zaopatrzeniern w pomidory, z powodu braku
slonea dojrzewa:ią one powoli I nie
Nie zaspo najlepszej jakości.
są
obecnych potrzeb rynku
kaja też
w krafach nasz~·ch
gdyż
import.
nie
kontrahentó\\' pop.oda ró\\'nież
Na
sprz;·ja \\·egetac.11 pomidorów.
\\·iększe dostawy tych warzy\\' z krajowych upraw trzeba więc jeszcze

\l:~·starto\~:al

_ n:t

i 1ni,zc1enia go. pilot 11·ykon'l 11· •l
towny mane\1 T. którr ni. t:'łk l"it"wiPlkiej „-v.-.;okości musiał sie zakoli.·

I

rynek

i;ł.lPdn·ie

kilkunastu metró1~·. n·astaoil• k,,..11-"'
11>t.rofa: ~amoiot ,,-yknn~l na2lv '!;.\tret.
pas
na
str~c\l w sok<>~c \ spadł
startowy. u1~~aja.c pO\\'ai.netnu u~z ...
Pilotowi i jego sy.10-Ni
kodzenlu.
nic <;ię nie stało. N'iefortu:lny pilot
nas\ępujaC"a przyczvne lrnt•poda!
s\t'ofy: Na \\'Y•Ol<Ości około !O mespostr1el(l nagi~
trów Pad ziemi~
jego lin'ę Jetu mod~!
pr?t"cliując:-·
samolotu. kierowaneo;o z Ziemi. o-

most

Film o prawdziwym porwaniu
„„.rrn~:~;eJ-zbio;~ed~~o;;~,?~es~~~
~~era.~\'ą
I
Trybunalsk1ego1
„Przygoda" z Piotrkowa
dziewczynki przez orła
h
I
•
w
podobała się
K le cac

<;yn~m

sportowym sa1nolociP z

Rl!lkabj·.

NIEUDANY SKOK ŁOSIA
DO... PRZYCZEPY CAMPINGOWEJ

opot y na zielonym rynku

popłaca

d.zie"·iE;ć
dot~·chczas
odbył
lotów
m:al
nie
lotó".
sRmod1ielnvch
szczęścia do d1ieoiątego. Gdi• wraz z

I.

•

ryb~-.

I

wyrusza na Antarktydę
•

już

.
.
;ma otrzymama kilograma olejku
tony
rozonego tr~cba przerob:c ok.
kr7..e\\'U.
wonne~o
płatków. kwiatu„
St>1cl te1. od k:1ku l~t do,kcmal1 s:ę
metorty sztue.weJ produkcji tei<o ro-'zuknvane-ę-o ~urowca. 'Jauko\.'.'C:V AzerbPjd7.a1l-;k:ej Akademi· 1'\;łuk oonł ...
<'Owali le<'hnol<O~ię ekono1nicz.ne.1 pr?•
o:ejku z ga„
dukc.U =ux:.nu1~ycmego
rów nal:m,·ych.

Nowa ekspedycja radziecka

przykJ·od

s.~

Olejek różany
z gazu naftowego

I

I

o§:w i ~d~7Yll
poja~.vi

Prz.yjechal do Lodzi rozrywkowy Zespół E•tradowy Wojsk
który
„Eskadra",
Lotniczych
w ;ali Teatru i\1u;r,ycznego prezentuje atrakcyjny program wo„Lotniczy
pl.
J;alno-taneczny
fa·on". naz.wią1.ujący do tem<ltyki wojskowej.
przedstawienia
Początek
godz. 19.
„Eskadra" wystęl)Ować będzie
w Lodzi do ł 4 bm.

• • do muzeum
zdna 1ez10ra

I

jak

którym.

„Lotniczy fason"

nika. Uzy_ kano przez to nie tylko
równon1ierne obciążenie łożysk i innych elementów turbin:--. lecz także
n 1 ożli\i.:ośc napędzania każde~o ukladu łopatek parą 0 różnej temperaturze i ciśnieniu. , w wielu zakladach przemysłowych. ~dzie w toku
powsta.1e
procesów produ!ccyjn:vch
para o róż;1ych tP-mperaturach i ciśnieniu, nown turbina pozwoll wie:c
prO\\'Rdz~(·
kę cieplną.

..,,

uczeni uni\\"e?s,Ytetu „Tokai"

moc

O przyj~cie w ramach d odatko wej
ALGIER. _ Przed sądem wojsk.o- rekrutacji m_ogą ubi~~ać ~ie. kandy~
MOSKWA. _ Przewodnlczacy Prezydiuni Rady Najw~·tsze1 ZSRR, );i. wym. w i·unisie rozpocLęlo się prze- ' daci, ktor~y. a) 1lozy.1'. ·". lipcu b1~
kolaJ Podi;orny prze~lał depesze <ira- slucluwame Zo oskarżonych sposrod I e~zarr~m "stepny z ":' nik1em ~ozy
m!a~·t&
s~wedzkieJto
Mieszkaniec
tulacyjną do Geralda fo'orda z okazji 202 osob. ktorym zarzuca s1e ud.ziat ' t~ \\ n:vm na ~~'.! ~~m kierunek w '':- Kristianstad
lotnik -a mator.
zap~!on;.~
• nej szkole \\ yz•ze.1 lub na k1er.une1<.
ob.Jęcia pr>ez niego urzędu prezy- w spisku ant;;pańsm·o\\ Ylll.
~
plszicol~
uiconczyl
niedawno
który
z
.egz:immy
IV sobotę pr-~y-1 na któr~-m obow1ą~u;ą
BliKAllESZT. na tych liniach co- denta Stanvw Zjednoczonych.
tobu•y mają
Amervl<a1iskie to,••a- br! do Teheranu rumunski mimster tych samych .prze.diniotó\\ · Kan~:> daLONDY!li,
d7.lennle 1.500 kursów, a w dni ś\\·ią
tecrne - 3.\00. IV tym roku ne1'bar- St\\·o naftoll'e „Mobil Oil Co:npan;"· spnrn· zagranicznvch Geor~e Maco- tÓ\\' nie obowiąrn.1e ponownp •k1ada~
nie el!za~1111u. moga _Jednak skladac
zawarlo por.numiem<'I g E~i,ptem w ,.e.cu. Je ·o pob;"t w Iranie pot .
(ze \\'S7.~'_c;t- .
r\\ a \go na v.:rnsne ZYC7.e.me
b
diiej o\\'Zn1ocniono'' Hnie a.utobuso- spra\•;ie eksploata.cji zio;; nA. obs;:a- 5 dni.
lub po•zc1.~5loln~·ch przedm10- ,
kich
_
j\
Rod
LO, DYN. _ w st 0 li
\\'ojewództwach nadmor•klch. rle 200 lY•- ha na poludn:e od za\\'e w
tów). W tym przvoadku b1erze s\P. \
ez .
. cy .
.
s 11 ·
toki Sueskiej.
ekipa nurko
w dniu 30 li pro.
do Ol(ólnei
a sour~ ro7poc.z.ą: się. 'prnce~ ~lu- pod U\\'al(ę' lub za Il cza
dalekoRównież w komunikac.li
towarlyszylu
ktorym
w PY pat110\o\\ a11;,kansK,d1, . \,tórych I sumy punktów wvniki drugiego e1?za-. brytyJs\<1c·h.
10 sierpnia
BUKARESZT.
bieżnej uruchomiono polac7enla !eb\ zlożvii egzamin wstępnv dwóch mu·ków norweckiroh, wydobYo I minu.
ras1ste>\\'sk1e o•karzyly
muzeum historii SBR w Bukaresz- \\'ladze
. iezio_ri:
dna
z
powierzchnie
n::t
ła
.
kierun"na
po~ŻytywflYm
\\·y~lkiem
z
?rganiza..
do
i
o~:watel
":~·t::rbunek"
ol\,:arto JubileuszO\\·a w~·stawę
zon"·~\·e. Na1e7a do nich m. in. tzw. cie
1
m1eiscowosc1
kolo
11 alcząc~ch z 0-1 ki, na których obowiązują egzami- I Breldelsvann
linie ekspresowe. Je'\t Ich s 1 W57.Y- „30 lat od "YZ\\'oienia Rumunii spod CJI. panyza.n.ck,ch
nv z innveh przedmiotów: c) uzy- i Grot li zestrzelony w kw1et111u 1~40 r.
becnył". ~ez1mem .
stkie mają początek w Warszawie. panowania faszystow'\kiego".
tyou „B!ackburn
s.LENOS . AIRES. -. \Vladze Urug- skali nc~atywną ocenę z egzamińu brytyjski samolot
.przep1:ov·a- 1 wst<>pnego p!7:eprowadzoneiio w lip- Skuba" . Pne7. 34 Jai.. Jeż3! on na
waiu powz1ę.ły . dec:~·z.1ę
.na. dnie górmetrów
26
dzen1a kol~ne.1 de\\al'.1acji . "ali;_ty I cu hr.: d) nie przy~ląpili w llpcu głębokości
skieeo jeziora. Bryty1sk1P muzeu·n
tego kra.iu_. pe.0 o .. o. 6.02 p1oc. J.si do egzam•nów w~tępnych.
Kandydaci wvmlenienl w pll:t. bl lotnictwa morskleg 0 od dawna poIo naJ\\ 1ększa ze 11 szvstklch 29 desamolotu tego typu, by
Ponowm~ egzamm ~r.ukiwalo
· ~kladai~
przez . c)
przepro•vadzon~ch
waluacii.
rz~d .Juana , Man! Borda~err;"e~o od ;v•tępny. Kandydaci. którzy w lip- umieścić go w ·~!ach muze11lnych .
to typ saesizaminu wstepne<io „Blackbut'Tl Skuba
cu nie zdali
do1scia do "'ladz,1 '' ma1cu 1972 „r.
wyprodukowano
któreg 0
DELHI. - . Ponad 600 mln rupu w na jeden z w.w. kierunków studiów. molotu,
''· aluc1e obcei przy111osl Indiom w mt- mo)!ą ponownie (we "·ne~niu) ubie- niewiele e-:zemplany niemal w ca111onv!11 roku f1nan<owym eksport ~r-1 gać 'iię 0 prryjęcle n& ten sam kie- o~ci zach. owal się tylko egzemplarl
sp:H."tywaia.c:r w norwe-;k.in1 iezior~e .
zakładow runek studiów.
chalupnlczvch
tykuło\V
Prace nad w;·dobyciem „Blackburn
E~zamlnv dodatkowe r~>:poe•n- tł'!
tkackich: w;·robów z surowego Jedrównież
jak
Antarktydzie
na
Zatwierdzono plan kolejne.I 20 eks- nych
Skuba" i'l.'\\ aiv J tygodnie.
na Antarkt~·d~. obserwacje oceanologiczne, bioklima- \\'Rblu, tkanin bawełmanych, narzut 16 wrzdnia br.
pedyc11. radzieckiej
- - - -cbrusow.
i
inne.
i
medyczne
tyczne.
górbadanie
in.
m.
on
Obe.1111uie
DELI-U. - w sobotę w pobliżu •tonych warstw atmosfery przy pornolicy F'ilipln - Manili doszło do tracy sond rakietowych. odbiór in!orgicznej w skutkach katastrofy kolemacji przP.kazvwanych przez szttlC7.·
Ekspres pasażerski zderz:.-!
.iowej.
ne satcl1tv Ziemi. opracowanie dluzn1eczul~cy się, W pe!nym bi~gll z aut.obusem,
i!O\E'rminowych prognoz hydrod;,naktory zatrzymał ,,ę zb;'t b11'kO to.a
mlcznych.
rów. W wyniku 7.derzenla P pasa .Jak poinformował szef no"·ej eksżer''''' autobusu zginęło, a 25 zostaKornilow, program
pedycji Nikołaj
pral'ująry na ru- 1 Io rnnn~·ch.
Dwaj tynkarze,
badania przyrody
ob•.imu,le także
Znana śp\ewaczLinderplan' l\'O\\'Y JORIC. sztowaniach domu pr>y
otaczających ją
oraz
,\ntarkt;·dy
ltodz!na pa.na !lve>n•t1ona 1 G11@~ n.emo prow11dz~cy wóz !)611 Svenss<>n
ka i aktorka Li7.a 11.linnelli zakomuwód. Nastąpi \\-,·miana zalól( w 0 • na przedmieściu Szt-0kholmu, K .
. fl!'i- nlkov:ała, Żp we \\Tzf'śn1u zan1ierza borgA powracała " "·eu•ńw do do- UU\\'ażyl lo.s'a, który s;x>kojnle m a.
.
środku „l\1-ołod1oznaja". \i,.· obsen' afilmoP'.nducenta
7H
mąż
za
\\'\'jść
Jedneokno
prze~
dostrzegli
torium „Mirnyj", w stac.1ach . Bel- t1nbe1g,.
mu. N& uo•ie mitdzy Borlll a. Trauerowal w kierunku ju.dy samocho„Lenin-1 go z mieszkań chomkę ze świccic!el· 1":e~o Jącka Hale;'a Jr.
„\\'ostek".
llnr<shatt,E'na".
du. w eh Wili gdy samochód >.równa!
wyschnii:tą.
komplethle
J „No\l·ołazar1ewskaja". kami, lecz
gradskaia·•
a!t s królem sr.wedzkich pusze7, toś
w
PrO\"adzone będą badania cvrkulacn Zaintrygowani tym nlezwyklym
Kł
so~cyfiki
ahno~feryczne1 1 klimatu.
"'idocznie sploszony, rzucll się w bOlc
ZJaWISk geofizycznych I g!acjOiOJ<iCZ - ko1icu lipca Widokiem , zajrzeli przez
ta k nlesw:eśllwle, te trati1 mlę<lzy
'
dr ~ w1 b.'l.lkonowe i stwierdzili z prze
ra.zenie1n, że w rogu polcoju na sofie
samochód ł wóz camping.owy_ NAlezą zwłoki n1ężczyz.ny w stanie daPodobnie Jak w całym ro1nlctwie p oczekać; poprawa zaopatnenla l'J)O- stąp-11 s ilny w>Strzą5. Gdy pan s vensleko posum ~teg o rozl;.ladu, zaalat·mow d rugiej polo\\'ie s-0n wysiadł, 11by zol)aczyć
nadal dziewana Jest
w ogrodmctwie
również
oo się
wana polirja stwierdzila. że właści -111arny
nietypową sytuację. Chłody i
ciel mieszkania, 54-Jetni rrlbot1tii< je- deszcze opótniają wegetację niektó- bież. miesiąca.
stato, 1nalaz.t losia v..r przy-czepie can1owoców
wybó r
obecnie
Mały
dnej ze •ztokholmskich talJ yl< zmarl
przez
tratll
warzyw. Tak jest właśnie z o- zwiększy się, ale jeszcze w stopniu p ingowej, do której
prawdo11odobnie około ?O e'rtHl;tia ltb. rych
Wnętrza
rhoroby. górkami gruntowymi. których skup nie zadowalającym . Główną atrakcję pnednlą uybę i ścianę.
W sobotę w parku rozrywkowym roku wskutek dlug-otrwalej
już się rozpoczal. ale u wpr2wdzic
nadchodzące przyczepy ~ostało całkowicie zdemonk
brzoslnvinie,
stano\\·)~
zawalił się l'r_zez przeszło 6 miPsięcy nik t
(Australia}
W Sydney
samotnego, trzynntje się jeszcze na niskim po- obecnie z Bułgarii l Rumunii. Rozdlugosr1 5:'i metrów. z•111terc•owa1 siP losrm
most \\·lszą~y
dosta\\·y pierw- lowanP. Loś miał zlaman„ tylną najedna, ziotnie. Dopiero w najbliższ~nn ty- jloczyna,ia si~ .też
~\" rhw1h katastrofv na moście prze- rhorpg- 0 1 nę :l ~ z~·z1 1 y . .Tes?.r:1.c
powinny się
l(Odniu dosla\\'y ich
sprowadza- 11ę t wezwana policj a musiał„ dobić
ieziorem posnolita w Szwecji ilustra.cja znie- ~wiekszyć. Te same przyc1.yny spo- szych partii \I inogron
płytkim
n~d
rzu~onyin
nych z Bułg_a_r_11_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _n_ies_z_.c:_„_ę_s_n_e_z_'_"1_·e_r_z_ę_.- - - - - - - zna.1clowalo się ok. 200 d7.ieci i do- czulky.
ostatnim
w
niedostateczne
\\·octowaly
rosł:ych. 50 dzieci odnioslo rany
czasie zaopatrzenle w kapustę. Pne~- - --~-- -~------~-----przerwa mię ~ezonov.'a
się
dłużyła
dzy podażq kapusty wczesnej a dru•

do
letni, a prowadzacvch
m l e.iscowo~cl o charakterre r~kreac~·jnym i \\·ypoczynknwym . Ponadto
uruchomiono też 45 nowych t<'llO rodzaiu polączeń . W cah.·n1 kra1·u 'U-

złoro.

twórcą iest

2

~e1.on

W Japonl\ wvdano pierwszą mapę
no11·e.1 wyspy 1N1sinosima Slnto. która
powstat11 w \\·;·nil<u wybuchu P<xi.morskiego wu!kanu na Oceanie Spoko.Jnym. ~•10 km na południe od T•">kio. Swoją \V:elkvściĄ nowa \Vyspa
dwukrotniP przewyższa znajdując;i, s'ę
w sąsiedztwie stara "·ysoe. z która
utworzyla ob<"<'n:e jedną całość. Lac1na po\\·ierzchnia obu W:V"P wyri-0~
st około 231 tys. m k\\'. w jPdm·m
je1 8 kra'erów \\'Ulkanu powstał

Zdani('m ohserwatorów poEtyczOco!Pn:a
n:vch. program Komitet n
rozła
celu
Narodcnvegn ma na
w An!!oli. ~po
dowanie napięcia
bi~!.vch
wodow;rnego wv~t?,pieniami
kolonistów. zaniepokojonych o tat-

zwiększona

Okazuje się, że mimo uruchamia- Mimo. że prowadzą do bardzo ati rakcyjnych miej•cowe>sci (Kołobrzeg,
sezonowych
linii
nowych
Z\\ ięl'5znnia lic1by kur ów. chętnych Giżycko. Krynica Mor<ka. Zakopane.
nie zawsze mają
i. tak jest więcej niż miejsc. A pn - Krynica Zdrój)
Uniwers~·tet Lódzkl podaje do wla- krutacj~ na I rok !!tudlów na niżej
cież w tym· roku PKS lepiej niż w komplety pasażerów.
domości. że od JO do 3! sierpnia br. podane kierunki studiow dziennych,
innych Iat'łrh przvgoto\\·ala sle do
Było to możli\\·e przede ,..--------------------p:..r_z_:y:..:'l:..·m~u:.:j.::e....::.p..::o..::d:.:a::.:nia na dodatkową re- na których limit przyj~ć nie został
sezonu.
w yc howanie
fi zyka.
- - - - - -- - - wypelniony:
dzięki z11ac7nym dosta'nzystkim
(trzyletnie studia zawotechnlc7.ne
~
W br. Pl<S
wom nowego taboru.
dowe. prowa<1zone w Zgierzu). filo'''7.bogari sie w c;un1ie o 2 t:vs. aulogia k1asyczna (egzamln dla kanto \\·~·~odne
tohusów. w tvm 6'.'iO d;•dató\.\· na ten kierunEk odbęd7.ie
_
Przybędzie
autokary 1 Jui?oslawii.
Uniwersyte<.'!e T óruńs·kim .
na
się
przyczep.
_
tys
2
tez ponad
Kandydaci <klactai11 poM.nla bezpośrednio w UT z iaznac1enlem w jaC1ęść tych autobusów skierowana
mają zamiar studlokle.i uczelni
zo•tał!I na 289 linii wznowionych na
nla

nowej wyspy

Opalentow„na została no\\·ocze!n11.. dza.i;\rej ją par-Le v.·odnej.
\\·ysokoobrotow11. turb\n a psro»;a. Jej
Do\;-clh'Zasowe turbmy mialy v.ir\'i
unne.s7.czonego
1
\\·acław Nadzi&kh:.i:wk·7_ :i nik
złożo!l:Y
Zaklddów Mechanlczn~·ch w Elb!q~u. dv:,Jc:h l ożyskach v.~a1u i zan:iocowrtO\\'Q turbina w porównaniu z do- nego na jednym końcu
lei;io walu
znaitychczasowymi uriĄdzenlami te~o t:-'- układu !opatek napędzanych
~or~cą.
na ponad dwukrotne dującą s;ę pod eiś·nienie1n
pu pozwala
poo;iad:1. też lep- parą wodną. Budowa taka powodomoc~-.
Z\\·iększenle
niesyn1etryczne obciążenie ło\Vała
szą sprawność. 11 wi~c IepiP.j w:vko rzystuje energ t~ za\\·artą \\' napę- żysk. co m. in. wpływalo na o~ra
niczenie n1ocy tych turbin.
NO\\.a turbina eliminuje wady doUrladze11 w prosty
tychczasnwych
sposób. Za-stosowano w nie.i bowiem
umieszczone s;-meuklact;· !opatek

dziedzinie

,v,,·n1icnia się tu m.
zagra nicznej.
in. wydob ycie Stanów Zje'<1noczonycl1
7.. błędnego k oła wojny więtnamskiej
I postępy w dziedzinie bezplec.zeń
Londyński
st'':'a mię<lzynar od owego .
„T1me.sH wska:tuje. że Ford obejmuje ur:i11d w korzysfne.i syt ua cji . .-d;·t
Po ostatnich wstrzą~ach m ożna spodziewać sie fall ma.owego poparcia

przewotnlk JJllSderó"'· pnetyi><a
największ y krajowy
PKS Te
przf"wozowe.
w lecie swo,je mniejsze i więk...,z.e .,szcTyt~·"
mniejsze - to niemal - ka żda sobota i niedziela. kiedy to dworce
autobusowe w ''ałym kraju wyglądają podobnie; długi~ kolejki
łudzi zamieniające s ię na ogól w he7.ladny tłum z chwila, podjeokresy
to
Większe
chania autobusu na tzw. stanowisko.
wyJazdów u r lopowych.
wzmożonych

Pierwsza mapa

polskiej konstrukcji

do t~·ch

ma ona na swym kon cie duże

o~ią.gnię<'ia.

nimi ołwiadczeniami Lizbony o goswym terytotowości przyznania
riom zamo:"'kim statusu niepodleglych państw.

W n<)Cy z. piątku na ~O'botę Komit!!'t
Ocalenia Narodoweg<> Portugalii oglo
sił komunikat. zawierający progr.am
dekoloniz.acji Angoli. Program przewiduje. że pierwszym krokiem powinno być z<iwieszenie broni. Następnie ma hyć utworzony tymczasowy rząd lwa lic •jr,y z udz.ialem
przedstawicieli wszystkich ruchów
etnicznych
w~·zwoleńrz.ych i grup
zamie~zkujących Anc:olę. w tym jej białych mieszkańców. ZadaniE'm
przygotowanie ornądu ma być
do
Wybory
wyborczej.
dy1rncji
zgromadzE>nia konstytucy.inerro mi3łvby się odbyć - . wg projektll rzą
du rnrtugal•ki<'6(0 - w ci?'(U 2 lat.
Wl<idze pnrtugal<kiP wnctfają z1wO'.'IZ
dę na udział oh,('rwatorów
\\e ''"zystkich etapach nrzyznawaAn:;oli.
n'a niepodleglo<ci

Nowoczesna tu.rbina parowa

<'zasowej adn1inistracji USA pL'Z.v?na-

Je,

bliskowc;<·hodnłe

Dwukrotnie

Wit'le dzienników zachodnich, nawet tych. klóre wielokrotnie kryty-

ale nadoi doczno

kryzysu

Dyplomaci ci podkreślają don ioznaczenie faktu. ŻP na stanowisku sekretarza st anu po :to~tanip Ht>nry Kl•singer, g d~-7. 07naC7.• to, t•
nie
bliskowschodnia polityka USA
ulegnie zmianie.

go.
słe

„Prrtwda" pi~ze. że
nazwisko Nixona związane jest z
sytu~cji
w
ważnymi zmianami
czasie gdy
W
międzynarodowej.
pełni! on obowinki pre?.ydenta doknnano istotnego zwrotu w sinsunkach radziecko - ~mervlrnń,kich i
r<>dpisano szE'reg dokumentów, m~
dla
jat:.vch hi,toryczne znaczenie
cale.i ludzkości.

nie I pozwala zrozumieć. Jak wielkie
Prasa norweska poin!ormowala w
o odkryciu przez kons-:ircjum straty ponlósl podcżas ostatniej wojnaftowe „Arpet" wielkich zlóż ropy ny nasz kraj i jale \\'iele wysiłku
Pól- \\'loży! w odbudowt.
w brytyjskim sektone Morza
wschód od
nocne1zo. na północny
Zagran ; ml stu.denci zwiedzają pod
Szkocji, Badania w tym re.ionle prze
prowadzi! norweski statek ocea11ogra- czas pobytu w Polsce glównle KraSzczecin.
\Vrocław.
Ośwlęcin1,
ków,
7.loża są
Drill-2"
!iczny „Waage
Lublin, choć
Poznal1.
równie bo)!ate jak Trójmiasto.
prawdopedobnie
ropy naftowej odko·te do-- można ich • potkać także w małych
pokl~dy
n1iastach powiatov:ych.
tycl1czas na Morzu Północnym.

więcej

dla nowego prezyde nta. Ford bedzie
manewru w
swobodę
wi~kszą
miał
polityce w ew nętrz;neJ, zwlaszaa w
podejmowaniu kroków dla pohamowa nia inflacji. Prasa zachodnionie111iecka wyraża przekonanie. że prez~·dent Ford będzie kont y nuował poli tyko: odpreże11la 1>rowadzona, przez
po1>rzed111 rząd. Dziennik „West fa elische Rundschau tt pisze , iż n1 ożaa za·
po!ożyć, te ha s łami Waszyngtonu
nadal „konsultacje zami:<st
zostaną
ot.w-arcie
k<>nfrontacJP' t "gzerokle
na śwlat •
Kairski korest>ondent Agencji A~so
ciated Press cytuje wypowiedzi d y plomatów arabskich wyraża,J;u~e pogląd, że rczyi;:nacja Sixona nie przezn1icrzającym do
szłH•dzt wvsiłkom

Bratysławska

1ob<>tę

Autohusow coroz

Program

kijem.

w Tatrach

0

BYŁE

KOLONI

statnie posunięcia dekolo~iza_C)'.Jne_ P~rtugalH 1>7wolaly
również po stronie afrykanskieJ wielkie ozywien1e. Niedawno opuścił Algier z gotnwym wnio-kiem o przy1ę
cie Gwinei-Biosau do ONZ prezydent Republiki, Luis
Cabral. Uznanie Gwinei przez Portugali~ jest już sprawą najbliższych dni i wiąże się
z przyja1dem do Lizbony Kurta
Waldheima. W Mozambiku przerwano działania wojenne. FRELTMO jawnie już tam zacźyna operować.

O

W ciągu 30 lat swego istnienia Polska Ludowa nawią
zała szerukie i wszechstronne stosunki z najdalszymi zakątkami świata. Odpowiarlają im bardzo różnorodne form:v działalności polskich przedstawicielstw. które starają
się nie ograniczać tylko do prac, związanych bezpośred
nio z ich branżą. ale są równorześnie µopularyzatoraml
osiągnięe naszej kultury, techniki, myśli n~ukowej, są
łącznikami między Polską i zagranicą. Oto kilka wybranych przykładów tej różnorodnej dzialalności.
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POLSKIE
enińskij Prospekt 45. Moskwa·. Ten adres znają dobrze przedstawiciele orga.
ni.z.acji 'frac-htowych i
arma!orski"i;h wielu krajów świata.
Tu. zbiegają się inlormacje, napłyWaJące z różnych portów o wykonaniu zleconego rejs•1, stąd nad<.wane są zamówienia dotvrzące
z.al<1;dunków statków, trasy ich podtózv i iru:ie. dyspozycje
Tu r< wme,z tocz.ą się narady_, .odbywają konsultacJe pe>lsk1rh 1 ra-

I

stalonej renomie rynkowej,
m.
in. szklo, krys1.tały, wyroby z wikliny. Osobną pozycję sianowią
chemikalia. przede wszystkim Si<lrka, .,Anglodal" współuc-zestniczy w
polsko· brytyjskiej kooperacji orzemysłowe_j w zakresie manyn budowlanych i prowadzi różne usługi
techniczne. W tym roku .. Anglodal"
utorował
drogę
nowe.i
polskiej
spółce - „FLT Metals" która prowadzi działalność eksportowo-importową w branży metalowej.

Poprzez .,Daltra.de", „PZL-Delta"
pokryw<i pe>łowę brytyjskiego zapotrzebowania na szybowce. Istotne
znaczenie W dziatalnOŚCi spółki ma
branża gumowa i metalowa. Zarysowujt się nowa, bardzo istotna do
mena działalności „Daltrade" eksport pol.skich kompletnych
obiektów przemysłowych.
Inną spółką posiadającą siedzibę

w Londynie jest „Gdynia America
Shipping Lines Ltd",
lub krótko
„NNGAL". Spółka powstala w 1941 r.

I

żeglugi w kontaktach mlędzyrzą
clowych. Równocześnie misja spelnia rolę lącz.nika dla Polski z międzynarodową komisją rybolówstwa
na pólnocno-wschodnim Atlantyku
i międzynarodową doradczą organizacją
morską
(IMCO). Polska
aktywnie uczestniczy w pracach
IMCO. a szef polskiej misji morskiej jest już przez drugą kadencję wiceprzewodniczącym rady tej
organizacji. vyreszcie polski sklep
„Polonez", ktory w Londynie pro-

I

•

gr-an1cą

W Algierze i innych stolicach afrykańskich wielkie znaczenie przywiązuje się do podpisanego
przed kilkoma dniami
uktadu w Bukawu w Zairze.
Czteręj
afrykańscy
prezydenci,
Nyerere z Tanzanii, Kaunda z Zambii,
N'Gouaby z Konga
Brazzaville i Mobutu z Zairu; wraz z sekretarzem 'leneralnym
OJ A, zdolali skleić tam zwaśnione ruchy wyzwoleńcze Angoli
we wspólny front dla prowadzenia
rozmów niepodleglościo
wych z Portugalią.

Komunikat końcowy podpisali czterej prezyden~
cych z Angolą krajów, sekretarz generalny OJ A,
MPLIA Agostino Netto, Daniel Chipenda i Genti
prezentujący trzy skrzydła MPLIA
oraz Roberto
FNLA.

sąsiadują

przywódcy
Viana, reHolden
z

Potrafiliśmy tym razem - pisze z dumą komentator algierski ~ zapobiec rozbiciu wewnętrznemu Angoli i uniknąć konsekwencji, jakie przyniosło ongiś
rozbicie w Kongo. Naw~
karta historyczna dla kolonii portugalsltich w Afryce napawac
więc może optymizmem, choć nie jest bezkonfliktowa.

anifestację radości w Mozambiku zaklócil incydent szofer ciężarówki wjechał w tłum mant feslUJ'.:\c1ch, radz;eck1ch specjalistów z dziedziny
Wyrobioną od
dawna, bo od I Obecnie
zapewnia bieżacą obslu- I skiej misji morskiej, która repreniąc parę osob.
W Mozambiku skazano tez oogatego
gos??darki . morskiej, poświęcone 1959 r., markę handlową ·na bry- gę p-0lskich statków w portach, zen tuje oficjalne interesy
naszej
1-prawom wspó!pracy i wzajemnej tyjskim rynku ma
i wpływowego kolonistę za próbę
zorganizowania bojówek
inna polska
ha 1
pomocy w zakresie świadczenia u- spólka _ „Daltrade" Domeną jej zajmuje się akwizycją ładunków i wadzi firma wydawniczo- nd owa
przeciwko armii portugalskiej. Sądzony jednak będzie zaocznie,
.slug W portach i na pełnym mo- działalności jest handel
sprzętem frachtów na cały świat itd. Wy- Earls Court Publications Ltd. Firgdyż zbieg! i przebywa w sąsiedniej Rodezji lub w Republice
rzu przez floty handlowe i rybac- inwestycyjnym ... Daltrade" repre- dzielone biuro firmy „Gal-Travel" ma prowadzi prenumeratę i ~prze
kie obydwu bratnich krajów.
Południowej Afryki. Niepodległość Angoli i Mozambiku zbulzentuje interesy 12 polskich cen- zajmuje się obsługa ruchu pasażer- daż wysyłkową na terenie Wielkiej
Problematyka, którą zajmuje się !rai handlu za&(ranicznego. Z więkBrytanii i równocześnie rozszerza
wersuje też, jak się sądzi,
dotychczasowe układy polityczne
biuro moskiewskiego Attachatu dfs szych godnych uwagi kontaktów ui skiego i turystycznego między W. prenumeratę publik3.cjl angielskich
i strategiczne, zwłaszcza w Pretorii i Salisbury.
Gospodarki
Morskiej PRL obej- łatwianych za po:re.dnictwem „Dal- Brytanią a Polską, zarówno drogą na zapotrzebowanie kontrahentów
muje niemal wszystkie dziedziny trade" jest sprzedaż 5 polskich morską, jak lądową czy lotniczą.
z Polski
ANNA JACKOWSKA
polsko-radz.ieckie.1 wspólpracy
w statków armatorowi brytyjskiemu.
E. M.
Londyn jest również siedzibą pol
to:l:egludze morskiej, wymianie
warowej, rybolówstwie l dziesiątki
innych spraw, 7. iakimi stykają się
codziennie ludz.:e moru
aryskl Konsulat Generalny
PRL (jeden z czterech konacznę od t€go, że nle
Lęk jest złym doradcą i jeśli przytoczę tu liczby, to jedynie w celu zobrazowania rozmiarów zjawiska. P?ł
sulatów generalnych Polski
ma padstaw do stwier
ska
obok Japonii, ma najwyższą na świecie ilość zachorowań j zgonów na raka żołądka. Na 100 tys. osob,
na terenie Francji)
poza
dzenia, iż rak żolą
iwą normalną pracą prowadzi wiedka jEst dziedziczny.
aż
44
zapadają na tę chorobę, gdy w USA (wśród mężczyzn) tylko 10, a w Kanadzie i Australii - 15. Szczelostronną działalność, maJącą
na
z prac amerykańskie
celu spopularyzowanie polskiej kul
gólnie często choruje u nas ludność wiejska.
·
, , .
go
uczonego
R. J.
tury wśród społeczeństwa
fran8hambergera wynika.
Jakkolwiek moją specjalnością są choroby krwi, zacząłem dociekać przyczyn tego stanu. Wy1ezdzałem do
cuskiego.
że zachorowalność na
USA, Anglii i Jugosławii, konsultowałem wyniki swych spostrzeżeń z naukowcami tych krajów. Szansa uchr~
Od trzech lat dzrala francuski
rak.a jest bardzo wykomitet odbudowy Zamku Warszaw
soka y; ,.Cil.lej byłej
nienia
się przed ra.kiem wzrosła niepomiernie. Rak . nie jest fatum, zanim jednak rozpoczniemy szeroką akcię
skiego. który zebra! .luż pokaźńą
·mOP.arehH -aU!!!kl(t~wtgieł'~i. a także w
profilal<tycmq, trzeba zrozumieć istotę tej choroby. Dziś wiemy ó niej już· nieporównanie wiecej.
kwotę czterdzieści tysięcy tranBułgarii i Finlandii. Najprawdopodobniej
ków, a umierza 7.gromadzić 100 tys.
występowanie tej choroby jest uwarunfranków. Miejscowy Związek Polkowane kulturowo i środowiskowo. Na
n leż toko!eron (witamina E). znajdująca
suootancje. Ponlewat rolnik nie Jest w
skich Kupców I Rzemieślników p-0Zagrożenie rakiem żołądka na wsl wywsi podstawowe znaczenie mogą mieć w
się w kukurydzy, salacie, oleju lnianym,
stanie ustalić, kiedy spleśniałe produkty
11t.anowił wspólucz.estniczyć
w zanika z dwóch glównych przyczvn.
Po
przypadku raka ż.olądka dwa czynniki:
wątrobie, płatkach owsianych.
je zawierają, nie powinien nimi karmić
kupie zlot.a na zegar zamkowy. a
pierwsze właśnie z nieodpowiedniego odsposoby odżywiania się I stopień skaże
zwierząt, ani sam spożywać.
jeden z członków związku przyżywiania.
nia środowiska grzybami wytwarzającymi
Oczywiście konieczne jest rozszerzenie
Dodam przestrogę: czy to będzie splegotowuje obecnie komplet
mebli
substancje rakotwórcze - pleśniakami.
badań nad innymi pierwiastkami i subZacznijmy od gleb. Stosujemy coraz
śniały chleb, czy dżem, czy też pasza,
stylizowanych do jednego z salostancjami, które mogą mieć podobne dzia
więcej nawoz.t\w mineralnych i uzyskujeHipotez.ie o dziedziczności raka przeczy
nie wystarczy usunąć nalot, wypłukać je.
nów zamkowych. We Francji dzialanie.
my coraz wyższe plony. To dobrze, ale
fakt ie gdy polski chłop
wyemigrował
rzy wygotować, aby uchronić się przed
la także komitet Centrt1m Zdrowia
każda roślina pobiera z gleby nie tylko
do USA, to jego dzieci chorują nie częś
Rolnicy powinni przede wszystkim zachorobą. Takie produkty należy zniszczyć,
Dziecka. który zebral iuż sumę 24
podstawowe pierwiastki - azot, fosfor,
ciej niż rdzenni Amerykanie. Podobnie
dbać o ochronę gleb przed
wyjała-wia
bo nie ma sposobu domowego na unietys. franków.
.
/
potas,
lecz
także
m.
in.
magnez,
miedź,
ma się sprawa z emigrantami japoński
niem z magnezu I mikroelementów. Tu
szkodliwienie substancji rakotwórczych,
Niedawno konsulat
paryski dożelazo,
które
organizmowi
są
niezbędne
jednak
dwa
postulaty
kieruję
pod adremi.
prowadził do końca sprawę przeagrożenle to po raz pierwszy oddo przeciwstawienia się rakowi i miaż
sem władz i przemysłu nawozowego. W
Proszę sobie w,l#::>brazić wysoką wieżę
kazania Muzeum Adama Mickiekry! lwowski botanik dr Joffe.
dżycy. Ponieważ nie dostarczamy ich
z
Polsce powinniśmy na wzór
zachodni
starego zamku. Gdzieś na szczycie rowicza w Warszawie pamiątek po
Stwierdz.il on przed 30 laty, że
powrotem glebie - pokarmy nasze stają
przeprowadzać badania gleb na zawartość
śnie drzewo I rozsadza star.e mury. Jest
wieszczu które przez wiele
lat
ludność, która z głodu spożywala
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unik był taki sam: zakażenie rakotwórczyproduktów z 'l°"'podarstwa sam spożywa.
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MILI CZYTELNICY
,,DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO
JeśU

byliście w
będę musiał powiedzieć Wam,

powiecie mi, że

li

Lek, którego nazwa ch emiczna

e
e

doświad czalnych

przez d ra

Wormwood Sorubs. zajm ująceg o si ę
od wielu lat przypadkami p rzestęp stw na tle seksualnym . Benperido l, znany z re sztą i używany z powod zeni em na kon tynencie, m. in . w Belgii, przezna cz ony j ~ st głównie do stosowani a w okresi e po odbyciu kary, w celu

L.

Fiel da, leka rza w i ęz ie n n ego w

nie wpływa na zahamowani e
działaniem obejm uje s t refę podwzgó-

uniknięcia nawrotu zab u rz e ń . Ben pe ridol

procesów ho rmonalnych, lecz swym

rza, re gul u jącego równowa g ę end o k ry n a l ną, tł u mią c skutacznie libi do,
urojen ia, elim i nu j ąc tym samym o rga zm. Nie posiada on p rzy tym uj em·
nych efektów ubocznych, j ak w wy padku stosowania hormonów ż eńs ki ch.
wpływają cych na rozwój cech kobie cych . otyłoś ć, depres j ę itp. Na j wa ż
n iejszą j ednak za l etą tej .,ch emicznej kastracji" , w prz a ciw i eństw i e do
kontrowersyjnych zabiegów chiru rg icznych, jest tymcza s owoś ć i odwraca lno ś ć sku t ków zabieg u.
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miętowym.

Mimo takiej ·różnorodności kuchni berliń!kiej, nie wszyscy berliiiczycy aprobujq rodzaj Jedzenia i picia. Wystarczy tylko podsłu
chać rozmowę dwóch mieszkaficów stolicy, którzy u: róci!i z podrów
więc
ży służbou;ej, ażeby dowiedzieć aię, że tam „w terenie",
Ka,rl-Marx-Stadt, Erf\Lrcie, czy Schwerynie nie tylko wystawy dekorowane sq bardziej atrakcyjnie i że dziewczęta „sq tam piękniej
bardzo rozpowszech~ze", lecz również, że obiad smakowa! lepiej niona słabostka ludzka.„
Ojcowie miasta Berlina przy rozbudowie miejskiej 1ieci gastronomicznej uwzględnili te właśnie różne ludzkie słabostki. Tak więc
mamy tu również i restauracje, podajqce zagraniczne potrawy, gdzie
radzieccy, polscy, czechosłowaccy, węgierscy , bułgarscy !ub rumu·ń·
acu kucharze i mistrzowie piwnicy tworzą niezwykle fachowo spe•
cjalności swojej ojcz11zny. Zaktady takie istnieją już od wielu lat.
Również godne uwagi sq gcutronomiczne zakłady, które raczq gości
potrawami z różnych rejonów NRD.
Jeśli więc, Czytelnicy „Dziennika Łódzkiego", zn.ó w przyjedziecie
do Berlina, a nie będziecie mieli odwagi konsumowac t.radycy1ne1 go~
lonki i będziecie chcieli zmienić kuchnię, pozu;olę 1ob1e zaprou·adzic
Was w gastronomiczne zaułki na,szej prowincji. Chodzi jednak o to, ażebyście przyjechali w cieplejszej porze ropod
ku, ponieważ takie właśnie specjalne zakłady, . fw1kcjonujq
otu:artum niebem, w zimie natomiast sq zamknięte.
Najbliżej polożona, i dlatego ciesząca się naju'iększq frekwencjq,
jest urzqdzona w pobliżu wielkiego magazynu przy Aleksarnierplatz
„Tur111iska Gospoda".
Obywatele Turyngii mają ambicje,. abu. uchodzić. za ~ajlepszych
kucharzy naszego kraju. U korono1ca111e~ ich sztuki k ulinarne1 sq
znakomite kluski tury1iskie, które dzięki swo1emu osob.l1we1?1u sma kowi, ściqgajq do gospody tłumu smakos.zy. Inna speCJalnosć regionu to świetne kiełbaski z rusztu o osobliwym smaku.
'Niezależnie od tego w centrum miasta zna1duje się wiele małych,
drewnianych pawilonów o tak obficie zestawionej karcie dań, .że d a..
.
jg ona pelne pojęcie o osobliwości turyńskiej kuchni .
Inną atrakcjq jest tu placyk z garnkami, który zdobią naJptfktradycyjnych z~kladach gar~- .
ni~]sze~ naczynia. "j akie vowstalu w
Inna natomiast ekspoz11cJa
carskich p'omiędzy Jenq a Weimarem.
prezentuje kwiatow~ bogactwo Erfurtu, gdzie rokrocznie odbuwajq
uę mięazyna.roaowe wystawy ogroamc•~.
Myślę, że takie popularne wycieczki można połącz11ć .dobrze z. WJ/piciem pól litra zimnego piwa i spożyciem pieczeni wzeprzowe1 ład
nie przybranej przyrumienicmq cebulq.
W podobn11m stylu urządzone sq lokale w wielkim parku narodowym przy Friedrichshain, tuż za pomnikiem polskiego .żołnierza
i niemi eckiego antyfaszysty. Lokale te pozwalają poznać ~ztukę kutinarnq innych jeszcze regionów NRD - Gór Harzu i znad Sprewy.
Sq one urządzone bardzo interesująco, prezentując folklor, & równocześnie osobliwości kulinarne.
poszczególSkoro już zwróciłem Wam uwaut na różnorodnoś~
nych berlińskich lokali gastronomicznych, chcialbym jeszcze uzupelnić moje relacje malym dialogiem, który w tych dniach wydrukowany został na karcie dań słynnej „Zi!le - Stube".
Zapytuje tu przyjezdny berlińcz11ka: „Czy i panu równief przy
tym upale tak mocno dokucza )Jragnienie?" Na co otrzymuje on odpowiedź: „Nie dopuszczam nigdy do tego, ażeby u.pal doku.czuł mi
aż tak bardzo!".
ż11czę Wam przyjemnego Za.ta.
DIETHARD WEN D
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brzmi benperi dol, a który niedawno

uka za ł s i ę w Anglii , stosowan y j est w celach

Berlinie, a nie jedliicie tam go.
że, niestety, nie byliście w Ber·

lonkt,
!inie„ .
Tum lekko prowokującym wstępem ch6ałbym w związku i por(ł
roku poroz1r1au;iać z Wami o berlińskich specjalnościach gastrono·
m 1czn ych: zarówno plynnych jak i stałych.
W istocie jest to tak : jeśli berlificzyk prowadzi gościa cLo restauracji, z całą µewnościc1 poleci mu golonkę, przy czym jest mu obojętne czy sprawi 11ościnwi przyjemno.•ć. w taki sµnsób pokryu;ająe
jego za.potrzebowanie kaloryczne. Poza tym w berl11lczyków wmakluw1a;ą nie-berlińczycy , że ci żywią się przeważne „bulettą" seczkami z mięsem których trudny do ustalen ia smak ustala po·
tężna ilość musztardy.„
Żaden cudzoziem ie c nie powinien być zaskoczony jeśli w restauracji, którą określono jako „oryginalq restaurac;ę berli?lską" za.proponują mu dania, które otrzyma on zarówno w Dreźnie Jak i w Weimo rze, 1:10dawane tam jednak pod innq etykietq. Znam karty dań opatrzone wyjaśnieniami z leksykonów tak. ażeby rówiei mieszkaniec
Meklemburgii i Saksonii, Polak czy Węgier znalazł tam coś dla 1iebie.
Czytamy w nich m. in„ ie „Gefiillte Fusslappen" to rolada z kaNawiedęńskie parówki.
pustą, a „Radfahrerbeine" to po prostu.„
tomiast „l:Jriejtragereisliein", to po prostu rolmops, a kto zamawia
„zieloną trawę ze słonecznikiem" nie powinien być 2askoczon11 jeśli
podadzą mu szpinak z jajkiem.
Jeszcze bardziej fantastycznie brzmiq nazw u ulubionych berlifiskich
komb in acji trunkowych.
piwo
nazywa się berliński narodO'U: ll napój „Dorożkarzem"
I żytniówka, „Doktorek" - to !i/cier jajeczny, „Smierciq mu.rany"
określa się wysokoprocentowq gorzką, serwowaną wraz z likierem
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kierowano na fotografie kobiet dorosłych. przyjednoczesnym wstrzymaniu bodźca, powooując w
ten spo;ób niechęć do poprzednich zainteresowali,
neutralnym. Metoda ta
zwracając je w kierunku
okazywala się również skuteczna wobec pewnej
grupy homosE>k~ualistów.
Oczywiście i tego rodzaju terapia wymagała rtużej
w prze· d~·scypliny i systematycznesio stosowania .
ciwnym razie ryzykowano po pewnym czasie recy-
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Od 1963 r. dr Field i jego e.kipa przejęli technipodskórnego wszczepiania lPków hormonalnych,
jaką stosuje się niekiedy w doświadClałnej hodowli
drobiu.
Próby przeprowadzone zostały na grupie 25 osób,
skazanych za czyn~· nierządne wobec niel~tnich.
Wszystkie te ornby 1.o;;•ałv up1·zedz'>ne o ewentuc,Jnych następstwach kuracji. Jednakże więk;;zość z
nich wyraziła zgodę w obawie przed powtornym
znalezieni<•m się w więzieniu.
Wyniki doświadczeń uznano za pozyt,·wne. Lihido zasiało zahamowane. w niektórych tylko wypadkach zaobserwowano uboczne działanie w po:<taci nabrzmirn!a gruczołów piersiowych. co zresztą
likwidowano za pomocą zabiegu chir urgicznego.
16 osób spośród w:ężniów . ktorzy prze>zl! kurację, nie pope ł niło w C'iagu następnych lat żadnego
prze>tepstwa na tle seksualnym. zaś kilka o;:cfo.
które znalazły się ponownie w więzieniu. w lala
skazanych za innego rodzaju przewinienia. (B. K.)
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"°i<Mce,
położonej w pobliżu
miasta Bukoqa w
Tanganice na z.achodnim brzegu jeziora Wiktoria, w drugiej klasie szkoły podstawowej dwie dziew~
czynkl siedzące na• ostalmei
lawce zaczęły nagle chichoniewiekiej

tać.

Na lsmach Afr~·:\fozyPrzeglądu
cznego opublikowano rozlegie sprawozdanie omawiające
tę. n ie piern»zą zresztą i nie
cz.onych.

kańskiego

jep)'ną

epidemię

śmii>chu.

Doktor Rankin z uniweny-

smI•e Ch
#

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. gdyby nie fakt.
że śmiPCh trwal nieprzerwacalą
nie i szybko ogarnął
klasę. Ucmiowie i uczenriire pok!adali się wprost :r.e
śmiechu.

Odesłano ich do domu. iile

chichot nie ustępowal ani na chwil!l. Byt to
śmiech tak zaraźliwy, że ogarnął rodziców i wszystkich
domown ików. Ataki śmie.-qu
<>ogarniały ca.ie wioski I
siedla .
Ta niesamowita l!'pldemia
ulłmiee hu zaintrygowała

przer;;źliwy

to

·

,
zdro •

w~·

w Ugandzi e ! dokfryr
tetu
P hilip stwierdzają. że jest to
,.typowa dla niektórych okre
masowej
gów A!ryki forma
histerii".

Szczególn'P łatwo .rnpada1::t
chorobę
na tę specyficzną
nerwową dz.Pei. ale i doroś!L łat\\·o mosią .. 7.?raz'ć ;;'ę
od dzieci histeryczn~·mi n~padami śmiechu". To wzajemne udzielanie się histeryc;mego smii>chu je•l tak su11:esty11•ne, że pocz..1tkow() sadzono, iż wywołuje go jakaś
wykazalv
inf~krja. Badania
zmi~n
jednak. 1.e żadnych
klinicznych u oacientów nie
pod.!fwi erdz()no. .Tecl}-nie
sie
CZH ataków obsE>rwuje
znaczne ro:r,~zerzeni~ źrenic.
epideOmb~- zaataknwanP
w
mią śmiechu 71e widz.ą
ciagu kilku dni.
Objawy z.agadkowej choro· · 16 r! ·
·
b,. t
i· 0g~';!:i1:]ąpr;;~;;;me znac;~~
np. zaTak
ludzkie.
~kupi•ka
kiedy
n()towano wypadek.
afryka:'i800 mie-zkai'lców
jednoskieg'> o. ieclla byln
cześnie ofiarą niezwyklej epidemii.

w Szwajcarii, w tajemniczej klinice położniczej, urodziło się _27 dzieci. Matkami tych dzieci były studentki z Eu.ropy.
Każda z nich za urodzenie i sprze'd an ie swego dziecka otrzymaSzwedzkie czasopismo
ła 15 tys. zachodnioniemieckich marek.
„SVENSK DAM TIDNING" zamieszcza relację o tym wydarzeniu.
Gdzieś

D

czął
dlującej dziećmi.
powyższą objęta

Okazało się, że
została również

akcją

Szwecja. 19-letnia Marianne· BrosC'hulat, studentka teologii zeznała przed policją, że
w obawie przed zemstą tej „handlowej
tiz;my" musi się ukrywać ze swoim syn~
k1em Peterem. Oto, co zeznała Marianne w policji kryminalnej w Ki:iłn.
„Pewnego razu w upa lny letni dzień w
Mlinchen weszłam do baru. aby ugasić
orzeźwiającym pły 
pragnienie jakimś
nem. Zauważyłam, że ś l edzi mnie iakiś
ubrany mężczyzna .
ml<idy, elegancko
Wr~szcie podszedl do mnie i zapytał . czy
moze się przysiąść. Człowiek ten rozpo czął ze mną rozmowę i ku mojemu zdumieniu · wiedział o mnie wszystko - kiedy i gdzie się urodziłam, z jakiei;(o poco studiuję i jakie
chodzę środowiska,
mam kłopoty ze studiami. Wreszcie wyłożył o co mu chodzi.
by! repreTen młody elegancki pan

ł

D~IENNIK

tODZKI nr 189 (7989)

pewnej firmy w Szwajcarii,

nymi o tobie pewnemu panu w Szwajoświadczył mi ów dżentelmen
carii będzie odpowiadało,
- jeżeli wszystko
otrzymasz 15000 marek. Spotkasz (zglosi
bę 
si~ do ciebie) naszego wysłannika,
dziesz miała z nim dziecko - urodzisz
w
(naszej)
położniczej
je w klinice
Po urodzC'niu .dziecka wróSzwajcarii.
cisz do swojego domu i nie wolno ci
Pomyśl, zastaz~dawać żadnych pytań.
now się, za parę dni skontaktuję cię z
panem, z którym będziesz miała dziecko. Ylie~z. że 15000 marek przyda ci się,
bo iestes w kłopotach pieniężnyC'h",
podpisano umowę
Kilka dni później
a
Baby-Handels A.G. Zi.irich,
między
Bi.ichler
Bz oschulat
Mari~nne
panną
w których omowione
Strasse 19. Kiiln.
zo•taly .powinności obu str.on, m. in. to,
że:
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gołowej zapłacić i to dobrze, za pewne
usługi świadczone przeze mnie. Zaintechcia ł am wiedzieć, jaresowałam się kie to mają być usługi.
- Krótko mówiąc chcemy mieć twoją fptografię. którą pokażę wraz z da-
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wie niemieckie studentki ujawniły ten haniebny proceder. Na żą
danie zachodnioniemieckiej poliInterpol rozpocji kryminalnej
badania i poszukiwania firmy han-

).

WSZCZEPIANIE HORMONOW

hemiczna kastracja" nie stanpwl w
W. Brytanii całkowitej nowości, ponieważ już w latach 40 Dunn, a następnie
Foote stosowali do tego celu przy)mowany doustnie stilboestrol, jednaltże ten
posiadał
syntetyczny hormon żel'lski
szereg niedogodności. W celu skutecznego działania musiał być stosowany w więl.;;szych
dawkach, co powodowało u niektórych pacjentów
mdłości i torsje, np.: u kobiet w ciąży, poza tym
wymagal regularnego przyjmowania. Rezultaty zależne były od wytrwalości pacjenta, toteż stosowano
go jedynie wobec osób bardziej odpowiedzialnych.
pragnących szybkiego wyleczenia. W wypadku pacjentów trudniejszych natomiast próbow:mo trrapii
opartej na zasadzie „wzbudzania awersji". poslugując się metodą odruchu warunkowego Pawłowa.
· I tak np. osobom o skłonnościach deprawacyjnych wobec nieletnich, ukazywano zdlęcia malych
dziewczynek, z jednoczesnym uż~·ciem nieprzncm-1
neg<i bódźca elektrycznego. Następnie uwagę ich

C

;.~

~,·

dywę.

METODA AWERSJI

'1

'

1) Bab y- Han d el~ A.G. Zilrlch zobowią
zuje się do punl.;;tualnej wypłaty, a panna Broschulat zobowiązuj e si ę do dyskrecji.
zobowią2) W razi e niedotrzymania
zania (co do dyskrecji) p anna Broschulat zapłaci grzywn ę 50 tys. marek zachodnioniemieckich.
te
3) Pannie Broschul1tt wiadomo,
dziecko natychmiast po urodzeniu zostaojciec
ni.P przekazane w inne ręce, a
dziecka ma być „anonimowy".
otrzyma łącznie
4) Panna Broschulat
z
15 tys. marek zachodnioniemieckich,
tego 5 tys. za 5 stosunków w miejscu
wyznaczonym przez firmę it„ itd.
Mężczyzna, · który mia! zostać ojcem
dziecka Marianne Bro;;chulat przedstB~il
się jako Gi.inther i mógł mieć ok. 40 lat.
lub
nauczyciela
Wyglądał na lekarza,
handlowca.
Po zapoznaniu się w MUnchen, para ta
spędziła, wedle umowy tydzień w malej
wiosce w Austrii. Mari~nne B. nie wie
„miodowy"
do dziś. gdzie spędziła ten
tydzi<>ń z Glintherem.
Gi.inther okazał 1i ę czułym 1 troskli-

nie u jawni! jednak
wym parłlnerem,
swojego nazwiska. Mari~nne dowiedziala
się tylko, że z Austrii udaje się do Danii i Szwecji.
Marianne powróciła do swoich studió\V
z 5 ty•s. marek zachodnioniemieckich i po
pokwitowala jeszcze
sześciu miesiącach
dalszych 5 tys. marek. Swiadoma skutków, Marianne Broschulat zerwala umowę z Baby-Handels A.G Zi.irich. Za te
10 tys. marek wynajęta mieszkanie, urzą
dziła je, kupiła telewizor i używane auto i urodziła syna dla siebie.
żałuje swojego kroku. jakkolwiek
w
ze swoim synkiem Peterem
wiecznym niepokoju i strachu, aby nie
wytropiono jej miejsca zamieszkania.

Nie

żyje

Owa· szwajcarska firma handl u dzieć
na
mi rozszerzyła swoją działalność
działa też w
kraje śródziemnomon;kie,
zachodnich Niemczech i Szwecji.
Do wrze~nia 1973 r. w hjf'ninic?:Pi kli„!(dzieś w Szwajcar!!"
położniczej

nice

urodziło się

27 dzieci.
(W.)

~

.

Gdzieś
wSzwajcarii...

WA2NIEJSZE TELEF01'Y.

4.1,

Prr.~·hyne\l·!kie110

t~lefonłczna
03
Straż Pożarna
08 666-11. 59.'i·55
Po~ołoWit>
Ra1unkowe
09
Inform kolP! 6.15·55. 28~ -60. 39~-KO
Inrormar.fa PKS
ł~5-96 . .Jt7 · 20

Po!i'!otowitt wodol'i•1owe

SH-·15

Po~o1nwil"

H.;-~:;

O•eowi:kie-

1~ i . Ga~uina S.
lka•ysłav.-slca
J a, Obr. Stalin!lradU H.

Informac.la

12.R,

Z;;3-11

Tuwima :it, :RzJll<'Wsl<a 14"1. P !'1<łr
koW~ka
:.en. LimanOW!kie!lo n,
Z iel<>fl~ 23. :Pl. Wolności 2, Obr.

MU.A SAI,A l(odz . 20 ;.Ape·
t.rt na czereśnie": 12.8. nieczyn-

!ITACJA Kl\WIODAW!IT'l'l'"A
17 lA przyjmuie ~o
dT:„nni„ w eodz. 7.30-14, a w •o-

c:azowe

J'oczotowie ener2et_vczne

Poi:otowie

~3ł-21

ciepłownicze

S talil!ll"IM:hJ

TEATRY

Francl!zkańska

boty 7.30-U.

„

Ol'

l\1UZVC7. . ' V - ESTRA ... A L0DZKA - 12.8, 1odz. 19.00 „Lotniczy
fason"
Pozos tale teatry nlecz~'lUl•
MUZEA
57.TUKl (ul
Wlecko„·sk1el(o 3~)
10-16: 12 .8 nieczynne
HISTOIUI RllCHll REWOLUCYJNEGO (ul. Gcla11ska 13) n iecz;·nne: 12.8. 9-16
A 11CHEOLOGICt·:-<E I l!:TNOGl't <\ FICZN!i (PL Wolności Hl niec1..vnnP

HISTORII wr.OKJEN:"\IC'P'\VA (Ul
Piotrkowska 2R2) 1odz. ll-17;
12Jł. niecn:nne
EWOLlTC.JO"IIZJ\IU 1Park Sienkl<>wic7.a) godz 1()-H; 12.8. niec zrnne

zoo

ez;•nnP, w
eodz. 9-19
cl.;·nn• <!o ęodz . 18)
P..\LJ\UARNIA - nieczynna
Kl N A

BAl.TY!{

-

.. Drul!a

chrz.pi;;tnee:o 11 wł od
to, 12, H, 16. 18. 20;

twarz ojca
lat

16.

12.8.

~

jak

WV7-(łj

Ll ' T . ' 1 \ - .. Pnlao,_a na 2~ •1er•
la" 1t•~ od lat U.
'(odz. 15,
17.15. 19.30: 12.8. - „Haiti \',-;f<; pa orzekl<:tn„ USA. od lat 16,
itodz !O, 13. 16, 19
POLO"\'I \
.Z brodn ia ". klub ie teniso\\'vn1 ., wt.-iu2. od lat
16. l!OdZ 10
12.15.
!4.3q, 17,
19.30: 12.8. jak wyżej
~'TSl.A

POI

-

..Nie ma • n1ocnych"
Il. eo<lz. 10. 12. 14,
20; 12.B. jak wyżej

od lal

16, 18.
'WOLNOSC - .. wvbawieniem bedzie śmierć" franc od łat 16.
goclz.. 10 12.15. 14.30. 17, 19.30;
12.8. jak wyżej
Tl LOKNIARZ „Kasztany milo.ścl" wl
o d lat 14 g. 10. 12.15,
14.30. li. 19.30:
12.8.. ,.Rak"'
franc.. od l«t H, godz. 10, 12,
H. 16. 18 20
Z \ CHĘTA - ,.Jak sie to robi"
poi .. ocl lat 11. 11odz IO. 11.15
13.30. 1;; 30, 17 .30. 19.30 a.a. J<k
\\_,·żel

'J'. \TR\"·LET:»llE - „Szantażyśc'."
ira•1c od la t 16. godz. 20 O<'.no czvnnf'

tvlk.r

\\

dni.

ooe.od-

nr) 12.8 jak w~·żej
ISTYLOW\' ·LET'.\OlE .,Milosć
i
an;uch ia·· wl ocl lat 18. ~oclz.
19.4ii (kino czvnne tylko ". dni
r>»C'(oc\ne) 12.H iak ''">'żel
LOK - „Mania wielkości"' franc. 1
od lat H. godz. 14.30. 17. 19.30
12.8. ;ak \\·y;el
STYLOWY „Szeotv 1 krzyki"
szwedz .. od lat 16 11odz. 16. 13,
20: 12.R jak \\yże.i
STUDIO - .,\\';nnetou ; król naft.V"' iul! .. od lat 14. godz. 15.~0;
„Zi:tWJC-'i7.eni na dr7.ewle'' fran<'.,

od lat ll. odz
17.30: •. Nazy, "~m Sle s ios" • cA1 • szweaz.,
nń
lift
16,
)!OdZ." 9 .~o: 12.R.
.. Piękność dnia„ fi'anc., od lat
rn. <todz 17 13. 19.30
'l' .'1.TRY - balka - .. N'ł tropach
Ycti" e:ocl< 10. li. l~. 13. H:
,.B;vl sob1~ <!llna ·· tran<" .. od lat
14. gorlz.. 1:; . 17.15. 19.30:
12.8.
„By! sobie !!lina" goclz. 10, 12.15,
14.30 17. 1~_30
CZAJKA .„Jezi11ro oc;oblh\·ości"
pol od lat 14. godz. 15. 17. 19;
12.~. n'eczynne
KOLE.JARZ - .. Bitwa w \l"<lll·ozie·· ju~. od lit\ 11. ~odz. 17, 19
12 .R. niPCTJ:nnp
GDYNIA - .. Pó.idzlesT. ponad -.dem'" poi.. od !Pt 14. godz.
10. 12. 14. 16. 18, 2-0; 12.8. jak

Ił.

Iran<·. . od lat 16,

godz.

U.30,

n ~c1 a

17.45 20

bajka „zagubiony
flecik"
~odz. I.i:
„Sen1u r g ptak s.•częścia" (A)
radz. od
lat 7. <?o1z 16. ,. Poku,a"' wł. od
J~t 18. ~od7
17.30. 19.30:
12.3.
„Se111u1 ii- - pt ak szczęścia· · (A)
<?odz H 30 16: „Pokusa"' godz.
17.30. 19.30
MLODA GWARDIA - „G niazdo "
poi., od lat Il. <?Odz. 10. 12.U,
l4.3n. li. 19.30: 12 .a. iak w~·że.i
.MUZA - bajka - . Kasia i Mru<'zek" !!odz. 13: .Podró7. w ~Qlede"' ool.. od lat 7. 11odz. 16;
.. Rzym" (B) wl.. od lat 18. ~.
17.4.l. 10 : ii.a. ..Podróż w JO-Jecie
go.dz. 15; „Rzyin„
{B)
)!octz. 17.tó. 20
01\:A .. Nie dr<'żnić c:oci Leont;·n~„,
Crane.. od lat 1c. l{Od7..
H. 16. Ja. 20: 12.R. ,.si·ylantowa
reka" rndz .. od J.o.t lł, ( c.dz. H,
16, rn. w
POLESIE .. Wódz Seminoló"·"
NRD. od lat H . l!o<lz. 15.: „Zło
to Mackenny·• USA. od lat 14.
)!odz. 17.10; 19.30: 12.8... Wódz se
niinolów· tiodz. 17; .. Zloto M;\ekenny • codz. 19 .111
POPULARNE „Dom pań~twa
Borles' franc . od lat H godz.
17. 19: 12.8 nieczynne
PRZEOWlOS"IJE .,Hel!(a" (A)
RFN od lat 14. flodz. 15.Jt, 17,
!R . .>~. 20: 12.8
jak "·yżei
PIO"llER - bajka .. Prze<ipotopo\\e klQpot.v" ~odz. H .30: .. Mak•
i fcra1na'" franc.. od lat 16,
'10<l7.. l5.~o. 17.43. 21 : 12.8 ... Mak •
i r~rajna" ~odz
1;.w. Ji.45. 20
P OKÓJ - ,.Zaczarmrane oodwó•ko"' (Al pol.. od lat 7. eodz.
J:UO:
.• S'adem
cwrnowlose.I
<lciewcz;·ny" juJ:l
od lat 18.
aodz. li.30. 1~ . 3G: 12.8 jak wyżej
1 MAJA -

11

REKORD - .. Jak rozpeta ł ern TI
wo.inc Ś\\ latową" cz n i !Il C."-l
p)J.. orJ lat 11. godz. 13. 16. 1ą;
1~.a. ..Gdzie Jest ~ener•l"'
(/\)
poi.. od lat ll. godz 16. IR. 20
R Oi\IA - bajka - .. \\"ladca puSt~·nl" l:!OdZ .. 10. Il, 12: ..Wykryć
~z'.Jiei1a" (A) radz.
od lat 14.
l!octz. 13. 15: .. Ko<>hanka bunto·n1ilrn" wl., od lat 18: g<>dz.
17.15. 19.30: 12.G .. Motyl~·· (..\)
o~l .. od l•l 11. godz. 10.
11.45.
n.4.;. i.;.JO; .. Droga do Sitlin;v"
frn!l<'.. od lat .J:S.
d•
17.30,,
19.'l

SO.JU

bajl<a -·

.. Lataj ~c!r

~~~~;.„ !\~. ~~~z.:·J~dizii~t b~~

god7.. l3. 17. l~; 12.S. .,Naerody
\ oc\7.n•czenia"' (A) poi., od Jitt
16. ~odz. . 16.4j. 19
STOK! _
bajka
„Gwiazdo"!'
filmo\\·y" _ ~odz. H.30; „Człowiek . którv
przestał
p~ nć"
S7.\t_·edz .. on lat 14.

godz.

'':.vżeJ

DYŻURY

od lat 7. 2odz. 15. 17.30. 20; 1·1.i; .
„Umrzeć
l.
1n iłości"
(E)

Tuwim a

19,

R zeow~ka.

1

111.pital Im R. Wolt - dz'elnlca \'.':d.Le-w oraz dz i f!ln~ca Ba łuty
oprócz Poradni .. K" ul. Sed z1ow ska 1 Libella.
Szpital
im,
H.
J1>rdana
dzie lnica Batuty.
Poradnia „K"
ul. Sedz iowska 1 Libelta,
cn:runna oeólna - S zoltal Im.
Jordana (Przyrodnicza 7 9)
Chirurqia urazowa - Szo1tal im,
Jonscl1era CMilio·nowa Hl
Neurciet1lrur~i•
Szpital !m.
Kooern1ka (Pabianicka 62)
Laryn~oloeia
Szoital
im ,
B;ulic!oego (Kopeińskieco :Hl
Okulistyka - Szoit•I tm. Jonschera (Milionowa 14)
Chiruni a I 1anrn11ololl!ia dzi~ci<:ca
- Instytut Pedi.o.tt11 AM
CSoorna 36 30l
Ch ! rur~ia
szczekowo-twarzo\\'a
s1.01tal tm. Bllrlick ieco (Kooclńskte~<> nl
- remont Klinik; Chirurgii Plll&t:vcznei.
Toksy kolo~la - Imt:11tut Medy·
cyny .Pracy (Ter-esy 8)
12.I,

&t~·czneJ.

To\<sykologia - In•trtu·t Medycyny Pracy (Teresy $)
NOCNA POMOC LJ!JltAll!lltA.
Nocna 1>1>m1>c lekarska !lt•rJł
Pntotowla Ratunko1<~1(1> l>r"ZY ul·
lienkiewlcza 1n. tel. HS-U.
Ozólnołóclzkl Telefonlczn:I' Punkt
InlormllcY1n:v. dotv„zącv
or•cY
lacóW<'lc 1ł użbv zqro_w:i< , teleon ~10-1g czyn11y .~t w jlqd~.
;'-13. oorócz nieó.zltl i iwiat. · '
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zl 32.

I. Gierszeics1.·a S?atan boi ~ię
myszy. Iskrv 19if r., str. 48, zł 6.

n" ~"·iecle.
21.~n
(L) Lnk.
\\"iad.
<porto\l·e. 22.'lO O)!ólnopol,kie W•ado2:!.10 Zwyciez<'.V ni:f:-

mo.ści_ sportowe.

konkur~ó\\'

dz:vna.rodow;v·ch

o:,)eretki.

17.lj Niedziei.ne spotka!1ia

nocy.

:Zł.OO

\V iad.

!)<'je

płyt.

no\1:vc-h

7

u.oo

S'.adajr.e, Wohki - zachęcił go R edlak. Nie!tet''· ofiktóry \\as prze,\uchiwał ie>t zajęty. Ale my kiwną!
głową w stronę Michalow>k iej znamy wszystkie szczegóiv
>prawy. Jeśli więc
zgłosiliście się do nas, to ... zaw i esił
glo-.
Ja to niby tak ... Do tego pana, co ze mną roz:mawlal.
- Ale !ego pana ie ma ...
To może innym r~z.rm ... miody cilowiPk potrT-'\•n;il
l(rzywą opadających mu na kołnierz marynarki wlo.sów. ~i
by nic ważnego.
- A może jC'dn ak? - zachęciła Ewa.
- A niE' bęc!<; sie dz ia ł?
Ewa otwo rzvła szeroko or7.y. - Za co?!
Wolski 7.aclinął się . No bo ... - zdecydował ~ i e nafl"' ...;;
ja w trakcie pierwszego przesłuchania nie µ<>wiediiałem ws1:ystkic!(o.
- Z awsze można uzupclnić zeznanie ... - Michałowska ~ięg
nęla P<.1 paczkę pap i erosów i po czę \01,·ała \Vol<kiego.
Dobrze. Pow iem. Ale. jak rany, niech pani
pamięta, że
p rzysze dł em lu dobrowolnie ... ,
Gdy znaleziono ratalną dla Podbiała pu s zkę Lub acz prze<tuchał kolejno wszystkich pracowników wagonu restauracyjnego. Wolski jal'o miody pracownik niewiele miał do powiedzenia, nie o wiele spraw go też pytano. Głównymi osobami
byli kucharz i star~zy kelner. Szczegółowe zeznania
.skład"!
kierownik wagonu. Wol ski był iakby w cieniu tych. „indywidualności". A przeC'ie? on miał do powiedzenia najwięcej.
- Zacząłem jcźd1,ić na te.i trasie do Czechosłowacji - kontyn u ował swą opowie~ć Wolski gdzieś pól roku temu, może
więcej Robiliśmy kursy. jak zwykle. bez sensacji. Ale raz, gdy
przyjcchali-'my clo Warszawy i wysiadalcm z wagonu, doczepił
~ię do mnie ja l<i• facet Mam pamięć do twarzy ... Człowiek pracuje w kuchni, ale przecież \ ·yjrzy od czasu do czasu na salę.
cer,
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PlltOGRAM Il
8.30 Wisu. 8.3ą (L) Konc~rt t~·cr.~ń.
~.2~ CT") Konc-ert. 9.;s CL) Sp:,jne-

~li~rda~:~~ek;;i~Ją l~~o id~~ IN~. t~~~~".

derlich. !0.4-0 (L) „Romanse litcraelcie" - montaż
slu<:'ll. ll.2o tL)
Kwadrans
poetvcki. 12.05 Rem\n'•c~ncje
z F<'stiwalu
Kapel. U.JO
\\' iad . 12.3j Cz;• zn•<z tę ks:ą:l.kę? n!:!;dka literaclrn 13.llO Poranek muzyk!. H.00 P -OdWiP-CZOfC'k przy milo·n-

fo'1'e.
U.30 \\'aka-::yjn~» Teatr dla
Dz ;Pci I Mlodz ... Czarka" cz. I słuch.
16.31 Koncert chooinowski. 17.02 (1,)
Konce rt dla ws"·stk:ch. 17.30 Utwor.Y k<lm;>ozytorów ra<lzieckicl1. ia.oo
:'-la!'!rimia z M,jędzyn . Konk. Folki.
18.30-2l.OO 1Ll il'!uz;·czny
\l"ieczór.
18.30 \Yiad. Ja.35 Felieton Aktualn;•.
18.45 Kabarecik
rel<l;1110\I")". 19.00
Teatr PR
.. Pojednanie" sluch.
JP .05 Muzyka M zarta. 21.00 \\'o,isko,
~ trategia .

obronność'.

21.15 Arie opekraju i

rowe. 21.30 Siedem dni w

gość

mu;;ial \\•si ąqć gdzieś na trasie. zamówi! obiad i Cilowal po wszystkich. Z kelnerem rozmawiat z kierownikiem . duży chyba napiwek musiał strzelić przy rachunku, bo kelner mu
dz iękował. jak nikomu ..•
Zaczerpną! odd e chu. Więc wysiadam z wagonu, a ten do
mnie podchodzi. I tak od slowa do stowa, co słychać, jak się
zarabia w wagonie, ile mam, ile mogę dorobić... I zaprasza na
wódkę. Z początku pnmyślalem sobie, że to pedał... zachłys
n<1ł się. spojrzal na Michałowską. ale widząc. że słucha nieporuszona. ciągną! dalej. - Ale pomyślałem sobie, pedat nie pedał, zaprasza, chce stawiać, jego rzecz. Zacznie się dowalać,
cl.am w mordę. albo się urwę frajerowi. me .. ."?
Znów przerwa!. R ed lak zapalił papierosa. Opowieść byla bardziej interesująca niż sądził. A to przecież jeszcze nie koniec.
- I co by ło dalej?
- Wypiliśmy jedną selę, drugą pod bigosik. Facet poczęstował lajkami, powiedział, że ma interesy z kelnerem .. ,
- Z Podbialem? - podrzuciła Ewa.
- Aha. Z nim. I niby. że mu nie bardzo wierzy,
a chodzi
o grubą !o1»ę. Ja tam Podbiała nie lubiłem. zawne ~\rugał
ważniaka ... Al e od razu mu powicdzia!em, że jeśli to j~kiś przemyt, to ja nie idę na takie numery ... Ale tacet nie chciał,
abym coś przewoził. ..
- Czego więc chciał?
- Chciał żeby m pilnował Podbi a ła ...
- Pilnował? - Ewa nie zrozumiała w:\']11 'nlenia.
- Ano tak. Facet powiedział.
że mogę zarobić. ]E''li będę
jE'go „okiem". Tak to nazwał. MialE'm uważać , czy Podbiał nie
r.achorowal,
czy nikt się go nie czepia, czy nie ma jakich~
przykrości albo kłopotów na trasie. Albo czy nie jest zdenerwowany. czy czegoś nie szuka, albo czegoś nie zgubił.... Takie ni
to ni sio ... Ten facet warknął coś, że Podbiał jP. t mu winien
~rubszą forsę, a on boi się, żeby Podbiał nie spieprzył.. .
To
Jest, chciałem powiedzieć . żeby nie uciekł...
- Waszym zadani,;-m bylo wiec {'b•erwowaniP P<>dbiola ...
- Tak. Za każdy taki kurs, kiedy facet pro i1 mnie o filo·
wani e na Podbiała dostawałem brudasa,
- P ięćset złotych.
- Ahl\.
- Jak wyglądały wa~ze kontakty?
Wolski nie bardzo zrozumiał. Niby, Jakie kontakty?
- Jak organizowane były spotkania?
- UmówiMmy się, to znaczy tak powiedział ten fa cet,
te
mam uważać w każdym miesiącu. )!dy jedziemy trzecim kursem.
Latwo b yto zapamiętać. Jechali ś my do Praqi, wracali~my
dn
Warszawy. S chodziłem z pracy, z wagonu. zasuwałem na prwzt~ glówną. n~ Swiętokrzyską. Tam miałem czekać ni<" dłu
żej i nie krócej jak godzinę. Pierw.ozy raz !::icet pod~zedl. zapytał Jak po szło . Dał forsę. Powiedział. że je'li następn~·m razem go n ie będ ~ie, to flota będzie czekać na mnie w okienku.
- W okienku?
Na poste re<t<1n!e ..7 ~;ipi~at sobiP mo.Je nazwisko.
Ile razy spotykaliście sill w ten sposób?

111~:słowgk:ecz-·o.

Jfi,45 z

Archi\\·11111 pio-

•~nki.

17.03 .. Cz>ow'ek oocłz'em'ly".
Zapra<z'n1)' do stu-O'a. 17.40
~'Hudz'anki 11 ~ierrinia and. lR.03
S>i<'wn;czPk
!'<kaidów. U.30 M'nin:ax. c1sli minlmuin ~lów.
mak~i -

17.U

2 1 315
Rzec7.V\'"'"'to~ć i pó'.e1i~.
Spie'\·riiczek Elis. Regi11~1 • 21.50

mieśr:e·'

od \\·cz.-oraj organizuje

na terenie
kina
St~·lowy-letnin,
w ieczorki .. pocl
gwiazdami''.
W
pro'lramic: zespf'I)'
mlr>dzieżowe,
tailce i na lmnif'c ka7.de~o wieczorku filn1. Imprezy

z.~czyn::tć

~; ~

będą lrnżdf>?,C) pcgodnPgo
pw1oludnia o godz. 16.30. Cena biktów 5 zl.
P. T.

21.00
un~

Gra I ~piewa zesp,
„n eti?it
fois''. 21.15 .. Scena 1 fili11 11 -

aud. 21.40 Mikrorer•tal "·iec1.oru Mallda Omer. 22.00 n "·ydanie dzle•1
nika. 22 .ló .. Cy~an"' - i;:ra I śpiev:a
7.e.-1ól Uriah Hceo. 22 .30 Poznajemy
style Jazzo\l'e - Ella Fitzgerald ,

.>t"
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R.30 Wlad, 3.35 Mv 74. 8.45 .. Moty..;
\\·y ludo\\'e \,. twórczo&ci
Stefana
I
M . Kondrackiesio.
9.0o P. Loeatell!: Sonata D-dur.
Kisi ~ lP\nkie!!o

Sł.W

Opol~kil"

prnpozyc-ie

muzy •:'"Z. n,,.,

9.40 T11 R•d'o Moskl\ a. 10.00 .. Trnie
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J.
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F n~en1entv
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l o~ć 1 :'::'\·c!~ ]cnbi~ły",

G. Ve rdi , . .\ ttyla'' .
22.00 Fik tv dniR. 22.0R fi.wia1da ~;ect
m;u w =t'<'?.orów 7_0:-i;;oót OeP.o Pur-
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1G.1~
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'V~.
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i::tO')
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l~.1~
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l!ł.00
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pn:::-z ś~·iat. rn.oo .. Be11io\\·c::k1"' ndf'. l!l.3:i !./J117YC7.'!"\a P0~ 7.ht
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20 . 4~
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21.4~
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-
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.. Lnmh::łrrłt7ucy'', 7.:tnn Fa'<~
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TELEWIZJA\

I'ROGRA:\f I

....
:~

~

1~.15
Of 0 t'h-. JR.30 D z'„11n<lt. 1•.4~
F<'ho <+•1'~nu. 17.M T~i~f<'Ci~. 11.15
F!"n k•ńtk<>rnl'trato1,·y .. Kuc•m:v t
>RJnd;··· prod.
p<>l. H.3~ Mur ,·ka
•t~rop-0l•ka. lR.45 Film krótkometra7.ow;·. 19.00 ,.Uroda
wielkich ~ti.
wó•y" - rPo. filmmn·. 19.2ą Dobr••
noc. 19.:ro Driennik. 20.20 Teatr Te·
1„wizjl - G. Hauptman ,.Prze<'! zachnd„m slońca". Reż. .J. Słotwiński,
21.J~ Sor~,,·01.dani~ 7. Mi~tr1-0stw Eu•
rnp:v ' ' ' tenic;:e. :2.2~ „Przed ka1near~
ka'111'raln:~" 7.;·~munt Hobot śpie•
wa ballady. 22.45 Dziennik,

PR.OGRAM II

1~.15

Li~ly
z Pol•tci.
15 . tO 111"7vka na
wolnei pr7eqt1·7.er\I.
15.3i; ~nner'con<te J~ ci R
M. Urhnni~ka. 1~ .n11 Wi•cl.

rnl~

mu7yki.

Yercłi -

"l.t,
JQ.!lO D z:ennil\:.
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~łA\\·

1')01,

Ch,,·nei

1~.00 1'\a b;vd'.(osk•ej antenie.
ló OO
Ek<;prPsem prze7, ~·-.vi.l:łt. t~ . 10 n :vo;;ko-

r!zinP.

H

trzań~ka
i~...,~eń''.
1~.:ln
bratinich
~nten.
16.QO .. P. R<>me1< sho"· ("7~:1i r1t ".?'u b ~ony" ~Jotlta111~ 1
R.
Kłnc;ow'\k 1 m.
lf\.4-5 ~ ,_\.;1t. ob,·r1aj.e.
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.i

- 9t -
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swiat. 19.05 Poloniine <o!ewki. 1~.20
co.; w tvm iP,t. 19.3.; Muz~·c7na poczta UKF. 20.00 ż;·cie n:e tylko nuta:11i p'„rne.
21\.10 WleJk.ip re(';lal<'.

"")

.t._ . _

\V

rirzPz świat. H.115 Perysk op 11.30 \\'iact. 11.~o P Mt<>o. do•ii. """·oprzPgląd wydarze;1. 14.30 Spiewniczek c1esnoC;f._
11.45 !\felodiio z QlkHi:;k:E"starsz;•ch panó\\'. H.45 Za kierow- ~o . 12.03 C'~1 Komunikat::. 12.10 (L)
nica. 15.IO .. Ki;>d;• o rz;-hede do Phot- Spnnvc\:r.ian doir1ałooir:<'i i onPratvwnix"'. 1'.30 W <wiatlach rampy. U.50 nośc1 - rep. di\\'. H. Sn1ol;.'\~i. l"."~
Soiewniczek
Cz .
Nieme-,a.
16.15 (L) .~ min . " sporcie.
12.30 CL)
\Vsz;•stko o P :>orad7.ie. 16 .35 .. Pierw- Swee t be •t. l~.:,o (Ll .. Okn1ict- ku'S?a n rzymiarka "' - gra zesoól Z. !Na- tur~·" fe l. l:ł . OO Rep. z k0·1certf-.n.r
sem

L osowanie To t-0-Lo„kR

Ten

Eksore-

r:-'um inuzvkl, 19.00 Ek-;l")re„em
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Wlad, 10.0~ W~kac;·Jny T~•tr nych. 22.30 Zespół Dziewiątka - Nie
dla Dzled.
10.25 .. Disneyland bez dajmy się zwar:ow.ać. 23.QO A. Howizji". li.OO Niedzielna muslcorama . ne'.!:!er - n Symronla „Liturgiczn a·-.
12.05 Wiad. 12.10 Publicystyka mi~ 23.30 Wiad omości.
dz~'n a rodowa.
l2.15 Hanka
OrdoPROGRAM lH
nówn a i je.i pio enk!. l2.i5 Kwadrans
z ork. 13.00 Wizerunki ludzi myślą 
cych. 13.30 ,.Graj. gracyku"'.
H.00
10.00 Gra u•pól .. Paradok•". l0.15
Recital z pauzą .. H.10 Przegląd pra - , Ilt13trowany me1:a1yn. 11.1:; PrzeS!ląd
sy. H.20 Recital z p auzą. 14.30 W J<>- ora11y.
11.25 Z"pomniane koncerty.
z;oranach . 15.0o Koncert życzeń. lu.OO 12.0o Spiewnic1ek
Elli
F itz ~erald.
W iad. 16.05 .,Klatka. c1yli
7.aba"·a 12.30 i\liedn• .,Bobino" A •• Ol'mo'ą'".
rodzrnn a "' - słuch. !6.32 J\liłosnikom 13.00 Tyd7.ie11 na UKF. 13.15 Prze-

to.oo
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M . O•laclacz Za barierą praica.
MON 19i4 r., .•tr. 318, ?/ 20.
E. WasilPtCski Z kapita1islcieao
mo~tku.
\r\'Poz. 1974 1-„
str. 353,

Lńdź~

Dzienicowy ZMS

-

-. NIEDZIELA, 11 SlEltP:-llA

=

=
~
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3.5.

Zarząd

Śródm~e~c-ie w ramach akcji .. Lato

Dziś ~lładio-?-Telewi'.lj-i

=
=
-

?ł

j13,

Str-.

„pod gwiazdami"

Ił

Studi a Młod,-ch.
18.00 Komun ikaty
Totalizatora Sportowego. 18.03 Rad:nwa Rewia Rozrywk owa. rn.33 Dobra nocka.
19.00 Dziennik. !n.15
Pny
mun·ce o sporcie. 20.IJQ Dyskusja na
tematy mlędz;;narodm\e. ~0.13 Z pi y t)' .. Przedsionek sławy„. 2-0.40 Z teatralnee0 afi•za: „Wkr{!tce
nadejdą
~ bracia"
'Sztuka .
21.00 „Blues na
E 11lru;y i - instrumenty"'.
21.30 Rad 'o~ Yariete nr 130. 22 .30 Rew ia p\o•<'nek.
~.OO Wiad. 23.05 Ogólnooolslc 6
wiod.
~portowe .
2~.2ą Tanczymy do pół-

=

BELETlt \"STYKA
1<. Baranowski - ,.Polon@z~m" dno/mia s1ciata. KiW 1974 r., str. 19R,
zl 2J.
I. Turgieniew Zapi.•l:i mvśiitce 
go. PIW 19H r .. str. 421, Z/ 16.
J. Dobrany11ski iV ro:1ualon11m
domu. C:•1t. 1974 1-.. str. 249. !I 2U.
J. Coopn Prerie . Iskry 1974 r„

lllłlllllllłlJllllllllJUłlłlłl.!JIJll!!!H!WllllUIUJllłłllllłlillUlllUllllllllllllllllłłlUIUlllłlłlllllłlDUiłllUIHill

=:
:=

=
=

Wieczorki

I

::

===

RAJ uJ zycI f !

I

::

-

K A EW

Bard1.o Rzybko i.are:u:owalo
Ló-1
dzkie Pn.eds. Handlu Spożywczego,
.
.
, .
.• .
Odd:uał Ogolno,poz~ wczy - \\ >Chod,
na notatkę w ,.DL" pt. •. Czyżby?
Pi(>karzom nie chce s ię pracowaC:-',
która ukazała się 8 sierpnia
bv.
Już nazajutrz (9 sif'rpnia )
otrzymaliśmy obszerne wyjasnicnie pod p i'rnne przez dyrek1ora W . Andrze jaka. z którego m.in. dowiadujemy
się. że w sklepie tzw.
nocnym
czynnym od godz, 23. przy pl. Ko ~ 
cielnym 4 w dniu 6 bm. dokonvwano kilkakrotnie kontroli. Stwierd:wno dostateczne il o>iri piC"cz~·wa. bowiem je~zcze o godz. 20 sklcn posiada! 180 kg chleba . Po ,'\oclz. 21
pieczy""<1 zabraklo. ale w tym cza ~ie nie było już zupl'lnic żadnych
możl iwo«ci uzttpC'lnien'a
zanasów
dodatkową do~~awą
z
piekarni.
Sprzedawczyni. która udzieliła reporterowi nicwla-<ciwPi i ninuprzc•jmrej informacji twierdzac. że .. Piekarzom nie chce ~ię pracować i
dlate;;o nie rra chlebn". zr.•tala ukarana potrąceniem 50 proc. pre - 'i
mii.

5§
E

-

o· AR UJ

poprawe w kilku zdaniach

A „Baw ~ię razem :.. nami" impreza rozrywkowa dziś w godz.
16-18 w Parku im. A. Mickiewicza.
na Julianowie. \V Parku Helenow•
skim w g'1dz. 16-18. wystąpi r ów.
nież dzi.ś orkiestra sPniorów.
Dyrekcja t.PHS Wschód obieA W «mfitea1 rze przy ul. M~!q•
cuje dołożyć wszelkich starań. a~.l'.
podobny
przypadPk w prz~·szlosc1 chow<kiego. dz.1; o godz. 18 przy~ię nie powtórzył. Jednocze~nie w;;- got<Hvano koncert rozrywkowy
i
raża głębokie ubolewanie z powouu udziałem artyslów ~cPn l<id7-kich. W
prosiramie po'rnz mody LPTO uzu·
taktu przez nas opisanego.
pełniony programem artystycznym.
(j. kr.)

=
-=

5

APTEK

Lilnano\\-sk iego

-==

-

Chirurgia ogólnll - !!!2pit1l Im.
K<)!'eml.ka (Pabianicka 62)
Chirurgia urllz<n1:a - Szp ital im.
Kooernik• rPabianicka ~2)
Neurochirureia Szp tal im.
Kopernika (Pa b ianicka &2)
Larynogo!ogi"
Szp·t„l
im.
P iro11owa (W6lcunska 1~5)
Ok·1Jistyka
Szoital
L„1.
J'11!whera <Milionowa U)
Ch irurgi a i lar:rnl!O!Ogi;o. di. iec;~ca In<tytut .Pediatrii .~
(.~norna 36 30)
Chiruritia
~1c111kow<>- tw a r1<'>W a
~ remont Kliniki
Chirurgi; Pla-

Łodzi

I- zaopatrzenia w pieczywo
---=-=

5

.~

z

I- tPHS-WschOd obiecuje

.,....

i:;.ao.

li.I.i. 20: !'.LR. ..C?lowiek. którY
przestal palić"' godz. lJ.30, 17.!j,
2o
S""IT
bajkR - .. Tajemn icze
odwiedziny"' godz. 14, J:l: .,Zems ta wilka morskiego (B) rum.,
od lat 14. ~odz 16. 17.45. 19.~0;
12.R. . ,Zemsta 11·iJk1t morskiego·•
g odz. 16. 17.45, 19.30

H.\LK.\
bejka .. Ko rsarze"
godz. 11: ...Ja nosil<'" (.\)
poi.,

DYZU.JtY !IZPJTALI

lMtTtut rolotnl~twa I G inel<olorli
csterllnaa 131
Klinika
l"olożni<!za
ul Curi~-Sklodow•k iP.i
lS - Klinika G !nekolo!il - d7 ielnie1 ~ródmif'śde i z d?.ielnl"V
G6rn11: Poradnia „ K" 1 ul. Fellllskiuo.
!!z:nital
Im.
Madurowltta
Klin ii;~ Po! .-G in w ,o.M - dz\@1nica Polet ie l 1 dzielnlcv Górna.
Pn radni:\ ,.K"
ul
P rzv b vszewakieio 32 ' Zaoolskie1 2.
!lznital In•. M
Knne rntka dzielnica
Górnl!.
Po~·adnia .. K"
Odr1anska. Cie•?kowskiel!O. L€cz-

5 Szybka reakcja na krytykę

f \\·~-d~P1iP
,,·,:ti;<ni.„rda

k•łe"'ll'•i·;~j !arn111~kr1n1.
~n.15

Kronika sporto"·a.

17.55 W~ctrówk; P<> Pol<ce - Wakacjp na 11·awie. lS.~5 Sport u sa•
Dobranoc. 19.30 D?.1enc;•kll;: w kre.zu kultu~
i obvcr.a.iów - I <lam. 21.23 Bul.<?arska muzyka lud'lW•. 21.45 24 ~odz \ 
nY. 21.55 .. Kolumbowie" - odc. II
film 1>eryjny TVP.
• :~ct6w . 19.20
nik . :-0.~o z

1111111m1111111111111H11111m11mrn
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I ty mołesz b~ Wicherkiem?

N/z: zesp61 „The Stars Of Talth"
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bserwujemy zupełnie nowe zjawisko w muzyce r<YLrywkowej; sto1miowe zanikanie granic między dotychcz.asowymi jej gatunkami i stylami. Nie
ulega
wątpliwości, że mamy tu do czynienia z nieodwracalnym procesem wchłaniania przez muzykę nie tylko
mniej lub bardziej przejśriowvC'h slylńw młodzieżo
wych. a także takich. które przez długie lata uważano
~ interesujące, lecz egwtycz.ne. Jako przykład może tu poołu
zyć iazz, który stal się niejako własnością ~wiatowe .i kultury
muzycznej. Jazz l pop-music mają więcej cech w~pólnych niż
pozornie mogłoby się wydawać. Pop-musir czerpie i z iazzu,
I z gospel, i z soul, przy czym ten ostatni jest połączeniem tworzywa czysto iazwwego z tworzywem, które bezpo~rednio wyrasta z jazzu. tzn z rhytm and bluesa. Gdyby nie nowoczesny
sposób aranżacji byłoby trudno odnaleźć granicę między wykonaniem bluesa przez .,Bluesbrcakers", Johna Nayalla. a wykonaniem tegoż bluesa przez Memphis Slima - jazzowego pianisti: i śpiewaka bluesa. Nagrania Eddie Boyda z Fleetw<>ad
Mac. lub Sonny Boy Wiliamsona z angielską grupą beatową The
Yard Birds prawie ni~zym nie różniącą się od jazzowych, chicagowskich nagrań bluesow,;ch.
Różnica tkwi jedynie w' j.nstrumentarium, tzn. współczesne
nagrania wykorzystują n n wsze zdobycze elektroniczne, ale
to wiąże się przecież z cl"81
rmwojem budowy instrumentów i ewolucją w każdej
egorii muzyki. Ambitna grupa
Canned Heat na p!ytac ,,Re F' iend Boogie", czy .,Bogie with
Canned Heat" prezen e m
ę, którą graliby wykonawcy
boogie-woogie z lat 20, &dyby w owym czasie mieli do dyspozycji zdobycze dzis.iejszej techniki wykonawczej, kompozytorskiej, aranżacyjnej l nagraniowej.
Gary Burton, przed&ławiclel nowe
pokolenia amerykańskich
jazzmenów stworzył u.pół juujwy wykonujący muzykę mło
dzieżową przy czym elementy beatu, olk oraz pops występu
ją tu równolegle wyra.ta.ne środkami czysto jazzowymi.
Bowiem ideat ptuzykoWanl.a po:zo,t1taje ęn sam! Najambitniejsi z twórców
uz:ykt rozrywk()Wej wet uj~ na drogę eksperymentu, odda
się possukiwa.nlom rza >ich efektów dźwiękowych, mobi i.ują wszelkie dawne i now czesne sposoby Instrumentacji,
ienają 1 n.a.ltladaj_. aię na
·ebie zupełnie dowolne style i jęz_ :ti muzycz.ne. Metoda
„Per~omed music" utrzy
Je, -te plenway lepezy przedm.l!
moze być powołany do roli tnat.ruJnentu wydającega diwi !ci pod warunkiem, te mikroton wyehw)-ci Jeto wibrację.
·wnież najbardziej nie .spotykane rzeczy dz.leją się w ćli1edzinie bluesa.
z dawien dawna blues byl domeną Murzynów ~eryka?skic?,.
Wciąż mówiono: „Biali nie mogą grać bluesa, me czulą ~o •
I rzeczywiście, choć biali przejęli. wszystko co. stworzyli wielcy twórcy czarnego jaz.z.u. musieli jednak skap~tulować pr~ed
bluesem. Ostatnio jednak wyro.sło nowe pokolenie mlo:dy~h białych muzyków. którzy grają bluesa, jak gdyb:,:
z.rmem~I kolor skóry. Głównie są to muzycy beatowi. A więc 1. tu me ma
granic! Powstaje pytanie: jaki jest stos.unek gran~c:r do ~
z.iomu artystycznego? Latwo zauważyć, ze Im bardziej .zacierały się bariery, tym bardziej ~no~il _si_ę poziom muzyki. Być
może jesteśmy świadkami narodzin 1ak1eiś zupełni~ nowej muzyki uniwersalnej która będzie równie dobrze odbierana, komponowana i odtwmana na całym świecie. Przynajmi:iieJ pr~by .
aktualnej awangardy poz.walają na wysunięcie t:ik1ch "'.mosków. Jak więc może wyglądać muzyka przyszłości? Sz.waicai;ski kompozytor, prof. Heinrich Sutermelster, który na pytai;11e
jak będzie wyglądała muzyka w końcu XX wieku, odpowiedział; „Myślę. że w końcu naszego stulecia w muz);'ce bę~ą
współistnieć najróżni~jsze systemy i . m~tody. Ale . wierzę: ze
kompozytorzy znowu wrócą do ludzJuego głos\l- l dQ dźwięku
normalnych Instrumentów".
ANDRZEJ J()żWlAK

- Kochanie, przygotuj obiad dla
trzech os6b, potem cl wszystko

C7e

Przestań, proszc clę,
grypę złapiesz ...

bo jesz-

kl. Niespodziewanie Iwona
stala atrakcy3ną propozycję

mówią słomiani

ja.zdu za

wdowcy

PRAWDĘ l\IOWIĄC, NIKT NIE
PRZEPADA
ZA
KRYTYKĄ,
WIĘC I NAS
TROCHĘ
ZANIEPOKOILA
WYPOWIEDZ
CZYTELNIRA WYDRUKOWANA
W
TE.J RUBRYCE
ł
SIERPNIA.
A MOŻE
ISTOTNIE TO, CO
PROPONUJEMY
SLOM~~. NY'I
WDOWCOM, TO JUŻ KUCHENNY UNIWERSYTET?
WSZYSTKO ZALEŻY OD ZASOBU WIEDZY T UMJE.JĘTNOSCI,
f'l"ln
UWAGF, BJłAC TRZEBA KOWNIE?'. ZAPAr, DO PIClłCENIA.
MOŻE
WIĘC
ZACZELISMY OD
ZBYT WYSOKIEGO PULAPU?...
Nie zwatająe tym razem na
pochwaly licznych
Czytelników.

postanowillśmt1 pozlnlć
wo~ci lndaqu1ae kflku
słomianych wd.owców,

granicę

1

zostałem

dowysani.

Tak mocno agitujecie czytelników, że ! ;a się skusiłem.
Zacząlem
od „g.orącego piwa na
$mutny wieczór", potem zrobilem
„mlode ziemniaki 1 duszoną cebulą", kurczaka na boczku z jarzynami, a naibardzlej udalu ml
się faszerowane jaia „na brydżo
wą kolację".
To by ł prawdziu:y

próbowaliście

któregoś

P O

:;

s ó

nięcia pełnią

za

dziesięć

minut,
narzeczone-

„Ludwiku, riokat eo riotrafisz !" poddane zostaną fachowej ocenie, a na1lepsze
nagrodzone, m. !11. robotem wieloczynnościowym,
który zafundo-

rozetneć
dodać do

u;al

włożyć

hasłem

PDT

„Un!wersal 0

,

rożnem

elektrycznym (l nagroda l.ódzkich Zakladów Drobiarskich
za
wyróinionq potrawę z drobiu) I
wieloma !nnymi.
Oto kolejne przepisy z poczty

do „Ludwika":

zagotować.

na głębokim talerzu,
rosołu, silnie mieszając

20. 1.J:, Stale kontroluj swoje postcpowa,nie i za.ch.ownnte, ub11t nie dawal najbliżn11m powodu .do zazdrości i zwqtpienia w twoje uczucia
dla.
nich. Tak zwane szczere wy;iałnienia nic w
te; chwili ni11 pomogą. Lepiej .;uż od.wróci~
uwagę od spraw konfliktow11ch
WODNIK (21. 1. - l8. 2:): Straeileś już
dosyć czasu na, spraw!' drugor:ędn.e, mało
znaczące w caloksztaic1e prac11 1 me pTZ1Jnosiąc11 ci S11t111fakcji. W nc.jbliżizym czasie otrzumau propoz11cję, która - jeśli ;~
ptz11jmieu - pozwoli ci (a zarn:em zmus
ciebie) blysnqć walorami pracownika pełne-:
go inicjatywu i energii. Awana zawodowy . 1
pieniężny zapewniony, pod warunkiem, ze
dopisze ci w11trwalość.
RYBY (19. 2. - 20. 3): W twoje; pra.c11
wsz11stko układa się pomyślnie. W nadchodzqcych dwóch ~11godniach możesz przyatqpić do zmian, którr od dawna zaplanowa!~i
i przygotowywałei. Twoja inicjatywa będt1e
mile widziana przez kolegów i ap'l'obowana.
przez zwierzch.nik6w.

P OZIOMO: t. Drua::11 myj e, ł. Niepogoda, T. Kwarc, t. Podstawa, tundament, t. Autor „Bezkresnej ziemi", 12. Wpada do M. Be•
ringa, 13. zastygla w ziemi maama w kształcie irzyba, 16. Rumak Aleksandra Wielkiego, 19. Ofiara losu, niedołęga, 21. Machina
z barani11 rcłową. 22. Pięściarstwo, 23, Powstaje t polaczerua Szylkl t Argunu, 24. Wydatek na coś. 25 Mała czarna.
PIONOWO: l. sto kopiejek, 2. Zdrobniale Imię męskie, 3, Jan czarom przewodził ł. Osada kozacka, I. Deszcz. 6. Opiekun zakochanych. 10. He~bata paragwajska, 11. Jednostka siły, 12. Internat konwikt 14. Przed betą, 15. Przepływa przez Zbąszyn.
17.
Italska bogin'1 roślinności wiosennej, w stadium kwitnieni·a, 18. Na
pstrym koniu jetdzl, 19. Na czapce wojskowe.1. 20. Rzuciła „Jabtko
niezgody" między Herę, Aten ę i Afro dytę,
22. Ma owoce zwa ne

podziellć
na części, japokrajać w paski.
Kurę
do sosu. silnie pod~rzać.
Przed podaniem na stół sos wymieszać
z surowymi żółtkami,
kure wyłożyć na półmisek. obłotyć kasza lub ryżem.
przybrać
jarzynami. bobrymi dodatkami
są
kluseczki. kalafior.
młoda
marchewka lub fasolka.
Kurę

rzyny

ZolądkJ

bukwią.

Rozwiązania nadayłat
nalety pod adresem naszej redakcji w
terminie 7-dnlowym z dopiskiem na kopertach-kartach „KKZYNR %7".
(CIS)

rozmrozić

w wodzie,
wypłukać.
Gotować z dodatkiem
włoszczyzny
jak rosół (na wolnym ogniu). Gdy będ11 mlekk'e,
wyjąć włoszczyznę.
dodać
namoczona telatynę, sól. anglelsk!e
ziele. Zagotować.
zestawić
z
ognia. Studzić najpierw w zimnej wod:tle pótnlej w lodówce.
Podaje się posypane zieloną
pietruszki\. Do tego salatka Jarzynowa z majonezem (wykorzy.
stać

ugotowaną

żOWKA

1
~

wło!lc~yzn.i: !) •.

MAKRELA
li! MAJONEZEM

POTKA WKA Z KUKY
(dosyć
skomplikowane, ale ulegamy zachętom I puszczamy al41 na ilzersze wody).
Surowiec;
kura, wloszczyzn&
bez kapµsty, cebula, liść bobkowy, sól. ·Do sosu: 4 tytki tluszcw z kury lub 4 dkg masła, 5
dkg mąki, 3/4 lttra ostudzonego
wywaru, 2 tóltl<a, zielona pietruszka, jarzyny z wywaru.
Skruszałą
kurę
namoczyć
n&
~ !(odzlny.
potem zalać wrza.t"iem, dodać solt l na wolnym
'~nlu gotować wraz z podrobanl. Włoszczyznę opłukać, OC7.YŚ·
· i ć . . cebulę przyrumienić.
Gdy
·nra będzie jut dobrze podgoto,·ana. dodać jarzyny. d0~otować.
'.~bnć tlu•zcz
z roso>u, odcel7 if , rosó! odparować do 3/4 lira. Tłuszcz z kury lub maslo

~

łlletv.

7

1leka-

Dodatki: 11otowany bób (przyprawiony tąbkiem czosnku roztartym z solą), pomidory z ce·
bulą,
zielona salata, pieczywo.
Do popicia kubek barszczu buraczkowego :z: koncentratu „Amino'', uszlachetnionego dodatkiem
Vegety i szczyptą angielskiego
ziela. Na deser - maliny.
Akcja trwa.
Przysyłajcie
na~teone przepisy. sprawdzajcie te,
które 'drukujemy. Powodzenia .w
kuchni i - smac:z:nea::ot
(I. IZ.)

3·

I . 14- -·

r
l
r rt5• .12.

- "'

20 dktl złocistej wędzonej makreli rozpołowić, 1tarannle usunąć c!emn11
otrzewną,
krę)'.losłup
t ości. Mleso odfiletować od 1kóry.
Dno talerza pod rybę posmaro-

wać musztardą,
polotyć
polać majonezem, posypać
ną zielona pietruszki\.

2

7

pomidory,
zielony · groszek
z
puszki. surówka z rzodkiewek I
riszenne pieczywo.

t

umiejętności.

KOZIOR,OZEC (22. 12. -

7. Podejdź do niego w
· · CU publicznym i nastaw swój zegarek wecll.
j~.
8. Noś zawsze przy obie pre nt i baw się ntm
przez cały cza.s. Po
ryiiva e, że to prezent
od niego.
9. Na pnyjędu pij
czasu z jego kleliszka.
10. Powied'Z mu, że portfel niepotrzebnie wypyc~a mu kieszeń i zaproponuj. że weźmiesz go od
niego.
11. Nie bierz ze sobą torebki na przyjęcia. No~
w jego kieszeniach pieniądze. W ciągu tego wieczoru czę.sto poprawia.i makijaż.
12.. Zanudzaj inne kobiety opowiadaniem o jego
ulubionych potrawach mówiąc: Czy to nie śmie
szne, źe mi:żczyźni nie znoszą pewnych potraw?
Tadek na p!"Zykład nie weźmie do ust nóżek w
galarecie.
13. Jeśli flirtuje, podejdź do niego I powiedz gło
śno: Koch~ie, włóż okulary. Dlaczego męczysz
niepotrzebnie oczy?..•

Z DROBIU
W GALARECIE

S DZIENNIK LODZKI nr 189 (79il9)

PANNA (24 . 8.
2J. I .): Na.dchodzqce t11godnie sprzyjać b ędą Pa'1.nom iawiera;qcym
nowe umowy albo podejmują c ym . długoter
minowe dec11:zje. Niech nie tracą cierpliwo.
ici z powodu drobnych pneciwieństw lo1u
l zmartwień, np. wrkutek braku wiii'domoici od orób bliakicll itp.
W AGA (24. 9. - 23. 10.): Jdli zależy cf
na zgodnym poźyciu z n11;bliż~zym cziowi~~
kiem, musisz zdob11ć sit te'l'az na 1poko1,
nie okazywać rozczarowania i podrażnionej
ambicji. Twoi przyjaciele •Il gotowi w tym
pomóc. Ale nanum zdaniem nie powinieneś
dz i alać pod wp!ywem cudzych sugestii,
4
wylącznie w oparciu o wlasne 1>rz emvślenia
:SKORPION (24. 10. - 22. 11): Ciekają Ci(
obiecu;ące dwa tygodnie, sądzimy wiec że,
nie tracąc czasu.' powinieneś ~wrzeć· n owtl
umowę i p'l'J.1/Stąpić do 1>e!nien i11 powierz~ 
nych ci funkcji. Licz się jed nnk z t11!71 . ze
- obok rzecz11 w.ażnych - truba ·będzie w~
konywać mnie; ważne, I zo'l'g~n~Zf!-J. swo11t
pTacę tak, abu Mt wszystko zmi e sczło
w
czasie.
.
•.
:STRZELEC (23. 11. - 21. l2.): Opóznumui
I niespodziewane. utrudnienia w pracy zgattiły tw6j zap11ł i za,intereaowanie. Tymcz11 1em w zakładzie wnystko wraca do norm11
i niebawem znów znajdzien: okazjęc do bl11ł

dyk.ację?

ŻOLĄDKI

benefis toreadora I W dodatku
bylo· dokładnie lak w waszym
przeptste, tzn. jaja I nas czterech, więc widzisz że m!a! mnie
kto podziwiać.
Na marginesie
muszę jednak wspomnieć, te b11l·
by to calklem mlly wieczór. f1dt1·
by nie fatalny szlemik w karo;
wyl!cytowalem
jak
Beladon11n
albo Szaplro, a Janek tak gn
slcopal w rozgrywce, b do dz!A
mnie przeprasza„.
Cóż
począć,
1>oradnlk brydto·
wy będzie może Innym razem
dzft myśl!my tylko o ronr!fu i
patelni ! bardzo nas ucieszy/"
slowa zachęty . Z kolef my tak
że
zachęcamy
Czytelników cl „
udziału w „Dz!enn!kow~j"
akci
samopomocy slomzanych
tvclo•r cótV, przypominając, te przepis "
nadeslane do sztabu , akcji pod

· ~·

nadkwasotę.

sfe wątpll

nasz11ch 1)rZ"Pl$ńtv - 01'ot0f Prftcfe. czy b11lo to dla was trudne.
cz11 tet możemy
n
spokojem
kontynuować . .
O dziwo, opinie b11ly zrior1ne.
Pn.nowie przyznali, te uwatalą
sfe w kuchni za zup~lnl<" .. tlelonuch". a 1ednak to I owo wuszlo
Im Mikiem dobrze. Jeri~'1 na•vPt
pow;edzial. te moalll>t1~my
W•t·
pidclć
słę
11,n szersze wod11 I
zwlekszyć skalę trudnotct.
Naturalnte - '!le dla sam~} rztuk!
- rfln smaku/
Najbardzle.1
rt"prezf11tot11w11n
dla tej .ondu wyd.ala 'lam sle
w11powlerft
na•zego przyjaciela
Zblqnlewa C<. .
- Wiesz, stary
powielfrlal
Z~uszek jaki ze mnie kucharz.
Iwona n!grfy nie pozwala ml s!e
wtrricać.
uważa
te wszy.~tko co
potrafię.
to zaparzuć
herbat~.
wcale też nie zanosi/o •lę na to.
..że będę klientem waszej rubry-

Niestety, my, ludzie z epoki cywilizacji urbanistycznej,
mamy coraz
mniej okazji, aby przyjrzeć się zachowaniu polnych myszy,
Co zał
się
tyczy rak6w, to przysł owie
,gdzle raki zimują",
czyi! bardzo,
1
oardzo daleko - nll(dy nie był o aktualniejsze. Zlm11j11 bowiem albo bardzo rzadko - w menu restauracji katei:o.ril „S", albo... nie wiadomo dzle.

6. Kiedy odwiedzi
ę przyjaciółka, której podoba się twój mężcz.yz,11a, postaw na widocznym
miejscu jego totogra ę 2 na.s~ującą dedykacją:
„Jedynej i najdroższe
a 'w.i ę,. Tej~ której ~
święcam wszystkie moje myś!L.
oohający Tadek".
Komu pn;yjdzie do głowy, że sama napisałaś de·

znct1omt1ch
których na
w .<tepte uprzedzl!f§my. teby kurtuazję f zdawkowe komplementy
zostawi!! na Inną olrazję.
Ma być +rze~wa. ot>!ektywna
ocena - zapow!edz!elUmy
wcale nie musicie nas o~zczedzać .

Jem

„

MASZ SWOJEGO MĘŻCZYZN~, ALE OKAZU.TE
ZE INTERESUJĄ SIĘ NI M INNE KOBIETY.
CO ROBIC? ZA CHOW AC SPOKOJ I UZYC FORTELU. OTO WYPROBOWANE SPOSOBY NA RY.
W Al-Kl.
1. Zrób mu mod.ny krawat na .szydelku I przy
kaMej okazji mów o vn -kq):>ietom znajdującym
się w jego towarcy
1e.
2. -Kiedy inna obie nalewa m herbaty - me
zapomnij powifdz.i : tn:y 1-tkl c kru 1 cytryna
bez skórki.
3. Kiedy ry
k pochwali two~ frrzurę , odix>wiedz: - Nie j
mf w niej apee}adnie do twarzv.
ale cóż, jemu się aka podoba ...
4. Kiedy przebywasz
ipiejscu publicznym, jalt
najcz,ęściej poprawilrj 11}.U ltrawat, przygładzaj fryzurę i strzepuj niewidl:k7Jly pyl~k z ubrania.
!5. Jeśli pracujesz z im w je(ln~j instytucji, sta·
raj się uprzedzać lwo)e rywalk'i · przynieść
mu
szklankę mleka mówiąlc: To
dobrze zrobi na

jakiegoś

aff ll'll10J\ł

·~--:

SIĘ, ·

- Zapłacę
tylko złapię

Z4Jm,łj

na dole i w ziemi pąd stert11mi bi:dzie sucha wiosna ...

s

~o.

wyjaśnię,

To wcale nie trudne -

KALENDARZ LUDOWY NA ROK
1922, wydany w Orłowej na Sląs
ku Cieszyfiski.m zawierał m. in. pr:z;e
powiednie meteorolog!t-zne zae7.erpnięte z wiekowego
doświadczenia
mieszkańców wsi. Sądzimy, że
1
dziś przydać się one mogą
turystom, wczasowiczom
I amatorom
sobotnich weekendów - i że wzbogacą komputerowe prognozy Instytutu Hydrometeorologii
l Gospodarki Wodnej, o których z takim
wdziękiem informują nas codziennie Wkherek l Chmurka.
A więc:
WIATRY ZACHODNIE przynoszą
deszcz, który trwa tak długo, jak
i wiatr. W!A TRY WSCHODNIE przynosza pogodę.
)ESLI
sr,o~CE
ZACHODZĄC
spocznie za chmurą
- nazajutrz
będzie porhmurno lub słotno.
JESLI
KSIĘŻYC
WYGLĄDA
BLADY LUB MĘTNY
- będzie
deszcz.
GDY RANO NIE MA ROSY na
trawie - będzie df'szcz.
JESLJ CHMURY UKLADA.JĄ SIĘ
w p<tsy pozi Jme - będzie deszcz.
Jeśli w baranki oogoda.
JELI SWIJ\TLO GWIAZD
MIGOCE - pogoda wątpliwa.
JESLJ SOT, W SOLNTCZCE poci
slę długi deszcz.
JESLI KURY l PTAKI długo się
!skaja - będzie deszcz.
JESLJ PSY tarzają się po ziemi :
w zimie zapowiada się śnieg, w lecie deszrz.
JESLJ RAKI wychodzą na brzeg
- będzie niepogoda.
JESLI WROBLE kąpią się w kurzu - będzie niepogoda.
JESLJ l\fYSZY ścielą gniazda na
wierzchu stert l stogów, jesień bę
dzie przeciągła I mokra. Jeśli zaś

i. -. 20. 4.):

l!łARAN (f1,

'"'aeq z na.twifkUfł sumienn.ościq i dokladnoiciq, korz11stając z poaiadanej rut11ny i
w111trzegajitc się improwi%ac3i. i nie przemyś
lanych. inicjatyw.
Jeśli okaźen pr.zJ! tym
cierpliwość. zdrowu 'l'OZsądek I um1e3ęt~ośc!
przystosowantri sif do . warunków - mozeu
liczyć na powrót powodzenia.
BYK (2l. 4. - 21. 5.): Dwa najbliższe weekendu przyniosa ci wiele radości pod waTUnkiem, ie spędzi1z ~ w sposób urozm~i
cony, w towanustwie ntrn.kqnnuch
osob,
Niebawem kółko twoich dnwnuch znajomych
poszerzy się o tzw ważna osobistość.
BLIZNIĘT,A (22. 5. 21. 6J: Stojac mocno nogami na zi.emi i nie da1ąc szę ponos1.ć
żadnym mrzonkom, powinienPś uśw111dom1ć
robie wlasne możliwości znwodowe i do~
magać się takie] pracy. w które1 w pelni
ri, ujawnia. N11dchodzncP dwa tygodnie wy•
magają jedna,k, ąbuś ok11czal sif dypląmatq
w stosunk11ch z przełożonymi.
RAR (22. 6. - 22. 1. ): Twoje wqtpliWości
St\ bezpodstawne.·
Nie powinieneś draż'1.ić
partnera zazdTośc!ą, niedyskrec1ą I raptownymi zmianami humoru . Na3bliźsze tygodni~
nie beda dla ciebiP ani zle ani dob1'e: starnj
si' jednak w tym czade Mchowa<' 1pokój
i okaza~ otoczenfo wurozumiałość.
LEW (23. 7. - 23. ·s.): Nie poddawaj sit
1ugettiom i nie akceptu,1 propozycji. o któTl/Ch wartości '1.ie jeste~ całkowicie przekonany. Jeśli chcesz ter a z zmienić coś w
pracy, polegaj na własnej intuicji
zda .i się
na cechujC'cy cię dotetd spokojny
i meto•
d11czn11 sposób dzia!a'1.ia.

..

.

fO

-

to

r r

a

-

I

"

'
~

-- tb

21

2Jt

.7

~

I

r

15

7

r

~

r

2.5

-

-

ŚhW"~~Q'UQ'HU-h0"h?"/b77.ff~/~.DTh07~

§

-

~

SIERADZKIE

~
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ZAPISY

~

W SIERADZU

~

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

A

W

A

D

A

M

~

~

A,

~

posiada jeszcze wolne miejsca do pierwszych
klas w Zasadniczej Szkole Budowlanej
Przyzakładowej w następujących zawodach:

~
S:

uprzemysłowionego,

~

murarz budownictwa
betoniarz - zbrojarz,
elektromonter,
posadzkarz
oraz w zawodzie murarz w Zasadniczej Szkole

§
§
§

~

§
§
~

~

W okresie nauki uczniowie otrzymują wynagrodzehie od 150 do 880 zł miesięcznie w zoleżnoki
od zawodu i roku nauki, plus premia do 25 proc.
Ponadto otrzymują nieodpłatnie:

~

§
§
~

S

~

będą c y

Uczn iowie

w trudnych warunk ach materi aln yc h

"

m ogą ot t·zy mać zas i łki do 900 zł kwartaln ie.

"-"'1

Dla zam iejscowych z terenu wojewódz.tw a p r z.eds i ęb :or s h~·o zap e wnia m ieisca w internacie i stołów c e .
Absol w entom przeds i ębio rstwo · zape w nia do brz;e pła tn ą
p rac ę oraz m ożliwość kontynuowan ia nauk i w 3-letni m
T echniku m Budo wlan ym dla Pracujących .
In form acji ud zi ela i zapisy przvj m uj e sekr etariat S7-koly
'\V Sie radzu p rzy ul. Kośc i uszk i 1-ł, tel. 82-87 w god Linach

S
~

§
~

S

~

§

12 -

20.

401 3-k

~
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§

VERITAS

„.

w Lodzi. u1. 1>1otr1<owska Z63.
ul, Tuwima 14
ZLOl\J SREBRA SKLEP ,.VERITAS"
w Pabiani cach. ul. Armil Czer'l\on.e j 34.

1'jlQ(,}g~,~~QOPQO,Oo.QQ~q~eQgg

,„

dniu 9 s ie rpnia
ci e r pie ni a ch

cięż kich

na j ukoch a ńsza

197ł roku, po dlugirh
l
za.nęla w Bogu nas1a .feCórka, przeżywszy lat Z6

S. t P.

ELŻBIETA
była

PERLINSKA

pracownie" UrT Lódt

ł

Wy prowa rlzenic z włok na •tąpl :r: rlonm rodzinnego w d ni u li. VJII. br. o ,irod z. 16 na miejscowy ctlU' n fa r:r. \\' Dmo"in ie k tGlowna.
o
czym po~'r iadamiaj ą z gt ~ l>dkim t11.lem
RODZI Cit

1

„ SYRENĘ 105'' - s przedam.
Odbiór M'>toz h vt.
Oferty
„ 12598" Pr'isa. Piotrk owska
96.
„SYRENĘ- 105"

oka zyj n ie
Oferty „131'2" P r asa. P io trkows k a 96 .
:\'SU-1 000-C "
s prze<tam .
Lim;:no\\·s k :ego 127 m 11,
P<> 16. niedziela PO 13,
kupię

MALŻE:\'STWO

bezdziet ne
c"lonkow'e
~pól d zi e lni
poszukuje
u1ne 1Jlowane cio
pokoiu lub maleg0 mie'Z·
k1.ni a . Ofe rty

HALINA
z ZAREMBÓW GRABOWSKA
Na b oźe a\.stwo żałobne za spokój
Jej du<>.y
od l)<:dzie • ie dn ia 12. VIII. br. 1poniedzialek) o
godz. 16.30 w ko ś ciel e św. Jaeka (podom\ni-

k ańs k i n1) w
n a ~ tą pi

ry m

Piotrkowie

Tr y bun a ł'°ki111,

po któ -

wyprowarlzenfe rtrni:-ich nam

na m iejscowy cmentarz.

Po grą ż e ni

zwłok

w gl<:l>okim

fa l u

1

M .\Ż,
rORKI, BR A T ,
POZOSTAŁA RODZJ:'\TA

Dnia ~ sierpnia 19i4 roku :imarl
cllorobie

po

ZIĘC

ci ętk i ej

KUPIĘ

~

S
S

§

miesz.k~n:e

kuie

----

inżyn'.er

Pogrzeb odbeclzie się dnia 12. VIII. br. o
godz. 1r,.30 na cmentarzu Kurcnkl, o czym zawi a dami a j ą
pogrążone w
smutku
ŻONA

W d ni u

i

POZOSTAŁA.

RODZINA

~ sirrpni:t 19'74 roku, po krótkich lerz

ci ężk ic h cierp ier1iac h zmarł
lltąt. Oj r ie•„ Tes(" Dziad~k
żyw sz y lat 83

nasz
na.idrri7.!i> zy
I P r adziadek, prze-

S. t P.

MARIAN

m1m1111111111111111111111111111111111m11111111mmmmmm111111111111111111111111111111mmmmm1111111111m1

PO<ZU -

niekrępu.J11cego

oo;;oowygodam'. O!ertv
„ 12900" Pra•a . Piotrkowska
ju

1

POTRZEB'.'IE ueunnke d o
pralni. P a bianicka 102 cKokj Ob\\'OdOWa) .
13112 g

96.
!IIALŻEXSTWO

I

k upie

s an10d1ir ny

w ł a~n ....>S<!iow~'.
„

1 ~OG~ "

P r asa ,

pnkój
Oie rt y

Pio-t;'kow~k a

POl\IOC do dliecka.
99 m 25 ,

96,

KUPIĘ

szale k-0m binO\\'RTII\
lub k omplet. T el. 617- 64.
l(OdZ 14- 20.
12773 !{
KREDE:"/S
d ę bowy
rzeź biony - stan bardzo dobry. ł óż k o wied e1}• k ie mo,: ;eżne i in11e sprzecta1n .
T e1 430- 12.
12&80 g
narz ędziOW!\

uniwers a ln a tyo FP- 800- Bielsko z
oorzvn. ą dowa 
n: Pm ~p rzeda1n .
T el.
323-62 - wieczorem
129« g

TAPCZA"1 - p ó ł kę, pa lm~
;;:encJę s przed am. T el.
529- 76.
12955 g
PEXTACO'.'I ·I 300 - s p rze dam. L ódż, Rojna 35 m 55.
Dratwick i.
12412 g
FUTRO la ok i karak u łowe.
nowe. cien1ny b rP. z ( tę~'.e)
- s o rzedam . Br atyslawska
17 m 16.
12986 g
FREZ J E. Calle olbrzymy I
fiolki a lpeJ.>kie sprzedam.
Lódź.
Emerytaln a W. tel.
400-03.
13095 g

WŁODAREK

I
l

w związku :r wprowadzeniem
ruchu
jednokierunkowego na ul. ul. STRUGA i SKLODOWSKIEJ aut-0busy linii

„76'', .. F", „G'·, „K".
kursować będą

t ałobie

l'\A,JBLIZSI
Prosim y o
r;u:-J.ajrj
zui.. ..

nieskłada n ie

kondolencji na cmen-

ll!lll„„llil„„„„„„„„„„„„„

zamienię

671-05 .

1

,.154"

ul. SKLODOWSKIE.J, w kierunku zachodnim ul. STRUGA,
Pozostałe, dotychczasowe odcinki
tras
tyeh linii nie ulegną zmianie.

4225-k

I -----------------------

DO \\·ynaj~ci a
urzl\d zone
dw a pokoje,
k uchnia bloki z telefonem n a d wa
lata. Płatne r. góry. O!erty
.13040" P rasa, Piotrkows ka

j----------OPIEKU!'IKA do

%.

J

BLOKI kwaterunkowe
42
m. z arnien'.ę na równor zę d 
ne . Okolica obojętna. 0 !erty „ !3100 P r asa, P io trkows ka 96.
M-3
w l asnościowe
sprzedam . Oferty „13099" P r asa,
Piotrkowsk a 96.

OPIEKU"1KA do
r oc znej
dz1e\'.'czynlti Dotr zeb na. T e1.
514-76
13113 g
1 ~- ml e

•ięc1.nej d zie wczynki -

trzebna. Tel.
godz. 18.

po654--18, po
12918 g

ZATRUDNIĘ pani ą d o
polllC'CY w domu przy tr-ze.ch
dorosłych o• obach.
Mies zk anie w
blo k ach.
Tel .
lł6 4 -4 3 .
12818 g

OPIEliUNKA d o 2-letniej
ctziewczynkt n a 4 dni w
tygodniu
potrzebna.
Zg łoszenia
listowne: Bogu,law Ma k ówka.
Lódi,
Bobslejowa 6, m. 70

Il•i

pomoc
do
d zi!"".' k a. Andrzejczak Ireneusz. ul. P rofesorska 16
m. 13
19305 g

Il•i

•

ZASADNICZE
SZKOŁY BUDOWLANE
DLA PRACUJĄCYCH
lódzkiego Zjednoczenia
Budownictwa w lodzi
p rzyj mu j ą

Il•i

POTRZEB~A

zapisy uczn iów
SZKOiny 1974- 75.

na

rok
t.o.:

ZSB nr 1
lódź,

.-·

ul. Przędzalniana 66

p rzy jm uie za pisy na kieru.ll.ki:
2-LF.TNIE
.... betoniari-zbrojarz
(15-11 lat}
.... posadzkarz
(li lat)
·;.

KARNISZE do 1lran.
ny

,..;ufitowa,

p lastikow„,
żyrandoie .
w ózki. wyp-0sażenia wnr:trz
- pro·>0nu·e Ko\\'als.kl. Pl.
l{n o/ol<'lnv 1 3 (rr\g Zg er- ·
s k•ej). Tel. 512-23
pom!eszcze n\a

na

san1ochodO\\'Y

warsztat

Ili

•

!\\

mote być w p owiecie lub
wqjewództw' e .
Oferty
.. 12803" P rasa . P iotrkowska
96.

„SPOLDZIELNIA
Inw a lid ów „Ele k tromont " w Lod zi ul. P iotrk owska nr 251
u niew a żnia s kra dziony blok
r aehunko\\'y,
op a trzony
pieczątką :

„Spółdzielnia

In\\·alldów

„Elektromont"

•

Ili

•

I

~
Ili

nika

Il•i

Nr 24

tel.
258- 78"
nie wykorzys tane b la nkiety rachunków
od Nr 818 do Nr 842.
zaw!er a jący

Il•i

CUDZOZIEMIEC
z
żon11
poszukuje mieszkania s amodzie lnego, Tel. 8~87 .
CYPERLI~G

g inek olog,
240-17.

przemysłowych

Ili
•

specjal!s ta
PKWN 4, tel.
12821 g

Z-LETNIE

Il•i

ZAGUBroxo p \ eczątke o
brzemieniu: Zaklad s tolars ki
D ub \elskl
J erzy,
Blok Dobrys zyce nr 6 p ow.
R adomsk o .

(15-16 lat)

.... murarz
..,_ cieśla
.... monter konstrukcji

(16 łat)

n, lat)

żelbetowych

.... monter wewnętrznych
Instalacji budowlanych
(15-16 lat)
.... mont~r instalacji wentyl a cyjno-klimatyzacyjnej
(15-16 lat)

3-LETNIE

+ elektromonter
+ ślusarz -spawacz
+ stolar:i
+ mechanik ma.szyn

(15 lat)
(16 łat)

(15 lat)

(15 lat)

budowlanych
(równle7. dziewczefa)

Warunki
-

-

zam ie jscowi mogą
m iejsce w Internacie.

uz y skać

Miesięczne

wynagrodzenie za pracę w
czasie nauki wynosi:
dla k ierunków 2-letmich: 360-800
złotych ,

dla kierunków 3-letn ich: 250-800
- z wy j ątkiem elektromontera, gdzie wynagrodzenie wynosi
od 150 do 800 zł,
w ostatn iej klas ie uczniowie dobrze
uczący się otrzymują premie pienię
złotych

-

żne.

Ii•i

I~

•

Il•i

I~
~
•
~
•
~
•
~

•

ii

~

•

Il•i

~l
~I
•
a

Ili

1111

~
~I
•
~
•

Pia młodzi eży n iezamożnej - zapomogi bezzwrotne. Uczn iowie otrz y mu j ą
bezpłatn i e na okr~ nauki
muniurki
szkolne I płaszc z e . Szko ł y o rg a nizu j ą
obozv letn ie 1 zimowe oraz a t"akcvjn e
wy cieczki. P o ukoń czeniu s z k oły absolw enci ma j ą zagwarantowaną pracę w
&woi m za wodzie. m ie jsce w hot~lu roym I możl i wośc i dalszej nauki
• botnicz
w Techn 'ku m B udowlan vm d la P racu ją cyc h ŁZB ul. Sie m irad zki ego 4/8.
Zap isy p rzyjm uj ą sekretari a ty ,zkół .
3283-k
::!!5iii I=== I===::: I====: I=== I ===I :!a

- - - - - --- - - --

•

Ili

•

NAUCZYCIELI przedmiotów zawodowych: i nżyni erów mechaników, in ży n ierów u r ządze ń sanil a rnych na etat lub godziny za trudni Tec hni ku m i Za5adnicza SLkola Budo\\' lana dla P racujących nr 2 L ZB w Lodzi, ul. Siemiradzkiego
4/8, tel. 429- 30, 437-04. Istnieje takż e m ożliwość
z:atr udn ieni a na uczycieli o p owyż s zyc h specjalności a c h , którzy n ie p osia d aj ą p eł neg o wyższe go wy ksz t ałce n i a.
3922„k

POTRZEBNY
Azklarz
(szklarnia) Srebrn8 k Konstantrno\\'a, 22 L ip ca 87
12752 g

Il•i

~

przyjęcia:

świadectwo ukońct:enia szkoły t>Od·
stawowej,
<ł fotografie,
karta zdrowia od leka.n:a szkolnego,
świadectwo urodzenia :r adnotacją
o stałym miejscu zameldowania.

Uczniowie

Il•i

CZERWOSIEC lek arz ginekolog Tu \\'im a 2~ tel. 35o- 30
codziennie 14-18.

(15 lat)

ZSB nr 2
Łódź, ul. Siemiradzkiego 4/8

•

E!P ~ trycz.ny P unkt Us l u~<>
w~· Nr 4 Lódź . ul. Próch-

(15-li lat)

+ monter rurociągów

•

niklo\\.·ane,

dziewczęta)

3- LETNIE

Ili

szy-

POSZ U Kt;J Ę

.... sztukator-mal a n
(również

I~
I~
•
I~
•
•

·.~.

Il•i

SUPERELEGA:\'CKIE ' tr<:>,le
ślubne
artyst;·c<nie sz~-.!e
z powier1.onych materialów
firma „R C>ma" Zachodn:a 75.
12983 g

POSZ U KU J Ę lokalu
n ada jące go się na warszta t rzemieślni<'Z\'
najchętniej

1300" - sprzedam
na mniejszy, Tel.
13105 I(

„ZASTAV Ę 750 M " sprzedam. Sieradzka 7-25.
poniedzialki, ś roctr . p i~tki
16-1 8.
13194 g

„153„

w kierunku w s chodnim

Widzew. T el. 27Z-29 o d 16
12391 g

„FIATA

~•

P0'.\10C domowa p otrzebna. P iot rko\\'ska 134 m
3;1 godz . 16- 17,
1 W11 g

DLA Samotnych o ferty w
Biurze
Matrymonialnym
„s w AT KA"
Piotrkowska
133 (90--434 L ódź).

MPK ZAWIADAMIA
że z dniem 13. VIII br.

dyploanowa11y drogista
Po ~ r ze b odlti;d z ie sio: dnia n. , -ur br . 11 iiodz.
16-30 z k ap li c ~- cme n ta rza ;w, .Józefa prz~· ul. O·
11ro<\o\Hj, o czym zawiadamiają pogrąż e ni w

ł5S-81

T a t rzańs k a

KUPIĘ bony na s amochód.
Tel. 862 - 68.
13087 g

OPIEKU'.'IKA do
d zi~k ll.
potrze bn a P uł as kie go 6, m.
12644 g

90,

wlasnośeiow e

DO::\IEK 1ednor0<\zinny
z M-4 (54 m ) na Julianow\e, MATEMATYKA
237--57
WY'.1od aml na1cl1etniej J u - do ?amie'Zkan'.a zara1„ I n- m gr P luskows ki.
12:136 g
lianów, R adiostacj o - ku - t ornulc.ie
dn:a l J 1 14
siea·pnia , tel. 4 8G--li~.
p i ę. M-ł
własnościowe na
1amlan«:.
Oferty
„ 12841 ''
131)23 I
P01'RZE8NY murarz .: u- - - - - - - - - - - - prawnteni a mt.
Prasa. Piotrkowska 96 .
Srebrna
ZA1\fiE:'lllĘ M-3
kwaterun- k Konsta n tynowa , 2:2 Lipca
GOSPODARSTWO rolne 4 ko\\'e. roz.k ł ado\\·e na '1>.'lPk- 87 .
12750 11
Wilcza
h a . 1a budowania
k LOdz1 sze. Wiadomość :
-sp rzedam. Tel. 505-o~ po 6-15, p o godz. 18.
POTR.ZEBN A 'P()moe d omo18,
12857 g
MrnSZKANIA M - 2 l ub ka- \\' a doqhodząc a. Alej e K o ś
clus
z k l 1211 m 2
DO~f.
budyn~)c·
;iospodar- walerki na ro k - oo' zuO.tert:i.· _cz\•(' lf!traż1 <;J;ti.>i',d 1100 m lt'-1~ <" inżynier.
P rasa,
P iotr- POMOC
- Stoki sprzedam. W'ado - „12995„',
dOehodzĄc a
d'l
n1o'ić:
Pieniny 27
m
1 ko\\ska 96.
pńlroczn el(o
dziecka
po- - - -- <;od1. 9-H codzienn;e.
trzebna
od
l
wrz~śn,a, Łą
\VY:-; AJl\TĘ
ewe ntu a lnie k o\\· a 19 m 21 , 'PO li .
1

pra\\'ie nowy
s' ' nlk do łodei DE-6, Tel.
527-65 l(odz. 18- 20,

TADEUSZ TYBURSKI

\\·l ~ !

~

SPRZEDA~1

S. t P.

P ra -

b ezdzie tn e
cz ł on kowie
spóldzielni oo- UCZNIA d o za kład u kuś 
s1.uk uie miesz k ania. Tel. nierskiego p rzyjm ę. Jara cza 6.
13118 ~
4 ~ 2 -58 godz. 6- 15. P aprzyc k i.
·
12930 g
UCZXIOW d o n auki rzem iosla przyjmuje Wulk aDZIALKĘ w okolicy
Sta- SA:l10TXEl\1U
mężczyźnie
ro weJ Góry lub Ks awero- (ehlorx:u)
'>Cistą_ ię
pok ój. niza cj a , ż wir k i 5
w a ku p ię Oferty
„ 12817" Oferty „12903" PrJsa, PiotrPra5a. P iotrkows ka 96
ko\\'ska 96.
POTRZEB~,.-.„ Ut'7.ennica
do
pralni c h em icznej , s :~nkie 
DO::\l centralne 011rze'>\'a- SA~IOT'.'IA p<>szuku je po- wlcza 52.
12949 · g
nie plac 1600 m . cieplar- koju ( może b yć nie u menię lub bez.
w
śród1n!eś-ciu
s orzedam - b'.owa;.1y}
7.a1n ien; e
na
rnie zkanie lub
Juli anowie.
Oferty POTRZEBNY c zelad nik d o
!uti domek. Andrespol k Lo- . .12975" P ras a. P:otrkowska p ieka rni na p N)\\'incj" . 0 l ~rtv
„ 13103" Prasa. P iotr96 ,
d7i. R o k icińs k a 121.
k owska 116.

FREZARKĘ

O.J{;IEC',

.. I :i05"

KOMUNIKAT
Uprzejmie lnformu,lemy nas:r.ych Czy telników, że od dnia
15
sierpnia br. radca pra\\·n y
„Dziennika Lódzk iego"
przyjmować będzie w ś rody I piąlki
w godzinach IS-17.

sa. Piotrkowska 96.

~ MLOD.\

Z g l ę l) o kim bólem 7aw\adamiam y , że dnio. 9
sier pnia 1~ 74 roln 1. po dhtgich I ci ę żkich clrr·
pleni a ch, opatrzona Ś"" sak~amentami zmarła
w L od zi
S . t P.

13075 g

- - - - - - -- -- - -

SPRZEDA~I

dyna i

domowych . obwodow y ch i o~icdlowyl'h - zakre~
nad tą kategorią zarządc!iw jes zcze się ro:iszerzyl.
Nie uległy również żadnej zmianie pod s t a w~· eksmi~.ii. któr-e są nadal ści ś le okrl' ś lone i zastrzeżone wyłącznie do kompetenc ji
sądów
P~L. ~ie ma wiec żadnych podstaw do niepokoju ze strony na.ierncow, aby prywatni właściciele burlvnków mieszka lnych - czynszowyc h moęli _w jakimkolwil'k stopniu wykorzysf, yw a ć nowe prawo lokalowe
do celow sprzeczn,•ch z interesem spol ecznym ogółu obywateli.
.Nowe prawo lokalo we nie daje również prywa tnym
wlaśdcielom
lllf.'rurhomogci ż adnych pod s ta w do ob r iąż a nia na,lemców rlodatkowvmi
opiatami - poza. ezynszem najmu , któr~· jest ~ci ś le 11re1rnlowanv 'odr l)bnymi przepisami, nie pozwalającymi na ż atlną dowolność "'; t y m
zakresie.
.o. braku administrator& budynku prywatn e go komitet domowy P-Ow1n1en zawiadomić W.vrlzial Go~podarki
Komunalne.i i Przestrzennej
wlaśt'iwego Urzędu Dzielnicowego w cPlu u s talc'nia administratora budynku. względnir - w przyparlku hr a ku takowego - przekazania nie·
rul'homości w administrację MZBM."

no'iciowe do ;;o.ooo w Lo jzi
~ lu b okolic\' ()fprtv „12810"
P rasa. Pio.tt'kows ka oo.

W//7/h?'.U//.Q)"'~/hW'U/b"'//.Q)"'//.Uhf/~/ZU~h9'..h

~M~~~~=.:~=~~~

pr awnień komitetów
społecznego nadzoru

~

~

~

•. w

§
~

wzmacniający.

W y dzial Komunikacji Unędu
Mi a sta Lodzi zawiadamia, że od
dnia 13 s ierpnia br. b ę d zie obowiązywala nowa
organizacj a
ruchu na następujący c h ulic a ch :
ul. Hutorn - b C)dzie ul . jednokierunko wą. w
kierurtku
pin„
ut. Zakątna będzie ul. jednokierunkową w kierunku płd „
ul. Lipowa będzie ulic ą jednokierunkową w kierunku
pin .•
u1. 22 Lipca będzie ul. jednokierunkową na odcinku od ul.
Towarowej do Al. Ko ś ci u~zki w
kierunku wsch„ ul. A . St-ruga
będzie ul. jednokierunkową
od
ul.
Gdań s kiej rlo ul. Zeli gow~lt iego w kierunku
nalt„ ul.
Curie-Skłodowskiej
będzie
jednokierun • o wą
w
kierunku
"'•~hod nim.
Wydział Komunikacji
:zwraca
uwagę na skrzyżowania. które
od 13 sierpni" będą skrz yżowa
ni a mi równorzędnymi: Hutora ?.2 Lipca, Zakątna - :!2 Lipra,
Lipowa - 22 Lipca, Buto r a. A Struga. Zakątna A. Struga, Lipow" A. \S truga. Hutora Curie - Sklolłowskie,I,
Zaką.tna
Curie - Skłodow
s kiej. Lipowa - Curie - Skło
dows kiej, Kopernika - Lipowa,
Gdańs ka A. Sti-uga. Ponadto
7. chwilą z akań c zenia robót drogowych na skrz y żowaniu ul. A.
Struga i Towarowe.J, ul. A. Stru
ga zosta nie przedłużona,
j a ko
ul. ,lednokirrunkOWI\ do ul. Towarowej, równoczr ś nie ul. Karolewska o d ul. Towa.rowej do
ul. Żeligowskiego będzie w kie
runku wsch.

związku z nades łanym przy pi ś mie z dnia 2t czerwca br. L. dz.
890/Rem /1-ł artykułem pt: ,;w prywa tnym domu " zamies zcz-0n y m w
nl!merze H5/ A „ Dziennika Lódzkie go" - W ydz iał Gos podarki Komunalnej i ł\lieszkaniowe j Urzo:du m. Lodzi uprzejmie wyj aś nia, że nowe
prawo lokalowe, które obowi ą zuje od dnia 1 sil'rpnia br„ w niczym
ni c uszczupliło praw lokatorów w pry watnych budynkaeh czyn s zow y ch,
ani też nie zm'ni e,l5zylo zakresu społecznej i państwowe.i kontroli nad
aclministracją tych b11dynków. Co WiC)rej w świrtle aktu a lnych u-

sp rze-

~

~

,.

(19721 Tel. 593-i9.

„WARTBU RGA ~Jl " - ta n!t) sol'zedarn . Traktoro\-.. a
3! m 68.
13083 g

~

ubrania robocze,
ubrania wyjściowe,
codzienny posiłek regeneracyjno·

,ŻUKA"

il.am

§
§
~

Przyjęcia odbywają się bez egzaminów.

,,)10SK"'I C7.A 412" - mały przebieg, skuter „ Heinkiel" (RFN) sprzedam .
Tel. 465- 70, siodz. 16-18,
lub tel. 415-24 wieczorem.
12906 g
.. Fl.\TA 125" ku p ię. 0 rertv .. 12899'' Prasa. P iotrko\\·s k a 91i
•• FIATA 125 P 1300" (1971)
- s p rze d~ m. T el. ';'4----41.
12964 g

~

§

Zawodowej w Poddębicach.

§
~
§

Dalsze zmiany
kierunków ruchu

Ili

Il„i
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DOBRY WYBÓR UŁATWIĄ

SKLEPY ŁODZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

~
TEKSTYLNO-ODZIEŻOWEGO
~~ UL. PIOTRKOWSKA 14, 15, 18, 48, 81, 49, 87, 90, 118, 126, 207
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tydzień

Za

pierwsze mecze

•
rzec1 nic łódz ich li o có
Jak Jut plsallgmy, za 11l~spel11a tydzlei'I wmowlo11e zostan11 rozgrywki o mistrzostwo I I O llgl pilkankleJ.
Je1lenn11 rund11 rozsrywek juł w
Nasi ligowcy zainaugurują
potka 11~ z benlamlnklem ekstraprzyszłą 'obot~ (17 bm.), LKS
klasy - Arki\ w Gdyni, a Widzew podejmie na własnym bolsk11
Stoczniowca.
Spelrlles.: prośbę naszych Czytelników ~ajemy przeciwników oraz
terminy meczów łódzkich zespołów.
w rundzie lesieaneJ.
LKS SPOTKA

8.
11.
15.
21.
28.
6.
13.
16.
27.
3.
10.
17.

SIĘ:

17. VIII. z Arka (W Gdyni)
21. VIII. z Ruchem ew Lodzi)
25. VIII 1 Gwardia ew Warszawie)
11. !X. ~ Polonia (w Lodzi)
15 . ex. z Za!illębiem (w Sosnowcu)
22. PC. ze Stala (w Mielcu)
29. IX. 1 Wista Iw Lodzi)
13. X. z Lechem ew Poznaniu)
16 X. z Górnikiem (w Lodzi)
2Q. lC, z Lei1ia tw Warszawie)
80. lC. z Pogonią (W t.odzh
lÓ. Xl. z Szombierkami IW Bytomlu)
17. XI. z GKS Tychy (W Lodzi)
29. XI. 2 ROW (W Rybniku)
l. X!I. ze Slasklem <w Loci-z\\
WIDZEW ZMIERZY
17.

SIĘ:

VIII. ze stoczniowcem

(w

ex.

li Gwardią (w Koszalinie)
IX. z Polonią w-wa (w Lodzi)
IX. z Motorem (w Lublinie)
IX. z Zagłębiem Włb. '(W Lodzi)
IX. z Lechia (w Lodzi)
X. z Olimpią ew Poznaniu)
X. · ze Stala Szczecin <w Lodzi)
z Zawisza ew Bydgoszczy)
X. ze Stomllem (w Lodzi)
Xl. 1 Ursusem (W Ursusie)
:XL z A via (w Lodzi)
XI. z Bałtykiem (w Gdyni)

x.

ac n
rozegrano drugi etap
kolarskiego Baltyci<Jego Wy·
śclgu Przyjaźni. Tl'asa etapu
prowadzlla z Zarasa! do Wil·
Etap ten przyniósł
na (123,6 km>.
zespołowy 1\!kces
Indywidualny !
polskim kolarzom. którzy prowacll:a
t~kte w. ta~nej kl-asvtikacH.
Etapowym zwycH:zce. został kol11rz
drużyny PZKol Szczepkowski, który
Lotysza 1'rana finiszu wypr:redzll
Saara.
Estończyka
oraz
sawcewa
kolarz.e
zwycieżvll
Drużynowo
PZKol. przed Lot\va I Lltwe..
Indywidualnie co dwóch etapach
liderem Jest zawodnik drużyny Po·
morza Konopiński pned druirJm Polakiem Szczepkowskim orai Trasawcewem (Lotwa).
sobotę

Lo-

dzi)

24. Vlll. z Wartą (W Poznaniu)
31. VUJ. z Arkonla (W Lodzi\

Start {Gniezno)

38:4
:Rougrane wczoraj na torze Orła
apotkanie o mistrzostwo II ligi żu·
żlowej pomiędzy drużynami · Gwardii
Startu rozpoczelo
1 gnieźnieńskiego
&le dość Pe<:howo. W pierwszvm b ie·
gu łodzi anin Zielińsk! uległ wypadkowi. doznają< na szczęście n iei:roź·
nego wstrząsu mózl(U
Mlmo oorażk• Gwardii niektóre pojedynki m i ały charakter wyrównanej
punktów dla 'lOwalki. N•1więcej
&podarzy uzyskali: Golofit - I oraz
Gortat I Jatczak po 6. dla Startu:
Kaczmarnk - 12, Błaszczyk - 10 I
Sikora - I.
Nowo pozyskany zawodnik Gwar·
di! 1wystę pując:y do niedawna w zie·
lonogórskim Falubasle) Banasiak star
towat 7.e zmiennym ~zcześclem. Widać bv!o o n'e~o leszcze brak nale·

W

•

•

o
mlędz.ynarod<>wym
"'Yścigu
W
nagrode W. Tella rozegrano wezo
raj dwa etapy P ierwszy o długości
B. Pe·
76 km wygral Duńczyk Polacy (z wyjąt·
dersen. Wszyscy
kiem Krzeszowca . którv miał ttoa4~k
na 2 km przed metą) sklasytlkowa-

Metrewefi fa orytem w ingl

Francja li

55:27

W Mielcu rozpoczl\f 11ę mecz P<Y·
wackl kobiet Polska - Francja. Po
piei:wśzym dniu prowadza Polki 55 :27.
zes·
aktualnie
Najsilniejszemu
Fran·
pływaczek
polskich
pOłowl
cuzl przeciwstawili swoją drug11 re·
Nasze zawodniczki wyprezentację.
W aobotę roz<hlelono plel"Wsze z pięciu tytułów mistrzowskich
ka.zaly dalszą zwytkt: formy I usta·
w teithowych mistrzostwach Eut'Opy amatorów we Wrocławiu. W
nowiJy Z rekordy Polski seniorek, Z
rlnale gry mieszanej byli flnallścl Wimhledonu J\Iorozociekawym
Juniorek. a Jeden rekord seniorek
Naratilovą
Czechosłowaków
wa I Metrewell (ZSRR) pokonali
został wyrównany
l Beda.n a 1.2 :10, 6 :8, 6 :i.
wypadła w sobotę
Bardzo dobrze
Raddeckl mikst sięgnął po tytuł Jut po raz piąty w historii
Juniorka t5·1etnla J. Kupis, która na
tego turnieju.
wyłOO m do\Vofnym, czasem 1.Gl,7
równała rekord Polski seniorek a na
Odhyly się także d'ldatkowe gry
Młodzi Czechosłowacy nie sprzedali
wynikiem łatwo swej skóry. W pierwszym se- pojedYńcze o wytonien:e zdobywców
stylem zmiennym
200
2.36,0 wpisał" 1lę na listę rekordzl· cie, po przełaman iu serwlsu Moro- mizjsc 5-B . T. Nowicki ostatecznie
stek Polski aęnlorek I Juniorek, Ko· zoweJ
byli o krok od zak-ończenla " uplasował się na siódmym miejscu
wymkaęło
Zwycięstwo
sztafeta partii 9 :7.
rekord ustanowiła
lejny
Jm się jednak z rak. Za to w II
ł X 100 st. zmiennym w czasie ł.50,5.
secie wykorzystali oni chwllę de·
mobillzacjl do~wladczonej pary raMetredzieckiej. przełamali serwis
wel!ego J wygrali 8 :6„ Wzbu<izaJqc
aplauz :t-tyslęcznej widowni.
faworytów
rutyna
W ITI secie
przeważyła szalę. Najlepszy na kor·
cle - Met.reweli zademonstrował bly
odebrały
skotl iwe uderzenia . które
"' powodzenie utalentowanej,
wiarę
ni zostali w tym samym czasie co ambitnej parze CSRS.
zwy cli:zca.
B. Kral I D.
tenisistki
Polskie
Indywidualną jazde
Drugi etap na czas na dystansie 18.5 km - wy- Szwaj pr7egrały w ćwierćfinale deKożeluchovą
I
Hublerovą
z
bla
tels. Piąty był Nowicki,
grał Belg
a siódmv - J. Kowalski Po dwóch (CSRS) 6:2. 3:6 7:9. Na tym zakoń
etapach pr<>Wadzi w klasyfikacji In· czyi się udział polskich rakiet we
w druwrocławskich mi•trzostwach
!'.1".l"'~"ki 7ai1nu1e
dvi.v•riu'""l11fi :;;telc;
Granaturowa I
ćwierć!mal!'
5 miejsce ze stratą 32 se„ a w d.ru- g;m
wyeliminowały
(ZSRR)
Czmyrjewa
żn1owej ZSRR przed Po ls ką i BelWegi erki Szabo - Szeli 6 :2. 5 :7. 8 :6.
gi11.
Dzlś odbęda s:e i finały: i:ry oo·
JlOdwóJ11ej
kobiet I gry
jed,-ńc.zeJ
w pon iedziałek w ostat·
męź<"%yzn.
nim dniu mistrzostw finałow.;, pojedynki ~tocza dehllstki i singliści.
Fln3f&wy pojedynek w singlu sto·
czą trzykrotnv z:doby,vca tytulu Metrewell (ZSRR) oraz Taro<:zy (Wę·
gry). :l>le<"ze pólflna!owe były ma!o
ciekawe. R<>zel?rano .. wewnętrzna eli
minacje"'. w których Metrewell po·
w Kaliszu rozegran- kolejną serie konał KakulJę, a Wegier Taroczy Faworyt do tytułu mistrzowskiego
zawodów kolarskich na torze 0 pu· swego roda.ka Benylka.

~

01

••''""'"'m •noolo '""""'" '""n'
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Przegra?
w mistrzostwach Europy.
on w sob-Otę z Hutką (CSRS) 6 :4,
1 :6. 3 :6. Ponieważ Hiszpan r,mora
. Pi·
wcześniej wyjechał z Wrocla
secky (C.SRS) i Nowicki wy-;rali z
nim walko·.verem

W singlu kobiet do finału awans<>'Wala mistrzyni Europy z 1972 r.
Kroszinn (ZSRR) P'l zwycięstwie nad
Sz~bo. Rywallrn tenisistki
\Vę~ierkn
Navratilova
bt:dzie
radzieckiej
(CSRS).

I

T Po!scy szczyplorni~CI zajęli dru·
gie miejsce w międzynarodowym tur
nlcju w Martin (CSRS). Zwyciężyli

mężczyzn

A.

l\~etrewcli

W«:ęrzy.
Przygotowujący

+

się do rozgryligowych Górnik Zabrze rozez
kontrolny mecz
grał w !Obotę
U-ligowa
rywalem
miejscowym
Po dobrej grze plerwszoliSpart11.
gowcy zwyclężyl! 3 :2 (0 :2). Górnlk
. wystąpił bez Szarmacha.

wek

Wielka szkoda, :te w tej pożytecz·
ncj ze wszech miar akcji n!e popiKlub nasz
sali s!ę widzowie l.KS.
zaiąl w ogólnej punktacji lig! stadwnów odlegt<?, 9 miejsce.
A byl moment. 1:1: niewiele brako·
!Jl'
u w •, , walo nam do uplasowania się na
u
medalowym. miejscu, gdyby w ostaj tnim punktowanym spotkaniu (rozele powtórzyli ubkglor.ocznepo granvm w Lodzi z Gwardiq) lepiej
zachowywal.i
mieleckie; (czy1aj: nienagannie)
piłkarze
suk~esu
nie
1 to
<:dobycia ,PO s'ę sympat 11 cy futbolu.
Stall w postaci
raz drugi tytulu mistrza e.<s- wszyscy. Więksoo:ić z okola 5-tysięzebranvch na
traklasn. (Na n~jwyższym fotelu za- I cmej grupy widzów
przy ar. Unii
fl'!!bunach stadionu
siadł c/iorzowsk1 Ruc/1).
'
' t- 1 ob
·
"'
p1'lk.arzy o b u
~ .<erw7wa l a, ?maqan.a
ich •<
~ 11rę,•z11/I p tik r:rz71 z ll11elca
!lice. którzy dnP,kt wzorowemu. ::a- z spo!ó u rac-ej wzorotoo.
szkoda więc. że niezbyt - llczchou:aniu •lę or?-z pra wtdtowei or- \
pseudok.1b1cow ona g'lrstka
ganlzac1I sp.ot~rin rozgrywanych nri
stojące,
kupujących . miejsca
własnym boisku, przysporzyli swojemeodpowMdztalnymi
swymt
mu k!ubowt chwały zdobywając mla'.
no najbardziej kulturalnej wtdowm .,występami" (tv formie słownych ektórymi raczono zarówno
i puchar „fair p'ay" w tzw. ltrlze pltetów,
przez sędziów jale I zawodników obu wal·
orqanf?owanej
stadionów.
PAP1 „E;rpress Wieczorny" I PZPN. cu1c>1c1t st1·on) znlweczyla w1e·omie·
ste~:-ny dorobek kibiców l.KS.
Można mleć jedynie nadzieję, że
rozgrywek 0 mlw nowej rundzie
strzostwo I ligi na widowni stadioe~gus!.im,r.'1c
1 K~drom'1fl1e
znów będziemy
nu przy al. Unii
ł~ 1.z,
obserwować wzryrowe zachowanie się
•
'
sympatyków piłki no:!:nej, któr:11 tL·
Z. chodzili do niedawna jesz~ze w o·
K. Sońta. K. Andrzejewski
Madejczyk znaletli się na liście ka· pinii pr:•11Jy~zów za jednych z najca1ym kraju.
J lwlturalnle)szych w
JeżPolskiego Związku
drowlczów

lf.lse dla nos p•uchn

1'1

j

N

"' Przeciwnik piłkarzy Legli w Pu·
charze UEFA Na.ntes przegrał w me·
pierwszoligowym na własnym
czu
: boi5ku :r: N!mes (O !ll.
W składzie wlosklej ekipy na
lekkoatletyczne ME n ie ma Jeszcze
rekordzi.sty świata na 800 m. słaW·
uc
u
u
który z. P<>Wodu
uego Fiasconaro.
k<>ntuzJi nie. uzyskał Jeszcze minimum kwallt1kacyjnego.
'
T Polscy hokeiści uczestnlez11cy w
turnieju w RFN
W pierwszym dniu rozgrywanych mi<:dzynarodowym
na stadionie AWF zawodów m rzu· wygrall z czolowa f!ńsk11 drużyn11
tu indywidualnej ligi lekkoatletycz- Jokerit (Helsinki) 7 :ł (4 :2. 1 :o. 7 :2).
z. smalcerz zwyci~tył w wadze dzlecklego. Wszyscy wymienieni zanej największa niespodzlanke zanotowano w rzucie oszczepem kobiet. koguciei wynikiem 235 kg na 7.a· \\'Odnicy sa członkami Boguslawlckie·
w którym F. Kinder wvniklem 58.07 wodach o Puchar Bałtyku rozgry- go Klubu Jeździeckiego.
m po raz drugi w tym sezonie po- wanych w Vaexloe (Szwecja).
W Lodzi zobaczymy Ich na starcie
konała A. Jaworską (56.42 ml.
Pllkane Feyenoordu n.otterda.m
Memo.
W biegu na 5 tys . m zw yciężył wygrali. ale dopiero po rzutach kar- ogólnopolskich zawodów o
mistrz nych 3:? (po 90 mln. gry wynik był rial Mlchala Srocz yńskiego . Zawod
poza konkursem
startujący
w marato· 2 :2) z Atletico Bilbao w finale mię- te odbędą się w dniach 14-15 wrześ
olimpijski z Monachium
nit!. F. Shorter CUSAl. któremu do
turnieju. W spotka· nia na stadlonle Orla przy ul. 22
ostatnich mPtrów dotrzymywał kro- d7.ynarodoWego
nlu o trzecie miejsce Racing Bntk·
ku J. Kowol z Górnika Zabrze.
sel;o pokonał Bayern l\tonachium 5:1 Lipca.
10-bó.l Ta· (~:O).
rozpoczął
Obiecująco
Zawody rozegr-ane b<:dą w konku·
deusz Janczenko (m. in. 206 cm w
"' Angielski m iotacz G. Capes uzy- rencJI ogólnopolskleJ.
skoku \\·zwyt). który ma szan<e u- ·
Swój udział
dozyskania wyniku w stranlcach 8 tys. skał na zawodach w Londynie
kula zapowiedzlel; wszyscy najlepsi jcżdt.
Bieg na 3 km z przeszodaml skonały rezultat w pchnięciu
pkt.
(N)
cy naszego kraju.
wynoozący 21,37 m
wygrał J. R~bacz (LKS).

•~•~ ~

w singlu
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nowy trener ny poprowadzi do boju o mistrzowskie punltiy
mgr Jacek Zglinickl.
J. Zglinlcki opiekował się początkowo 1zczyplornlstam1 Warszawianki a ostatnio stołecznego AZS·A\VF • . Warto przypomnleć, ze
w ub.' roku wladze ZPR zaproponowały mu objęcie opieki azkoleniowej nad reprezentacyjnym zespolem.
Dotychczasowy opiekun l-llgowego zespolu Anilany mgr Wa·
trenera-koordynatora
dych otrzyma! propozycję objęcia fullll:c]I '
łódzkiego klubu.
23 bm. piłka·
występów
l-!lgowych
do
w ramach przygotowail
rze ręczni Anilany (trenujący obecnie Z razy dziennie na boisku
W
oru w hall RTS Widzew) wyjadą na zagraniczne tournee.
programie przewidziane jest rozegranie JO spotkań towarzyskich
z najsilniejszymi zespołami w RFN I Holandii. Nie wiadomo Jesz·
cze, czy wraz ze swymi kolegami . pojadą do RFN I Holandii mło
dzi szczypiornlścl Anilany (R. Btsslnger, R. Przybysz, Raj oraz
bramkarz M. Nowicki), którzy wraz z kadr11 młodzietową Polski
uczestniczyli ostatnio w międzynarodowym turnieju w CSRS.
ro7.egra
Pierwszy mecz o mistrzostwo l Jigi zespól Anilany
(w)
17 października w Lodzi :1 krakowskim Wawelem.

zn

WKaliszu - Społem
przed Włókniarzem

Na szarym końclł

1

że

Polak T. Nowicl(j na siód111ym miejscu

fe':;r :Z.~:C, ·1Ód~k~aliw~~~~~~~<;m~?Okonkuren<:laeh
W poszczególnych
łódzcy kolarze zaJell miejsca:
(Włókniarz)
Kotliński
200 m
przed Raczyńskim (Spotem) 1 Szymczakiem (\V!ókniarzl.
Raczyński CSp<>łeml przed
l km mistrroo
Po ostatnich ;awodaĆh
Rykiem
(Włókniarz)
KotliI'lskim
stwo lig lekkoatletycznych PZLA o- (Spoleml.
Tandemy - ll Kotliński - S?.yntglosil llste klasyflkacvJna aż 39 klu·
bów .. Na pierwszym miejscu znaj- czak (Włókniarz). 2) Raczyński duje się Górnik (Zabrze1 z 8~1 pkt. Grabarek (Społem).
Wyścig długodystansowy _ 4) Mik·
w;vprzeclzajac MKS AZS Warszawa
(Włók·
- 782 pkt.. a trzecie Gwardla (War· sa CSP<>łentl 5>' MajkOWGki
·
5~4 pkt.
SZ'l-W3) 6l ~· bBik ~SP">~nt)Wł'·k:ni
nlarzJl
miejsce
22
at
bo
dalekie.
Bardzo
Za01-d„7'17f!>„i;1 toru nrtr\.
ŻYtet:l?n
.}' ktarz1
Yń 0 R d P ··
Spo e-z;:
wodom przyglądało si ę około 1000 wi- za jmuj e LKS z 146 pkt. a MKS AZS
8 ro
- ""
ł:J P" 1• Kalisz.
-Wlóknlarz
w Pógól·
_ ,a 2-0ompkt.
Lódt - 30 "' 117 pkt.
(n)
dzów.
nej k!asyfikacj· PO czterech rundach
orowadzi Spol~m przed W!ókn\arzem .
Po7.ostate 2 serie zawo<lów rozegrane
będą w Żyrardowie 1 Szczecinie.

hs:(. J. Zglinicki- trenerem Anilany

ME wa W'rcdnw::J

medalistami

Radziecka para

Polska

KI N DER
p r z e d II

"'

z

JAWORSKĄ

+

+

p.!~;::!;:_...:__;.Jt..e.,4.;UL'-11..l."-_.._.,11:.11

k.rytertum uliczne
t:OLARSTWO:
·w Piotrkowie, senlorzy (51 km). ju·
młodzicy (17 km).
niorzy (2~ km).
Start i meta w al. Bieruta, poczatek
za \\'Octów r;:odz. IO.
PILKA NOŻNA: I rzut centr~!nych
rozgr,vwC'k o Puchar Polsl<i Start U"us, stadion przy ul. Teresy 56,
godz. 12.

a1rmrnrnn11111nnnnnn11111111111111111111111111111111111111J111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111r1r1111111111111111n1111111111111111111111111n111n1111111111n1111111111111111111rn1111111t111r11111u
tgowe oet.atkt pnynj.osly m.nleJ aatydakeJI, a ra~J wl11ceJ ro:r;curowanla sympatykom futbolu w naszym !<raju. Niewjele drutyn
ekstraklasy zaprezentowało w trzech ostatnich kole)kach nl.ia.tn.ow•
_
· .
sklch bojów w miarę zadowalaja,cy poziom.
Wydaje się, te na slaby p<>ziom ligOW:J'.Ch me1'zów miała duty ' wpływ
„wakacyjna'" niemal forma wi~kszofoJ piłkarzy, w tym. I reprezentantów
Pobki z uczMtnlkaml mistrzostw świata . na czele. Chociat nie dótyczy to
wsz31stk!ch.

L

zapisali na
występy
znakomite
swym koncie np napastnik Górnika
- Szarmach oraz mielecki bombud ier - Lato. „Królowi strzelców" fi·
tylko dwóch
zabrakło
nałów MS
bramek d<> przeskoczenia Z. Kapkl
z krakowsk)ej Wisły. aby sięgnąć P?
~!ano najlepszego „snajpera"' I Ug1.
Niestety 1nnt c11onkowie reprezenta·
cyjne!(o zesoolu ni~ potrafili . zade·
poziomu.
monstrować najwyzszego
Najprzeróżniejsi znawcy futbolowego rzemiosła wysnuli wniosek. że na
obniżenie poziomu 1lgowycl1 spotkań
zmeczen!e
decydujący ·wotyw m!alo
(j;iko
p i łkarzy A I samych k ibiców
argumenl crzvtacza się tutaj n iska
frekwencję w czasie meczów ekstra·
k las y) czerwcowo-Jipcowyml t!nalami
MS. Na boiskach RFN .. w:;żyłowali
s ; ę" utówno piłkarze 1ak t śledzą
cy v;odzlnami ria si.klanvch ·ekranach
1
Może
kibice.
lch zmagania wymagać
prawda Trudno bowiem
zawodników szczytcwej formy
<>d
przez okragle 12 m1eslecy.
z dru.l(ie1 1ednak strony • oostawa
srebrnych
zdobywców
niektórych
ostatnimi czasy
wywołuje
medali
snoro krytycznych uwag !Nie motna
t:vch
mleć wlekszych zast.rzeteń do
kadro"'i czów. którzy w obawie o od-

nowlenle 1lę nie zaleczonych kontuzji
rezygnow&ll z wy&teców w jednym
lub w drugim si.otkanlu ligowym,
bądt też schOdz!l! z boiska w trakcie
ery. Chociaż inne110 zdania na ten
temat był katowicki „Sport". który
.. obdarzył" Toma<zewskie~o za o·
puszczeni~ świątyni IV trakcie ntec7.U
LKS-u z Górnikiem niska cenzurka.
re·
dopatrując się w owym geście
prezentacyjneg 0 ' bramkarr.a niezbyt
sportowej postawy. Może l racja. Taka <arna miar~ - a chvhn leszcze
naletaloby obardziej surO\\"a
kadrowiczów.
c~nić t;•ch wsz.vstkich
którry 7.aWlesili buty n~ kolku w
momencie - kledv Ich kolecizy 1. dru·
ci.ężkie b<>je o
żyn;v toczyl! jeszcze
ligowe punktY.
TRENER STOLECZSEJ GW ARDll
ctlugo dranal s.ie po ClO\,!ie nie moznaletć w miuę prr.ekonvwa.lacego u•prawtedl1wienla dla żmudy.
nieobf'cnego w cz.asie , sp.otkĄnla z
u<s w Lodzi: Pi'~y<'lfo!etv "dó muru
sportowych
spnwozdawcOw
przez
wyja~nil lt żmuda od ~\vne~.o czasu ne pojawia sl1: w klubie Or! b~r·
dow!ed7iel' ~
d>,:lej wta.l emnlczonyeh
my sle, te gwardzista nle przychodzi

gąc

na treningi by w ten •J>Osób dad
dzialaczom klubu do zrozumienia, że
znudzlla 'mv się grA w drużynie. (Po·
dobno żmuda nosi się z zamiarem
Slą·
1.asile.nla barw wrocławskiego
ska).
Nie jest to jedyny ! odosobniony
przykład w tej materii. Stalo sie już
niemal regula pows7.echn!e stosowana od wielu, wielu długich lat. ż~ na
finiszu mistrzowskich roz~rywek co
poniektórzy p!lkarze I to nie tylko
z I ligi. zarywają tren ingi. nie po·
odb~·wa.!ac
jawiai11 •ię w klubie w 1-nn r7i.SiP li~i:ne 1 cll112'iP .. podróże krajoo:nawcze". Po których ni

r =::;;::;::;.--,:;::;i

chodząc • tej calklem sluszneJ I prs.·
wid.loweJ chyba z.asady wladze poszczególnych klubów uclzi'eiaj11 zwol·
wielu swoim wychowankom.
nień
jest Jednak to, że
Niezrozumiale
ba.
jeszcz~ przed rokiem czy pól.
często nawet przed kilkoma mlesi11·
cami lub tygodniami. owi .. em!izranna lewo I prawo
ci" szermowali
przyw!azanlu
wznlosł:vmi hasłami o
do klubowych barw. o niemal do·
zgonne.1 m!lości do drużyny I kolegów. By na.raz zadziwić opinie PUI bllczną \\'teścia o zmianie miejsca
7.fl·nie5zkania l ar,51?umentem w rodzaju: dopiero w nowym klubie be·

dze wydane na tę „turystyke"). To
po exodusie emisariuszy i
właśnie
kurierów zaczynaJ11 się krajoznawcze wędrówki sportowców.
JAK ZBUDOWAC

TAll1Ę,

by zdolna b y ła 0 na do powstrzymania ,.emigracyjnej" fali? Trudno dać
pyodpowiedź na to
jednoznaczną
tanie. Nie można zabronić zawodniz jednego klubu do
kom przejścia
drugiego. Pozw~laią na tn zresztą.
wydane przez władze sportowe przePre(eruJ~ one przede wszyst·
pisy .
z klasy niższej
kim przechodzenie
do wytszeJ lub też w równorzędnych
przy obopólne.! zgodzi„ obu zainteNa tej
resowanych kontrahentów.
'"sadzie zmienili np. barwę bracia
Kupcewiczowle (choć nie obyło się
bez interwencji na.iwyższych czynników) oraz wielu Innych pilkarzv l
I Il !Igi craz klas niższych. Opracowano także zasady wyjazdów poldo klubów poloni1skich piłkarzy
z
zagranicznych.
nrch 1 Innych
skorzystało I skotych zarz11d ie1'
de mógł w pełni rozwlnać skrzydla rzysta zapewne
wielu naszych zai wzniesć sie na wyżynv sportowej wodników. pod \\·arunk!em uk011cockariery.
nia 30 lat I iegltymowanh się konosiągnięciami w dotychczaBa, gdyby tylko krajoznawcze wy- kretnym!
sowym klubie.
ocleczkl samych sportowców. Nie od
·rzeczy wspomnieć tu wypada o namóIstnieje takte inny prz.ep.Js.
być
. rasta.1ącej PO~ kQJtlec tlnlszowej run- wiący o tym. że nie mote
dy rozgrywek tal! wszelkleizo rodza- przypadk ów zmian k)ubowych barw
.1u I autoramentu emisariuszy I ku- przez itraczy reprezentacii Pols!:l do
O końca br. Dziwne jest Jednak to. że
rierów zalewających calv kraj.
owo zarzaclzen!e
setkach rozmów teletonlcznych. ko- zna.ląc dos•tonale
klubowych przed•ta w!c1Ple kluhów tvlko znanydelegacJacll
sztownych
- odbywają podziałaczy (ciekawe. do jakiej poz:1- mi sobie spo<obaml
by pozyskać dla
cJI wpisują księgowi klubów plenia· dróże po kraj u.

ro ze

1------- niezb kra'ozn weze
nl zowąd wybuchaja bombv w
o zmianie dopostaci wladom ości
tychczasowych barw.

stąd

NIE llfOŻNA
DOŻYWOTNIO PRZYPISAC
niczym pańszczytnlanego bando·
sa - zawodnika do Jednego klubu.
w którym musi on występować do
k1·esu swojej sportowej kariery. Kai·
dy ma prawo do ułożenia sobie ży
cia (również I ~portowe'lO) wedlu.:
własnych zamierzeń i planów. Wy·

swolc-h barw nowe twarze.
Czyżby przepisy sobie. oa życie sobie?
WIESl..AW WROBEL
P.S. Nie można też zgodzić si<: ze
na
stanowiskiem zaprezentowanym
lamach ostatniego numeru .. KaruzeOtóż ..FAUL"
li" przez „FAULA".
uwnża. Iż powinno się pozwolić na·
szym najlepszym piłkarzom - zdosrebrnego medalu na MS
bywcom
zagranlcz·
na grę w zespołach
kiedy
to Już od zaraz.
I
nyc•1.
trzymamy w reku harmonię atutów
po znakomltvch wystęoach na boiskach w RFN - argumen~uje wlaś
clf'ir>l "Loży szyderców" \V „Karu·
zeli''.
przy.
jednak
C'hc!elibyśmv tutaj
pomnieć .. FAULOW.I". że nasz:i reczelrnia cieżkie t'1aleko
cre7.entnc.lę
trudniejsze o'1 bojów na X MS) mP·
cze o mistrzost\•:o Eurooy. I to .luż
gdz;e
elh1inac.v,ine1.
n ndzle
w
Przvldzle nJm walczyć z takimi rywal•m1 l•k Holandla I Wiochy,
Co wybrać: laury. jatcich mogliby
grą
nam przysoorzyć nasi chłopcy
kluz?eranlcznycJ1
w najlepszych
bach (nie 1est powiedziane. 7e od
Puska·
mrn sknniui? oni wvczvnv
s~ lub Cruyffa) czy też grę w polsl<lef jedenastce naroóoweJ. bv udruży
hie!lać się o tytul n?Nepszej
ny n?sze~o kontynentu.
Jest
sprawa
Ch"b"I ta o'tatnia
ważn!P'srn. Jeś i chcemy nadal od·
w eu!"'lnejr.naczaca role
grywać
sl<im ! śwl•towvm futbolu. o którą
blll sio z nlem 0 1vm wysil'<'e:n pąs!
nHknPe

w

C7"l~ i e

olirnnii~ktch

l<tr7v<1< l finaln jubileuszowych ml·
strzostw ś\data.
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