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Święto „Trybuny Ludu" w Piotrkowie i Sieradzu

Krzysztof Sujka (Społem)
wicemistrzem świata

DZIENNIK:

POPULIRIY

W minioną sobotę l nledzielt: obchody tegorocznego Swięta
„Trybuny Ludu" kontynuowane były w Piotrkowie i w Sieradzu. W obu tych miastach oraz w pozostałych miastach w~
jewództw piotrkowskiego i sieradzkiego przygotowano z tej okao
zji bogaty i róż11orodny program imprez. Zarówno imprez
charakterze ideowo-politycznym, jak I imprez kulturalno-rozrywkowych. Ten pierwszy nurt świt:ta organu KC PZPR, to
przede wszystkim spotkania dziennikarzy „TL" ze swymi czytelnikami w zakładach pracy i w klubach.

Spotkania te stały sit: dóskonałą
do przedyskutowania wszystkich aktualnych probl1>mow kramają
ju, de bliższego wzajemn -cgo pozna•
nia sit:. był)' też źródłem wzajem·
ł
nej inspiracji. Bogactwo treści
czytelni·
form zaproponowanych
kom „Trybuny Ludu" sprawiło . iż
święto na długo pozostanie w pa•
m iflCi piotrkowian i ~ierad7.an jako
znaczące w ich życiu wydai:zenle
polityczne i kulturalne.
W sobott: odbyło .;1ę spotkanie
kie·
polityczno-arlm imstracy)nego
iownictwa woj ~icrad1.k1ego z kierownictwem zespołu redakcyjnego
je r sekretarz
„TL" Prowadził
KW PZPR w Sieradzu - Tadeusz
redaktora
Stasiak. ktory witając
„Trybuny Ludu" naczelnego
kierow-mlcznego ,,Sojuz-Sl", któ· Józefa Barecklego, zastflpcę
nika Wydziału Prasy, Radia i Tele·
26 bm. o godz. 17.51 czasu mo- Statku k ...~
skiewskiego wystrzelono w Związ- rego międzynarodową załogę stano- wizj• KC PZPR _ Zdzisława !\far
ku Radzieckim statek kosmiczny wią dowódca •tatku lotnik-k~mo· ca oraz pozostałvch gości, podkre•
I ś!ił iż takt wyboru woj. sieradz•
„Sojuz 31" z międzynarodową za- nauta ZSRR Walery Bykowiiki
mi"iiee tPgorocznych
Slg- kiego na
łogą w składzie: dowódca statku. kosmonauta-badacz _z NRD
Walery Bykowski (ZSRR) i kcsmo- mund Jaehn z orbitalnym v.cspo- obchodńw ~w1t:ta organu KC PZPR
Jaehn ł~,m naukowo·b,~dawczym '!Salut· stał sie r!ndatkową mohilizacjq i
Sigmund
nauta-badacz,
(NRD). Program lotu załogi statku 6 - „Sojuz 29 : na pok~"dzu• któ-17.ród!Pm wsz,,.•listronnej aktywno„Sojuz 31" przewiduje połączeni e rego zna~dują się Władun!r Ko· ści społeczeństwa tego t erenu. Je.
fwau!'zen-1
statku z orbitalnym zespołem nau- walonok 1 Aleksander
(l>alszv c :ąg na str. 21
kowo-badawczym „Salut 6" - ••So- 1kow.
juz 29" oraz przeprowadzenie na
jego pokładzie badań i d9śwlad
•
wspólnie z kosmonautami
czeń
W ład i m i rem Kowalonkiem i Aleksandrem Iwanczenkow1>m, któ rzy
pracują w kosmosie od 15 czerwSamopoczucie kosmonautów.
ca.
Walerego Bykowskiego l Sil?munda Jaehna jest dobre, urządzenia
pokładowe statku pracują normalKRóTK!M cezji weneckiej. W l!l58 roku zoBARDZO
PO
nie. Zało11a statku .•Sojuz 31" przyKARDYNAŁ.O· stał biskupem. zaś w Hlfl!l r paKONKLAWE
stąpiła do wvkonvwania wvtyczoRZV MSK0- triarchą - arcybiskupem WP.n ec jl.
WTE K0$CIOŁA
nvch zadań.
KATOLfCKIEGO WY!1RA1.J 26 Kardynałem fest od 1!17:1 roku.
csas111
18.31
W nledzlf!lę o Jods.
aM. NOWEG.O PAPlF.ŻA 'lO- 1 Papie:!' J11n P'lwel r noohodt.i z
a uwskifll'o tt11411łłiPito ttełił~aeaillł
nj~ ' ""
STAL NfM OOTYCHC7 ASCW'l • rod7iny ro t11• '7"''· J• f,'.l
szkła
PATRIARCHA WENtilC.11 KAR b~ł dmuchac1"m w htt~ie
LLTCtANI , Mu1ano koło Wenecji. Studia wyż·
DYNAŁ ALBINO
KTÓRY PRZYBRAŁ IMIĘ JA(Dalszy dąg na 'Itr. 2)
NA PAWŁA I.
okazją

Kowalonok i Iwanczenkow

• 540 zwycięskich minut pił
karzy Widzewa
• ŁKS wygrał z Szombierkami
• Polskie siatkarki w półfi
nale MS
dzlsze wiadomości
Szczegóły
str. 8).
Fot.: A. Wacb

Dymisjo

Obrady Biura Politycznego nowych ·towarzyszy w kosmosi.e
na
Biuro Polityczne KC KPZR rozpatrzyło rezultaty odbytych
przełomie lipca i sierpnia 19711 roku na Krymie przyjari.-lsklch spotkań LEONIDA BREŻNIEWA z przywódcąml bratnich partii krajów
socjalistycznych uznając, że pneprowadzoue rozmowy mają lstat.ne zna•

rządu

czenie dla dalszego ro7woju braterskich pnyjainl I wszechstronnej współ
pracy mlęd1y KPZR I państwem radzieckim a partiami komunistycznymi I narodami krajów wspólnoty socjalistycznej. Osllłlnięte na
Krymie porozumienia dają nowy impuls do uzgoduienia działań w
najbliiszej i w dal8zej perspektywie.

irańskiego

luro Polityczne KC KPZR
Jak podała AFP. powołując się
wysoko ocenia znac1enie
źródła
na dobrze poinformowane
faktu, że podczas spotkań
w Teheranie rzati irański złożył
na Krymie dokonano pow sobote dymisje. Misje utworze- głt:bionej analizy aktualnej sytuania noWf'l?O 1?ablnetu otrzymał cji mlfld~ynarodowej.
dotvchczaDżatar S7afir Emami.
Wydarzf'nla ostatniego okresu, a
sowv or?PWotlniczący senatu. Skład
postanowienia
pn:edstawiony przede ws1ystklm
być
ma
rzadu
waszyngtońskiej sesji NATO, dotyw niedzielę.

\V Sierarlzkiem 10 proc.

zboża

na polach

nasilania zbrojeil na
oraz zaaprohowanie
przez Kongres amerykański 1·ekordowego budżetu wof<;kowego świad
czą dobitnie o tym, jakie są rzeczywiste cele organizatorów wszczę
tej na Zachodlle kampanii o tze·
komyrrr „zagrożeniu milltaravm" ze
socjalistycznych.
strony państw
Chodzi o to, aby stworzy/o swego rodzaju parawan propaganrlowy w
celu ukrycia imperialistycz:nei polityki sprzecznej z dążeniem; narosit: trwałego
dów, domagających
wstrzymania wyścigu
i
l)Okoju
czące dalszego
szeroką skalt:

zbrojeń.
wpływ
państwami o
społecznych

Negatywny
między

na stosunki
odmienn,ych

wywi~rają
ustrojach
z.n l'J Ą ~
czyn.iou
które tnne ttrate NATO łylłf. aty•
czne próby lnaerencjł w wewnę
nłet dyżury w warsztatach mecha- trzne sprawy państw socjalistycznicznych i brygadach remonto- nych w ramach obłudnej kampanii
sprzt:t na temat rzekomego „n~ruszania
naprawiających
wych,
żniwny na miejscu awarii.
praw człowieka" w krajach socja1istyc7.nych. Tego rod1.aju próby stanowią brutalne oogwałcenle -0gólnie
przYJt:tych norm prawa miqdzynarodowego oraz naruszenie litery I
1 ówniei

Ostatnia niedziela sierpnia. mimo
nie nai11>pszel aurv - przelotnie
boopadv deszczu wvstepowały
wiem w cial?U dnie prawie w cakole!nvm
była
kraju
ł;vm
dniem wvteżonej pracy wielu rolników i pracowników rolnictwa
W gospodarstwach uspołecznionvch
I incływitlualnvch. tam. 1?dzie pozwalałv na to warunki atmosfe·
każda
wvkorzvstywano
ryczne.
chwile rozpoe;odwnia
sprzvlafąca
na przenrowRdzenle zbioru I zwózki zbóż. dokonvwanie podorvwek
I Innych nie cierniących zwłoki.
prac polowvch. Od wczesnych ~o
dzin rannvch pracowalv na polach
kombajny. snopowiazałki I inne
maszvny 1?osoodarstw i spółdziel·
ni kółek rolniczvch. Czvnne bvlv
maenvny skupulace ziarno. Dvwarsztatv mechaniczne
:żurowały
I bryPadv POl?otowia technicznel?O
nanrawi1>iace awarie sprzętu żniw
nego. Z pomoca rolnikom spieszyli
członkowie Ich rodzin. mieszkaią
cy w miastach. załoe;i wh•lu za-

kładów

I

przemysłowy~.

żołnierze.

(Dalszv

~ląg

na str. 2}

śmierć ludożercv
W

pobUtu
miasta

połudnlowoafrykail-

Mal@lane miejscowy
leśniczy zastrzelił kTokodyla-ludoter
ci:. który w ostatnlr.h czasach po.
W brzuchu gada
tarł cztery osoby
znaleziono zeitar~k z bransoletk• I
kilka sztuk drobne! bltuterll, co
potwierdza Informacje miejscowej
ludności, t.e of:aramt Jego byli komi:tczyzna l dwoje
lejno kobieta.
dzieci.
młodzież Spiewa Mlhaela Oancea - Rumunia.
CAF - Kraszewski - telefoto
sktego

Obywatel NRD S. Jaehn
'
z
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Orędzie nowego pap1eza
Jana Pawła I
I
I

OPEC nie podwyższy

cen ropy nafto1vej

Nowy

paµież

urodztł się

17

paź

mia·
Westeczk•1 Forno di
necji Swit:cenia kapłańsk;" otrzy·
mał w l!l3.'i roku. Pra-:ował iako
naftowego wikary a następnie probos?.cz die·
Minister przemysłu
Ali Chalifa asKuwejtu, szejk
:7.e
Sabari oświadc7.ył w sobotę,
wbrew doniesieniom prasy zachosię
dniej nie należy spodziewać
20-piocentowej podwyżki cen ropy
naftowej na początku września.
Minister as-Sabah, który przewodniczy obecnie organizacji kra·
naftowej
jów-eksporterów ropy
(OPEC), złożył to oświadczenie po
wizytach w tranie I Arabii Saudo
dyjskiej. Oba pailstwa należą
najpoważniejszych eksporterów 1·0PY naftowej na świecie.
dzierńika

małym
Canale koło

1912 roku w

Bociany ruszają

Wiele ekip robotniczych z wię
kszych zakładów przemysłowych
Sieradza I Wielunia. pospieszyło
z pomocą rolnikom woJ. sieradzBociany, które od wielu dn1 „wiekiego. Ocenia sie. że do skoszenia
kilku miejscowościach
Sopockie spotkanie z piosenką do- większe mlfldzynarodowe uznanie I cowały" I w Lotaryngii,
pozostało tu feszcze około 10 proc.
jak podaje
Alzacji
ogólne1?0 areału zbóż, toteż kon· biegło końca. 26 bm. koncert lau- coraz wyższą rang11.
nieodwoprasa,
mfejscowa
zgodnej opinii łalnie na południe.odleciały
w
••Sopot-78"
koszeniu reatów zakoilC'l!'lł odbywający sit:
przy
pomoc
kretna
W opinii starych
zwózce oraz omłotach ·bardzo przy- , w nadbałtyckim uzdrowisku drugi obserwatorów krajowych I zagra- Alzatczyków, wczesny Ich odlot
sie rolnikom. ZSMP-owcv festiwal Interwizji, Imprezę zdo· nicznych odz.naczal Sill nie . tylko oznacza podobno wczesne nadejście
dała
(Dalszy ciąa na str. 2)
Zimy i to 1rogtej.
a tego województwa pełnili rów- bywającą a roku na rok coraz

drogę

eyJne opuściły Nikaraguę w ramach „dobr0$ąsiedzklej l)Olityki", lansowanej przez
Roosevelta. Władze w kraju objął generał Sandino. przywódca powstania anty-

w

Ameryce
~rodkowej, wclśnlete miedzy · Honduras od północy I Kostarykę od
południa. nadko trafia aa łamy
prasy, cdyi niewiele tam sie dzieje. co
opinii
absorbowałobv uwace iwlatoweJ
publill1!nł'J . nnplero wvdanenla ostatnich
dni ~prawlłv. ie Nikaragua 1nalazła ale
na czołówkach ll(azet.
Formalnie krai ten Jest nle1>0dle1ły od
1821 r.. ale o prawdziwej niezależności
trudno mówić nawet dziś - kapitał ameswe wpłvwv
rvkańskl utrwalił mocno
I li!dv tylko Nikara1?Ua próbowała choćby
zjawiała
mvśleć o pełnei niezawisłości.
ile armia USA I zaczynała ale okupacja
kraju. Tak było w 1912 r„ tak było
w 1927. Dopiero w 1933 r. wojska okupa-

N

lkaragua,

pamtwo

imperialistycznego. rzecznik reform Politycznych i społecznych. Tytko rok sprazostał zamordowawował on władze ny. Wraz z Jego imlercłlł pojawia sle na
Anastaslo Somoza.
widowni dyktator
Sprawuje on dvktatorskle rządy ttrzez
22 lata, a trdY pada od kul 1amachowców. - władze przejmuje jego syn Luis
Somoza, Moina więc m6wl6. Ił od 42 lat
Nikaragua pozostaje l)Od dyktatul'lł klanu Somozów.
O oołowe mniejszy od Polski kraj, zaprzez 2 miliony Metysów,
mieszkały
Kreolów I Murzynów. charakteryzuje się
zacofaniem gosl)Odarczvm I prakt'Vcznie
Pojapolicyjnvm systemem rząckenla.
wia sle zorganizowany ruch oporu · przeciwko Somozie. zwanv (od nazwiska czło
wieka . który podłał walkę o pełna nie·
oodledość) ..sandinowskim".
To właśnie .,sandinowcy" dokonali czynu. kt6ry głośnym echem odbił sle na
całym świecie - opanowali siedzlbe J)llrlamentu. wzięli zakładników I wymoJ?li
na Somoz!e uwolnienie ponad 150 wlęi
nlów oolltvcznych. Ta brawurowa akcja
zakończvła się. o czym Dlsaliśmy, pełnym
powodzeniem.
Budzi ona okrdlone refleksje. u 11.łe
kt6rych zastrzeżenia. lfdvż akcje ..sandinowc6w" podciąga sle pod miano terrorystycznych. Nie wydaje sie jednak, by
takle rozumowanie było słuszne: co

innego przecie:! terroryzm, w którym domin uje najczęściej cltt:ć zysku, przy narażaniu na niebezpieczeństwo niewinnych
ludzi; „sandinowcy" wzleli jako zakład
ników tylko ludzi stojących wvsoko
w hierarchii dyktatora Somozy, a wlec
swych wrol?ÓW. Należy więc Ich działa
nie określić, jako partyzanckie.
Jedno fest Jednakże pewne - to, co
sit: stało w Managui, świadczy o niezwykle napiętej sytuacji w całe! Nikaragui,
o 1>0trzeble zmian. których domaga sle
cały naród tego małe1?0. środkowoame
r;vkailskiego państewka. pragnacel?O wyrwać sle z pet dyktaturv. która w tym
kraju uosabia klan Somoz6w.
amleszanle. wYwołane „dolarową
huśtawlat" trwa I ani myśli się
zmniejszyć, choclaz od kilku dni
notuje sle powolne dźwiganie się
dolara 1 dna upadku I nieznaczny wzrost
kursu wobeł! Innych walut, w tym szwajcarskiego franka I Ja11ońsklego jena. Jako !rł6wną przyczyno tego stanu nec1y
wymienia sle działania administracji
USA. która wrMZcle zdecydowała sle na
ratowanie swej waluty. Na e1ym polega owo „ratowanie" dolara ł dlaczego

Z

nastąpiło ło łak późno?

kursu dolara wr
- podpobieraniesienie procentu
nych Drzez banki prvwatne od rządu,
zniesienie kontroli na ceny gazu ziemnego, co sl)Owoduje zwyżke cen, a tym
samym zmusi użytkowników do oszczę
dząnla l pozwoli na zmniejszenie lmporNieznaczny wzrost

wołałv

nastepuJące

pocią1?nięcia
od nożyczek,

N/Z: paplet Jan
CAF -

1.
telefoto

Paweł

AP -

tu, wreszcie decyzja o sprzedaży 3 milionów uncji złota. To ostatnie posuniecie
spowodowało spadek cen tego szlachetnego kruszcu. a tym samym poprawiło sytuację dolara.
Zdaniem specjalistów, wszystkie łe poclągnlecla mają pewien wpływ na osła
bienie paniki na ll(lełdach, lecz nie będą
one działać na dłuższą metę. Tylko
USA
zmniejszenie deficytu płatniczego
może doprowadzić do trwałej stabilizacji
dolara, a na to sle nie zanosi. 1?dyż wysiłki Cartera. by ograniczyć imoort ropy
poprzez wprowadzenie w życie surowel?o
oszczednościowel?o. paraliżowane
reżimu
11ą przez Kongres I nic nie wskazuje na
to. by władza ustawodawcza USA ue:it:ła sle pod naciskiem wykonawczej, pre-

DZIEi

I

NIESIE

I

W 240 dniu roku

słońce

o ttodz. 5.40, zajdzie
godz. 19.34.

szło

o

wzeo

zaś

hó<łzq

Patrycja, Augustyn

w dniu dzisiejszym dla ł.odzl
Pr&•widuj„ na.~tępu ląr:i po"odę:
umiarkowane,
zachmurzenie
wzrastające do dużego z przelotny mi opadami deszczu. Tem·
peratura od 7 do 16 st. C. Wiatry umiarkowane w ciąg·u dnia
dość <1llnł' I porywiste zarhodnie
i półnlll'no-zarhodnle •
Ciśnieni" o godz. 19 wynosiło
985,3 hPa czyli 739,1 mm.

r
1938 - Zm. S. Szober, języko
znawca I pedagog
1888 - Ur. nora Gabe, poetka
buł~a r~ka, Uu maczka literatury
polskiej.

Dobrze jest uwah6 wiele za
niewatne I wszystko za waine.

-.

n

I b

o

zydenckiej.
Rządy roswinletych państw z.achodnlch
nie ukrywają swe1to niezadowolenia. 1tdYź
obawla.flł sle (słusznie zresztą). ze opleszałołć Amerykan6w w ratowaniu dolara, moie doproWadzi6 do tell(O, ze )laÓ•
stwa eksportujące rope podwvisza Jej
cenę, lfd:vt coraz mnił'j można kupić za
uzyskiwane dolary w RFN czy .łaponii.
a pon tym coraz trudniej Im wchodzić
z towarami na rynek am1>rvkańskl w sytuacji, gdy dolar kosztuje dziś 1.99 marki, a przed dwoma laty 2,52. N'ai>iliższe
miesiące pokażą. czy USA wvlda obronnil ręką z obecnego Impasu, czy uda Im
lfosnodarcza
stabillzacfe
sie oslagnąć
ł walutową.

Umiecie mote crd w .Jntellnnc le"T

Kryzys rządowy
w Portugalii
dobiega końca

Obrady Biura Politycznego IPartyzanci
KC KPZR

(Dokończenie ze str. 11)
dnym z przykładów tej aktywno·
ści mogą być liczne, podejmowane
na tę okazję, czyny społeczne. W
sobotnie
przedpołudnie · właśnie
przekazany został jeden z powstałych w czynie społecznym obiektów - szpital w Poddębicach.
.
T. Stasiak omówił następnie zaaadn.icze kierunki dalszego rozwoju
j
· adzki' ego szczególną uwa
WO ' sier
'
'
"
gę zwracając na rozwój rolnictwa
oraz na problemy związane z budownictwem mieszkaniowym.
J •. ~ki w. sw~im w~stąpieniu
stwierdził m. in„ ze. takie .,skoncentrowane" spotkanie gazety
z
terenem
jednego województwa,
dyskusje we · wszystkich sro<lowiskach i wspólna praca z aktywem
dały zes~•owi ,,TL" niepowtarzallro ~·
T .ł
d .
ne . rz.y i, umoz 1.wi Y po t;Jmowame w przyszłości tematyki dotyczącej Sieradzkiego w sposób je-

otrzymali azyl
w Panamie

-

podważyć pozycję wsp6lnot1 socjalistycz.nej. Już dziś
kierownictwo
chińskie nie powstrzymuje się przed
jawnymi działaniami ekspansjoniPanama pr-eyznała azyl poUtyczny
stycznymi. Dowodem tego jest bru· 25 partyzantom nikaraguańskim Frontu W~wolenia tm.
talna, szowinistyczna presja Chin bojownikom
sandlno, którzy we wt;rek przepro
na Soc]alistyczną Republikę Wiet· wadzili brawurową akcję na Pałac
namu. Biuro Polityczne KC KPZR Narodowy w Managui. Jak jut poponownie daje wyraz niepN.lważal
nej solidarności naszej partii, pań dawaliśmy, w czwartek partyzanci
stwa t·adzieckiego i wszystkich lu- pr1:yleci<"l1 z Managui do Panamy
dzi radzieckich z bohaterskim na- wraz z S9 v.--!ętnlaml politycznymi
rodem wietnamskim.
uwoL'11onymi z więzi-eń retimu Anastaslo Somozr. Azyl w Panamie uiuro Polityczne KC KPZR zyskali równid byli nikaraguańscy
oświadcza, że w
obecnej, więtnlowle polityczni
skomplikowanej ·
sytuacji
Akcja trontu im. Sandino spotkała
międzynarodowej
Związek się z poparclem l solidarnością w
Radziecki, kierując się postanowie- krajach Ameryki Łaeińsklej.
(Dokończenie ze str. 1)
c\oła, Jan Paw'eł I dał wyraz wo- niami XXV Zjaidu KPZR, dąży ragze ukończył na Papieskim
Uni· li „konty11uacji wysiłku ekume.; zem ze swymi przyjaciółmi i soe
e
wersytecie Gregorianskim. Cała je- ni~znego"
oraz
„kontynuowania jusz.nikami do pogłębienia procesu
go dotychczai;owa działalność zwią- z cierpliwością i zdecydowaniem,, odprężenia, rozszerzenia współprazana była z
diecezją w Wenecji. spokojnego
i
konstruktywnego cy między państwami, wsti-zymaa
Albino Luciani nie piastował ża- dialogu na rzecz wzajemnego po~ nia WJścigu zbrojeń i do rozbrojenia.
dnycl) stanowisk administracyjnych, .znania się między ludźmi, również . P~w3;zne problemy ~1ąvme z pow kurii rzymskiej. w odróżnieniu z tymi, którzy nie podzielają na- l"~e~iem krt;1su wyścigc;>w· zbrojeń
od 4 poprzednich papiezy nie zaj- szej wiary". Papież wyraził także • · JUZ p~zedm1otem rozmow Jest spra
·
mował się też działalnością dyplo- wolę „sprzyjania wszystkim chwa- , wą wazną, aby rozmowy te zosta.
.
. .
.
matyczną w łonie Kościoła.
lebnym i dobrym inicjatywom,· łv ~1wieńczone powodżeniei:n. J?iuro
26 s1e-rpma 1944 r. w najcięzszym rowaną w ścianę domu przy ul.
Był natomiast aktyw n vm uczest- mogącym służyć ochronie i umoc- Polityczne KC KPZR uwaza, ze w dla Staró:vki okresie Po:wstania I Freta 16 oraz Pr::Y płycie ~zta?u
nikiem II Soboru Watykańskiego, nieniu Pokoju w niespokojnym obecnych .war~nka~h jest niezbę- Warszawskiego, pod gruzami zbom· AL na Krakowskim Przedmieścrn,
wnooząc znac?.ny wkład w zapocząt- świecie", podkreślił konieczność dne przeciwdziałanie z całą sta- bardowanej przez hitlęrowców ka· w miejscu gdzie w 1945 r. przekowarie na, · tym soborze dztełó od- współpracy wszystkich ludzi do- nowczością wszelkim posunięciom, mietlicy przy ul Freta 16 zginęli niesiono prochy dowódców - żołnowy · i modernizacji
stosunków brej Woli, w celu połozenia kresu któ~·e i:nog!yby podważyć proces od· czołowi organizatorzy walki wy· nierze WP zaciągnęli warty hono·
Kościoła ze światem współczesnym. przemocy, zaś w życiu międzyna- Pr.ęzema i cofnąć rozwój sytu~cji zwoleńczej prowadzonej przez Ar- rowe.
W niedzielę. 27 bm., nowo wy- rodowym w celu osiągnięcia wza- międzynarodowej ku czasom „zim- mię Ludową na terenie Warszawy,
brany papież Jan Paweł I wygło- jemnego zrozumienia między łudź- nej wojny".
aktywni działacze PPR - członkoWiązanki kwi11otów złozyły delesił orędzie, określające program mi i półączenia wysiłków, które
wie sztabu głównego i warszaw- gacje: StOlec?.nego Komitetu FJN,
jego pontyfikatu.
przyczynią się do postępu społeczBiuro Polityczne KC KPZR wy- skiego dowództwa AL.
Ludowego Wojska Polskiego, weraża zadowolenie z tego, ze w to26 biezą·cego miesiąca w 34 te1·anów
ruchu
robotniczego,
W
orędziu
papiez
podkreślił nego.
k
potkań
K
·
·
m. in., że pragnie kontynuować
Papież oświadczył, i
b ł u s
na
rymie ponownie rocznicę
ich
śmierci
ZBoWiD, środowisk byłych człondziedzictwo Il Soboru Watykań- imię Jan Paweł I, s~m:fi~z~fe potwierdzono wagę dalszego roz- łeczeństwo stolicy oddało hołd pa- ków ZWM i byłych żołnierzy warskiego, którego normy powinny nawiązując do dzieła i przykładu woju współpracy między bratnimi mięci poległych AL-owców żołnie- szawskiego
batalionu
AL im.
być w dalszym ciągu wcielane swoich poprzedników, Jana XXII! krajami na niewzruszonych pod· rzy po.wstania.
„Czwartaków", oraz młodzieży
i
w życie. Mówiąc 0 zadaniach Koś- i Pawła VI,
sta
h
.
.
Pized tablicą pamiątkową wmu• stołecznych zakładów pracy.
-------------------------------wac marksizmu-leninizmu i in--------

Prezydent Portugal!!, gen. Antonio
Ramalho Eanes
przyjął w sobotę
byłego premle<a Marlo Soaresa l poinformował go o składzie
nowego
„ponadpartyjnego" gabinetu, formowanego przez µesygnowanego
premiera Alfredo N0>bre da Costę.
Oczekuje się że Nobre da Costa
dziś
oficjalnie zostanie zatwierdzony na stanowisku szefa rządu, a jego ·e·k ipa zostanie 7aprzysiężona następnego
dnia. W dniu 7 września
nowy premier ma
prze'.lstawić w
parlamen„.te program swego rządu.

Orędzie

(Dokończenie

Swięto „Trybuny Ludu"

ze str. 1)
ducha Aktu Końcowego
KBWE
przyjętego w Helsinkach.
Biuro Polityczne KC KPZR podkreśla, że sz.czególne niebezpieczeiistwo dla sprawy pokoju i socjalizmu stanowią działania obecnych
przywódców Chin. Prowadząc wielkomocaishyową i hegemonistyczną
politykę, Pekin otwarcie stawia na
wzmaganie napięcia w stosunkach
międzynarodowych
i wykorzystuje wszelkie możliwe środki, aby

nowego

I
I

.
B

papieża

HoId zoIn1erzom AL poIed!!Iyn1
• warszawsk•1m
w powstan1u

postępu

Reakct·a telew·1dzu-w RFN na ·1·11m zprocesu

społecznego. Rozmowy przcprowa-

Wielu Czytelników nasz•I rubryki iwra·
ca uwagę, ie podawane ceny wywof<JW·
ae na lódzkim targowisku uiywanych sa
mochodów r reguły są wyisre o 5-10 lv$.
rl nit w Warszawie. Teao rodzaju sytua•
cja ulrumuje si<1 od lat. Wynika to r I•
go, ie w stolicy 1aws1e lesl większa po
daf 1>oia1dów, a co ra tym idzie - Wt1'ksrv wybór marek i roc1nlków. Cz<1ste 111
priyoodtci ,

lecznym

że

PO

niepowodteniath na

ił~

ba1ane sprzedalqcy umyśl<lle
r.odzl, aby tu kor1ystnil!lj

przyietdfają do
sprtedać swoje

'flr(Wolawcze

obowiarvwat

nie

auta.

cen'l
sitywno

Oczywiście,

mu~1Q

nikoqo

I dlatego conv laktyczn· •
plocone przy zawieraniu transakcii - o

Ile

nam

wiadomo -

są

Identyczne lak

w Warsrawie.

„Warnawa": 1973: 78-100, 1972: 70--80,
1971: 70-78, 1970: 60-75, 1969: 55-70,
1968: 40--55,
„Srrena": 1978: 105-120, 19n: 90-110,
1076: 82-90, 1975: 70-SS, 1974: 68-75,
1973: 55-68, 1972: 45-60, 1971 I 42-53,
1970: 40-52.
„Zastava f100p"1 1978: 230, 19n: 195'·
215. 1976: 175-195.
„Skoda": 19n: 180, 1976: 160-180, 1975:
155-170, 1974: 150--160, 1973: 125-140,
1972: 115-130, 1971: 105-120, 1970: IOU115.
„Trabanl": 19781 145, 1976: 12t',-12,.
1975: 100-110, 19n;.."20-~ą. 1.21~: ao....<>2.
1972: 75-88, 1911: 10-!to„ \9~ ~s.
„Wartburg": 1978: 280, 19n: 220-245,
11176: 190--225, 1975: 180-195, 1974: 170180, 1973: 165-175, 1972: 145-160, 1971:
130-140, 1970: 120-130.
„Moskwia": 1973: 105-128, 1972: · 105118, 1971: 98-112, 1970: 92-100, 1969: 81195, 1968: 85-!r.!.
„Zaporoiec'': 1976: 125-135, 1975: 110125, 1974: 105-115, 1973: 90-105.
„lado 15llO": 1978: 315-335, 19n: 305320, 1976: 290-300.
„loda 1500 S: 1978: 315-340, 19n: 310-

A olo notowar>ia wg cen wywoławczych
tys. złotych na lód1kim auto-bazarze
pny ul. Teresy na Teofilowie:
„PF 125p" (1500): 1978: 230-260, 19n:
195-225, 1976: 180-195, 1975: 160-IRO,
1974: 140--150, 1973: 128--135, 1972: 123130, 1971: 108-120, 1970: 92-105. .
„PF 125p" (1300): 19n: 190--220, 1976: ·
170-185, 1975: 160--170, 1974: 130-150.
1973": 125-140, 1972: 110-130, 1971: 10~·120. 1970: 90-102.
„P.F 126p" (6~01: 1978: 120--132, 1977, 325.
110-120. 1976: 90-98, 1975: 80-95.
. „Dacia": 1975: 150-165, 1974: 140-lS~,
„PF 126p" (650): 1978: 120--135, t9n: 1973: 130-145.
(OBSERWATOR!
115-125.
w

Kronika wypadków
obra:tefl l .przebywa w upita-

SOBOTA, !& ,!!IERpNlA

NIEDZIELA, IT SIERPNIA
O godz. UB w Ozorkowie pa
ul. Parzęczewskiej
jadący motocyklem Andrzej N. lat M zjechał na
lewą stronę jezdni i uderzył w betonowy slup
Kierowca
poniósł
śmierć.S~adkowle tego wypadku
proszeni są do WKRO MO w Ło
d zl. ul. Wł Bytmnsklej 60, tel. 715-88.
.l O godz. 8 w Pabianicach na pl.
Obrońców
Stal!.ngradu Maria M.
przebiegając
jezdnię potrj\cona została przez „Syrenę". Piesza przebywa w szpitalu.
.l O godz. 14 w Ksawerowie na
ul. Szkolnej kierowca .,Fiata" LDA
4095 Karol K. zjechał na poboc-ze l
uderzył w drzewo. Niefortunny kłe
rowca . or.:1:r; jego pasażerka Barba·
ra P. 'lat 17 doznali obrażeń 1 przebywaja w szpitalu. Swladkowie proszeni są do WKRD MO.
.l O l(odz. 21 03 w EmlUi na trasie E-15 Stanisław K. lat 63, potrą
cony został przez „Skodę". Pieszy
doz.na! poważnych obrateń i przebywa w szpitalu . Swladkowle proszeni są llo WKRD MO w Łodzi.
lkl)
.l

~~#'~

„Prawda" o zagranicznej
Zagraniczna podróż chińskiego premiera jeszcze
raz ootwierdziła że polityka obecnych przyWÓdców Chin jest wroga socjalizmowi. sprawie pokoju i niezaangażowania. Jest ona wroga . interesom wszystkich narodów - pisze dziennik .• Prawda" komentując obecne. zagraniczne tournee przewooni ('7.ąĆPgo KC KPCh i premiera ChRL, Hua
Kuo-fenga.
W czasie swej oodróży zagranicznej - pisze
dziennik - Hua Kuo-feng wvkorzystuje sytuacje,
jakie mu się stwarza. do oszczerczych napaści na
Zwiazek · Radziecki i jego politvkę. Jednakże za
natrętną frazeologią maoistów o walce z tzw. he·
gemonizmem. który przypisywany jest Związkowi
Radzieckiemu. w rzeczywistości skrywane są usiłowania
Pekinu
zmi„rzaiace do zamaskowania
swvch własnvch dążeń. daleko idących wielkomocarstwowych planów hel!f'monistvcznvch. wvmierzon ych przeciwko, zarówno · sąsiadom ChRL, jak
i innym krajom.
.
Polityka Pekinu w stosunku do Wietnamu oraz

Kambo(lżv. · ~zczególnie przekonująco odsłaąia obłu
dę ·wvsiłków Hua Kuo-fenga, który w swvch prze-

!
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jęło

(Dokończenie ze str. 1)
rozmachem i sprawnością ori:anl·
zacyj.ną, lecz starannym dorobkiem
kandydatów.
Prog1·am festiwalowych koncertów przyniósł
dużą
różnorodność stylów i gatunków pio
senki. Festiwal można uznać
za
reprezentatywny przegląd twórczoici w tej dziedzinie.
Sądy konkursowe obydwu przeglą
dów,
punktowanych
w
ramach
Il Festiwalu InterWiZjl w Sopocie,
rozdzieliły nagrody, przyznawane za
najlepsze piosenki 1 najciekawsze ich
wykonanie.
W konkuresle Interwizji, w którym
honorowano walory muzyczne utworów 1 teksty piosenek, „Grand Prix"
przyznano piosence „Wsio mogut
koroll" z muzyką Borysa Ryczkowa
1 słowami
Leonida Dierbieniowa
w aranżacji Aleksandra Awiłowa,
którą wykonała przedstawicielka teleWlzjl radzieckiej, Ałła Pugaczowa
Pierwszą nagrodą wyróżniono utwór
„Ten chleb je tvuj 1 muj", z muzyką Jindrzicha Brabeca 1 słowami
Michaela Prostejovky, w aranżacji
Jlndricha Brabeca, wykonany przez
Vaclava ~karza z Czechosłowacji
Drugą
nagrodę
zdobyła
piosenka
„Was halten sie von Tango", z muzyką Waltera Kubiczka
I 1łowaml
Karlu Kersten, w aranUcj! Joachima
Danneberga, w interpretacji
Dagmar Frederick z NRD. Trzećla
nag-rodę otrzYrDała piosenka
Wandy
żukowskiej ze słowami Jerzego Juliusza Emira, w arantacjl wandy
żukowskiej
„Gwiazda nad tobą",
śpiewana przez Lidię Stanisławską .
W konkursie wytwórni płytowych
w którym oceniano wykonanie piosenek. „Grand Prix du Olsque" jury
przyznało
belgijskiemu
zespołowi
„Dream Express", reprezentującemu
wytwArnle Mnuse Music. P'Prwsze

Hua Kuo-fenga

mówieniach w Jugosławii
przedstawił
Chiny
w roli nie tylko .,stronnika", lecz również niemal
„ośrodka" ruchu niezaangażowanych.
Praktyka
potwierdza, że właściwie wszędzie, gdzie imperializm atakuje intęresy krajów niezaangażowanych,
Pekin niezmie!inie staje po jednej stronie z ivmi, którzy tłumią wolność i niezawisłość narodów - podkreśla .•Prawda".
W czasie swych podróży, chiński premier starał
się również przywdziać
szaty
„zwolennika pokoju". Jednakże szaty te bardzo szybko spadają, kiedy zwróci się uwagę na praktyczne J)Oczynania kierownictwa ChRL. Ostre wystąpienia przeciwko odprężeniu, propaganda ,,nieuchronności"
nowej wojny, faktyczne kumanie się z NATO, którego generałowie nazywaja · Chiny „szesnastym
człOnkiem" tego bloku. zakupy broni w krajach
zachodnich. forsowanie modernizacji sił zbrojnych
- cóż wspólnego z polityką pokoju mają. te poczynania?
Maoistowska „taktyka uśmiechów" może oszuka~
tylko tego, kto chce by~ oszukanym - pisze
,,Prawda".

Krajowej Konferencji Partyjnej",
„Cepeliada" oraz i.Żywe r.zachy" inscenizacja widowiska
hiRt<>•· v::znego.
(kaw)
W dniu Z5 sierpnia 1971 r,, po
krótkich cierpieniach zmarl uasz
Bra.t

były

ł

IRENA KIERDOWSKA-TYSZKA

W

ł

S.

P.

ZPD<z,

Wyprowa&ze.n.!.e swłok
n&Stę!
dnia 28 rierpn·la hr. o gotk. 16 1
kaplicy cmentarza św. Fnnclnka
przy ul. Rzgowsk·iej. Poz06ł.ają w
gleboklm smutku ·
2:0NA. CORKI. ZtĘC, WNUCZEK i POZOSTAŁA RODZI•
NA

Dnia U alerpnia 19'1'8 mkrll :tmad
pra~o.win.lk

S.

Teałr'U

lkłlMła

JOLANTY MARII
ORLIKOWSKIEJ.
ANDRZEJEWSKIEJ

wę~

ZiESPOł.

'J:EATRU

s domu KUDELSKA

11 ttomu KAKtET,
1!'.IMERYTOWANA NAUCZYCIEl.iltA.

Po.gr'l!eb 04będzie •lę w d.n\u !8 sierpnia br. o gottz. tł z kaplicy
cmentana Przy ut. Ogrodowej o czym zaWiaJ!la.miaJą zrMtpaczeonJ
ZIĘC

CORKA, sY:NOWJE

STAŁA

K.OLE2:ANCB

HGR

MARII

MAŁGORZACIE
wyruy

wapókcueła

z po-

-4u 110.m1

ItOLEZANKI I

PRZEDSląBIORSTWA

llYSTYCZNEGO

TU.

,,ŁODZ"

ltOLEDZT
ZESPOŁU

wYrao:y
z powodu

lł~bokleco
śmierci

W'łl!ółezueJa

Mą ZA
t!lDW ARDA SOBCZYRSKIEGO

składają

skła.daJ11

KOLEDZY

współpra.co

DANUCIE
SOBCZYti;ISKIEJ

KUBICKIEJ
~e

SYNOWE, WNUKI I POZORO'DZINA

Naszej długoietnieJ
wni.cy i Kotetance
OB.

Drogiej K.oleta.nce

składa.fit

P.

JULIA GAWRYŚ

GAWROl'łSKIEJ

s

w głębokim talu
C0RJlL. SYNOW SYNOWE
ZIĘCIA i WNUKl
Wyprowadzenie zwłok nastąpi
dnia 30.Vtll. W78 r. z kaplicy
cmentarza przy ul. Szczecli\sklej,
o godz. 15.
Prosimy o nieskładanie kOJ\dOtencJI.

z lłflbokhn b6łem poWiiadamia,m y. te dnia 25 sl~·rpnta 1978 roku
zma.rla po długich i cię:IJkicu clen>ieniach.
nasza n-aJn,lrochańsza
Ma.tka i Ba•bcia - Czl.ow.iek wielkiej dobroci i azlachetnotei

NOWEGO

Wyn.zy 'M!IP6l!CZuet.a

P.

pozostawiając

W dniu Z9 sierpnia br; o g~l
n.;e 11.30 odbędzie się na-bo:IJeństwo
tało.bne w kóśclete
św.
Piotra
i Pa.wla przy nL Naw.rot tOł.
RODZI·CE

PIĄTKOWSKI

Rodtldnl•

ł

MARIA
MUCHA

S. t

Wy>ruy naJ«ł•h91&eigo

eia

Z głębokim tałe-m zawiadamia•
my, te dnia 22.VIJI. 1978 r. zgl·
nęła
śmiercią
tragiczni\ nasza
najukochańsza Matka t Babcia

P.

Noweco

TADEUSZ

zmarłego 1k.ładaJ11

LR.MED.

MA·RIAN

ŚWIĄTEK

prai»wni'k
„IWON A"•

PRACOWNICY ZAKŁA.DU „B"
DZJ.FJWIARNIA

WNUC~

s. +

JASTRZĘBSKI

ome.rytowany

RO'Mltn.ie

C6r:kł

P.

P.

Wyrazy serd~mei:o -p6łcz.ucla

w lrilltlł bolesn4 mc"ld111cę naaleJ
śmierci
11Uz<1J
naju.kochai\szej
l jedyne'j

+

dł·11«oletn•i

OSwtęcllmu.

2:0NA, con.KA, SYN, SYINOWA,
i ltODZE~TWO

1978 ro.ku

tr·a.gicz.ną

RYSZARD

l"o.gtrzeb ct4bę~1e lłłę ttnla 28 sl1!1rlpnda br. o •~ ta na Sta~,·m Cmen.t auu katolfoldm przy ul. OgirodOJWej, o C$YDI sawkd.amlaJI\. pO<!:O<StaJl\C W n:ieu~ulonym talu

+

dntu U sieripllla

z.gmął śmleTeią

LEON NEBELSKI

S.

aa.k.ra.mentaml

P.

emeryt, czlo.n.e<k ZBoWiD więdeit obol6w w Daeb&a

z lłtboddm talem za'\riadami1l·
my. te dnia 25 alerpnJa UrJI roku
zmarł w wiek.u tat 81

św.

Maa ł.w, odbędzie 9ilę w ka.plicy cmentan.a tła Rad-0t;0<1:temU 29
sil!ltfPnia br. o godzinie 15:30. po czym
na•tąpj
wyprowa.dzen.ie
zwłok do gro·bu
rodo:lnneco. o czym
zawiadamiają
{>O'g'rąteni
w smutku
Cl>R·KA z MĘŻEM. BR.AT I W:SUK

4nh1 Z5 sierpnia 19il roku zmad, przMyway lał 11 nasz naJOjciec. Brat i J>z;laMk

l

p.racownlk ,,Anitanyn

Pogrub odbędzie się dnia zs.os.
19711 t. o godz. 11
z ka.plicy
cmentarza
rzym.-kat. na zarzewie, o czym
zawiadamiają
pogrą:l:one w głębokim smutku
SI Os TRY
ł POZOSTAŁA. RODZINA

ulcochańszy Mą.i,

S.

P.

ZENON
SZUBE,RT

Dnia 25 aiatlpnia 1978 roku &marla opatrzooa
najukochai\sza Mamusia. Siostra i
Babcda

S.

ł

S.

I

miejsce zdobył respół „Dwa plus Jeden'',
reprezentujący
wytwórnię
„Wifon", drugą Maggie Ryder
z brytyjskiej firmy „Polydor", a trzecią
Rory Block, reprezentująca
f!t'mę „Chrysatls" z USA.

w

r~i;~~ ś;~~mod~!>ot'!n~!;;;II

re':

cieszyła się wystawa „Polska po

dopuszczenie tego film~ do wyświe
tlenia w telewizji zachodnioniemieckiej są... autentycznym.i Niemcami.
Nie :iabraklo ostrzeżeń 1 gróźb pod
adresem redakcji telewizyjnej, która„ przygotowala program.
Jak piesze
,$oelner Stadt Anz~l-1
ger", znalazł się telewidz, który
oświadczył,
Iż„.
nic nie wledzlal
o Oświęcimiu, mimo, !ż w czasie
wojny I okupacji hitlerowskiej Polski, mieszkał w odległości 45 km od
tego obozu.
Obok tych głosów ludzi, zaślepio
nych nacjonalizmem i wzdychają
cych do dawnych hitlerowskich czasów, były też wypowiedz! stwierdza;tąeet że film zmusil ludzi do glęb- i
szycn refleksji.

WSopocie rozdano nagrody

~

podróży

I

z napastliwymi reakcjami niektó-1
rych zachodnioniemieckich telewidzów spotkał się wyświetlony po raz
pierwszy w RFN dokumentalny film
z procesu grupy lekarzy hitlerowskich, którzy w 1946 roku przed są
dem w Norymberdze odpowiadali za
dokonywanie zbrodniczych eksperymentów na więtniach obozów koncentracyjnych I za aktywną pomoc
w realizacji hitlerowskiego programu
eutanazjl
Jak pisze dziennik „Koelner Stadt
Anr.eiger"
nie.którzy telewidzowie
oskarżylt
telewizję o wywoływanie
napięć w społeczeństwie I określali
fil111, jako „tendencyjnle wrogi" wobee
lekarzy zachodnionlemieck!ch.
ZnalaZły $lę nawet glosy, kwestlonuJące prllwdtlwokć lprzedstil·wlonych
faktów. Kilka QJ<óll ~al& w wąt~
pllwość, czy lutlzie odpowiedzialni za

l

Teresa Garlińska.
Tego samego dnia odbyło się tel
spotkanie go.spodarzy województwa
i kierownictwa ,,TL" z grupą twór
ców wyróżnionych
w
konkursie
zorganizowanym z okazji
święta
organu KC. •
•
•
(brz)
Spotkanie kierownictwa „Trybu•
ny Ludu" z Sekiretariatem
KW
PZPR w Piotrkowie Trybunalskim
odbyło się w niedzielę. W spotkaniu uczestniczyli m. in. zastępca
kierownika Wydziału Prasy, Radia
i Telewizji KC PZPR - 7... Ma·
rzec i wice-prezes ZG RSW „Pra•
sa - Książka - Ruch" ~ Wie•
sław Bek. Obecni byli s.ikretarz
KL PZPR w Ł<Xizi Z. Faliński i
sekretarz KW PZPR w Sieradzu
Jan Dembowski.
Zabierający głos w czasie spotka•
nia I sekretarz KW PZPR w Piotr
kowie Stanisław
SkiadoW$ki
podkreślił m. in. rolę
„Trybunt
Ludu" w działalności
inspirator·
skiej w za.kresie pracy
ideowo•
I wychowawczej
i organizatorskiej.
Za pomoc w realizacji zadań dyna•
micznego rozwoju społeczno-gO!;po·
darczego województwa
Trybuna
Ludu" odznaczona został~· honorową odznaką ,,Za Ząsługl clla Woj.
Pictrkowskiego" i ,,Medalem 4110•
lecia Trybunału Koronnego", Od•
znaki „Za Zasługi dla Woj. Piotrkowskiego" otrzymali również re·
daktor naczelny „Trybuny
I.udu"
Józef Barecki, Zdzisław Marzec I
Wiesław Bek.
W czasie dyskusji, w której zabtał głos m. in. wojewoda piotrkowski _ Leszek Wysłocki
mó·
wiono o roli gazety, dużym
jej
au·t orytecie
wśród
mi~szkańców
woj. piotrkowskiego.

h1•11erowsk1•ch lekarzv

dzone na Krymie między L. Breż·
niewem a przywódcami
bratnich
partii i państw są ważnym
krokiem na drodze do dalszego umacniania wspólnoty
socjalistycznej,
pogłębiania wszechstron.ndj współ
pracy. bratnich partii, krajów i narodów w dziedzin-ie budowy socjalizmu i komunizmu,
a także
stwarzają sprzyjające warunki dla
przygotowania dalszych posunię~ na
drodze do rozszerżenia tej
wsp6łpracy.
Biuro Polityczne KC KPZR przyszereg uchwał
dotyczących
konkretnych zagadnień
związa·
d
t
nyc h ,: reali zacJą
wus ronnych
PQXQzi.unień osiągniętych
podcZll&
przy;µfćielskich spotkai\ na Krymie.

Faliński, Włodzimierz Stefański

I

spo-1

~=r~c;::~~zi;:z~:j~istrnct:::~~
umocnienia pokoju
oraz

szcze obszerniejszy i pełniejszy.
W spotkaniu uczestniczył takź&
wojewoda
sieradzki ~ Tadeusz
Barczyk, sekretarze komitet6w wojewódzkich partii w Łodzi, Piotrkowie i Skierniewicach: Zbigniew

oraz
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POLSKA SPECJALNOSć:
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
Ośrodek

rehabilitacji kardiologicznej w Konstancinie
względu na swoje osiągnięcia w tej
dziedzinie został koordvnatorem w skali RWPG, w zakresie rehabilitacji I prewencji wtórnej. chorych n!f zawał SPrca: pra<=0m tym patronuje WHO Z tych to wzglę
dów Koo~tanrfn gościł niedawno uczestnLków narady
krajów RWPG , której tematem była rehabilitacja kardiolo
giczna u„hodząca w świecie z.a polską specjalność. Tą
d~ą ludzie dotknięci zawałem uczą się żyć z osłabio
nym sercem.

Je. Warszawy, ze

Dla tych ludzi rehabilitacja zaczyna się właściwie ju!
w czasie pobytu w szpi·talu, po wyjściu z oddziału ,.R".
Ma ona wówczas na celu niedopuszczenie do niekorzystnych zmian, związanych z unieruchomieniem pacjł"Ilta.
Skraca to czai; pobytu chorego w szpitalu. Cwiczenia rehabilitacyjne ułatwiają wentylację płuc, aktywizują system naczyniowo-ruchowy, wpływają też korzystnie na
stan psychkzny paejenta.
Przyjmuje się, że poszpitalne stadium rehabilitacji ma
pacjenta do trenin.,"'ll fizycznego, który mu.si
być uprawiany przez niego do końca życia. Pozwala ocenić sprawność rekonwaleseenta po zawa.le. Do polskich
doświadczeń w tel dziedzinie należą metody kwallfl.kowania pacjent&w, modele rehabilitacji w poszczególnych
okresach zawału. ustalanie czynników ryzylta i zwalczanie ich. Dla tych celów polska kardiologia wykorzy~tuje
obiekty sanatoryjne (dysponuje 1000 łóżkami w 10 sanatoria('h) Jest tego zbyt mało - jak na potrzeby: ok.
70 tys, ludzi oo roku zapada w Polsce na z.<J.wal.
przy~otować

Rehapilitacja poszpitalna jest dla oacjenta szkolą ży
cia - stąd udzLal psychologa w postępowaniu rl'habilitacyjnym. Przyjmuje się. że pacjent musi wrócić do oodzlennego życia zawodowego I rodzinnego.
Włączenie
psychologa do rehabilitacji karo.iologl<%Ilej - to równie-1
polska specjalnośe
W związku z ogromem potrzeb (40 łóżek w ośrodku
konstancińskim wobec paruset zawałów notowanych
miesięcznie w WarszaWie). kardiolodzy w Konstancinie

opracowali formy trenlng&w niekontrolowanych. które
moga stosować pod Ich kierunkiem plarowki spod i:nalru
TKKF. W Akademiach ,r.iedycznych - w Warszawie I Poznaniu - dz.lalala katedry rehabilitacji., ksz.talcące !<!karzy w tej specjalności.
Na najbliższą przyS'Złość przewiduje się koordY'Oacje
działań ośrodków prowadzących rehabilitację w ch<>ro-

bach wewnetrznych. Przyjmuje się, ie pierwszą f.a~
rehabilitacji mogą podja~ szpitale zespolone, drugiej f.az.te
mote patronować uinteresowany tą sprawą
Instytut
Balneoklhnatvczny. W ustalaniu programu rehabili~cj·i
uczestnlt'Zll t.owarzystwa lekarskie. Rozważane są możli
wośai ururbomfenia • oostu~wanego przez świat lekarski
resortowego lustyt~tu ~artli<>l<?l.P ~ •J?leczem leczniczym.
Wszystko to odpowiada najszerzej pojętym \nt&esom
według statystyk resortu zdrowia l OS, co
czwarty obyWatel PRL test potencjalnie zagrożony ch<>robą wieńcowa I zawałem. Można do nich nie dopuścić
- profilaktyka antvzawałowa zakłada eliminację l'!ZYl11lików rytyka z naszego środowisk.a. Ustalanie ich - to
równie:! specjalność Konstancina.

społecznym:

Cała nasza gospodarka ma za sobą połowę pięciolecia. Jak-zwykle w tym punkcie planu wieloletniego, dyskutuje się wśród działaczy i ekspertów o tym, czego jeszcze należy dokonać :-:- mając za sobą doś
wiadczenie prawie tysiąca przepracowanych dni. Roz ważania takie prowadzimy też przy rodzinnym stole
i w gronie przyjaciół. Zarówno rzeczoznawcom, jak i ·pracownikom chod:&i przy tym o ustalenie najskuteczniejszych sposobów, techniki poprawy warunków życia, bo to jest przecież pierwszym i niezmiennym
celem naszego rozwoju. Warto więc by każdy, kogo interesuje ekonomika nie tylko przy okazji wypłaty
zechciał skonfrontować swoje poglądy z wnioskami wynikającymi z ocen zawartych w oficjalnych doku~
mentach i fachowych publikacjach.

NAKAZ MDRZEJSZEJ-:PRACY
NA POCZĄTJi:K - kilka opinii
o przeszłości, o wynikach uzyskanych od początku pięciolecia. Glohalne rozliczenia z planem wykazują zgodność wyników z zamiara·
mi w podstawowych punktach. Zarówno dochód narodowy 'ak i docbody ludności nie odbiegają
od
zamierzonych. :)zieje się tak, mimo systematycznego
pogarszania
zewnętrznych
międzynarodowych
warunków działania naszej itospo·
darkl, zwłaszcza po~łębienla trud·
ności w handlu zagranicznym. Ale

przecież zarówno
handlowo-usłu·
gowe kontakty z ekonomiką, jakie
utrzymuje każdy codziennie stając
po koszyk do samu, jak I analizy
ekspertów wykazują również zja·
wiska niepokojące wewnątrz gos·
podarki. Wystąpił np.
okresowy
brak równowagi na rynku wew·
nętrznym, w handlu zagranicznym
i w procesie inwestycyjnym Tak
więc mówiąc o pierwszej połowie
pięciolecia nie można użyć sformu·
łowa6 całkowicie jednoznacznych.
PRAWIE WSZYSTKIE NASZE
KŁOPOTY, odczuwane
najdotkliwiej wówczas, gdy dochodzi do zakupów dobr atrakcyjnych. biorą
się z niedostatku efektywności. Pod
tym wspólnym mianownikiem mieszczą się bowiem uirówno kłopoty
z eksportem. spowodowane
brakiem tanio wytwar1.anych. znakomitych dóbr. jak I napi~ia w bilansie materiałowym, zeszłoroczny
spadek produkcji czystej 1·oln!ctwa
o 1 procent i .,poślizgi" na placach
budowy.
CAŁA TA EFEKTYWNO~C nie
jest jednak zjawiskiem losowym,
lecz wektorem ludzkich umiejętno
ści skłonności do zmian i podatności '. na postęp. rnaczej mówil}c. w.obęc rosnące! ?granicro~~i niek.tó1 ych czynnikow wytworczych. Jak
np. zasoby siły roboczej, .;urowce,
jedynym sposobem na życie coraz
dostatniejsze staje się znacznie lepsze niż dziś wvkorz:vstanie
ludzi,
majątku, materiałów . czasu albo
jak kto woli - po prostu mądi'zej
sza praca.

w niektórych regionach występuje
deficyt pracowników, już dziś
brakuje energii, stali i ceme.n~u.
1chociaż zarówno nasza energetyka.
: hutnictwo jak I przemysł eemen·
towy klasyfikowane są w światawej czołówce.-

Iostry

WSZELKIE BOWIEM DZIAŁA- tywnąść (dopłaty te sięgają obee"!" nie 113 konsumpcji indywidualnej)
nie daje perspektyw na u~unięc!e
wewnętrznych dysproporcji, przywr6c!'!nle naturalnych wartości
i
tak\$:h cnót, jak wydajność, chęć
do pracy, staż i biegłość w zawodzie.

NIA s_truktu!al~e, podejmowane

ostatnich miesiącach, mogą
ą1ę
rozbijać nawet nie .o niechęć, ale
o zwykły brak chęci. Tak chwałony manewr inwestycyjny, polegają·
cy m. in. na przesuwaniu budowlanego potencjah1 na osiedla mieszkaniowe może przynieść
efekty
mniejsze od oczekiwanych,
jeśli
nadal na wielu placach
budowy
stosować się będzie tzw. dzień wydłużony (godziny nadliczbowe) za~
miast pracy wielozmianowej. Wsze}
kie porządki w sferze organizacji
pracy też niewielki dadzą skutek,
jeśli • normy
odbiegać będą
od

SĄ TO JEDN"K DEFICYTY POZORNE, występujące tylko przy
obecnym rozrzutnym
zużyciu
i
niskiej wydajności, ponieważ
na
wytwo~zenie cząstki dochodu
narodowego idzie o połowę
więcej
energii elektrycznej, stali i cemen·
tu niż w krajach rozwiniętych.
Zatem
pierwszym warunkiem
podniesienia efektywności, uzyska- wyposażenia dwakroć
większego
nia harmonii wewnątrz !!OSpodarki dziś niż na prezątku lat siedemstaje się działa o.ie - powszechne ·- dziesiątych. Zaniechanie ko1ekt w
na rzecz uzyskiwania najwyższych połączeniu z innymi
czynnikami
I wartości z każdej cząstki materla-1 organizacyjnej
natury
sprawiło
łu, majątku, robocizny. A to za- przecież, iż w przemyśle,
poza
leży w równym st.o'pn!u od spraw- urlopami, z rocznego
funduszu
ności zarządzania, jak i od pow- pracy ubywa bezprodtiktyw"lie praszechnej podatności na zmiany, na wie dwa miesiące. Podobnie utrzy·
postęp mający tę efektywność na mywanie dotychczasowych, rekorcelu.
dowych dotacji na
rolnictwo
ł

Prądy błądzące są przyczyną przyspieszonej korozji rurociągów ciepłowni
czych, gazowniczych, kabli telekomunikacyjnych - ułożonych w glebie lub
w naturalnych zbiornikach
wodnych.
Wstrzymany dopływ energii do zakła
dów przemysłowych i domów mieszkalnych powoduje milionowe straty w naszej gospodarce„.

1

Zd~rza się w nlekt6rych ~I·
wach naszej gospodarki, że próbu•
je się wyko1 zystywać układy ekonomiczne dla własnych celów nie
bacząc na interes społeczny. Czę
sto paraliżuje
to skutecznie podejmowane centralnie próby usu·
nlęcia nonsensów.

NIE MA INNEGO SPOSOBU na
dostatniejsze niż praca
mą
drzej zorganizowana. Jest to najprostsza i zarazem
najskuteczniejsza recepta na właściwą efektywność, czyli rżytek
dwakro6
większy niż dzi z tOny stali. ce•
mentu, z tysląaa megawatów energit elektrycznej.
a. L.

Itycie

I

NA TROPIE
SPRAWCÓW

KO .R OZJI

Prądy- błądzące

Politechniki Gdańskiej. Pracował
nad nim zespół pod kierunkiem:
prot: dr hab. Inż. Romuald'ł Juchniewicza (dr inż. Jerzy
Walaszkows\d, mgr inż. Władysław Boh·
Każdego z roboczych dni trzeba
danowlcz, mgr inż. Wojeiech Soposuwać o kilka podziałek budoNa wapomn!anej naradzie podjęto próby koordynacji
kólski, mgr inż. Andrzej
Widuwanie innej gospodarki, kontentudziałań w tej dziedzinie. Podpisano umowę o współpra
! ehowsk!
otaz technicy Antoni
jącej się przy wytwarzaniu znacy - 'do zatwierdzenia przez resorty zdrowia w poszczeBradtke
I
Sławomir Sadowski).
komitych dób1 - mniejszym nakła
gólnych krajach I przez komisję problemową, d?:iałają
Urządzenie opatentowano pod nazdem pracy. materiałów i energii.
cą przy fnstytucie Im. l\łiasnikowa w Moskwie. Pozostawą , ,,Układ do zwalczania korozji
Rmwój opłacany dotychczasowym
wiono ~wobodę w reali.rowaniu badań, zakładając•. re dla
elektrochemicznej" i przeznaczozużyciem tych
czynników postatramwajowe, utządzenia spawalni- no do ochrony wszelkich konstrukżródłem prądów błądzącyi:h
wvmisrnv doświadczeń podobne spotkania winny odbywać
są
wiłby rychło
gospodarkę
przed
cze
i
inne
instalacje
elektryw!zne.
cji umieszczonych w gruncie lub
się co roku.
nieprzekraczalną barie1·ą. Już dziś zelektryfikowane linie kolejowe i
J. o.
Chodzi tu
głównie o urządzenia zalanych wodą.
elektryczne prądu stałego,
gdyż
Osląirn!ęto więc możliwości autoprądy błądzące z tych źródeł stwa- matycznego, najskuteczmeji;zego
i
rzają największe zagrożenie korozyj najbardziej ekonombznego
7.abezne. Prąd, który „uciekł" z prze- pieczenia przeciwkorozyjnego oraz
wodu do elektr-olitu, trafia na za- eliminowania p1·ądów błądzących w
kopane w ziemi
tub
zatopione Uprzemysłowionych aglomeracjach
konstrukcje metalowe, płynie
w miejskich - gdzie zagrożenie konich na pewnym odcinku, po czym rozyjne jest największe - a ponadwraca w innym miejscu do elek- to niezawodność (dzięki zastosowatrolitu - i z powrotem do prze- niu układów scalonych i optoelek•
wodu. Konstrukcje mtalowe oraz tronlcznych), pełne
zabezpieczeprzewód
elektryczny w miejscu nie układów wejściowych i wyjś
wypływu prądu błądzącego ulegają ciowych, możliwość
zdalnej konelektrokorozji (jest to korozja me- troli i sterow'łnia praca urządze
tali pod wpływem p1ądów elektry- nia, minimalne zużycie energii.
cznych, pochodzących
ze źródeł
Przy współptacy z „Postcorem"
zewnętrznych).
prototyp został zainstalowanv na
· Postępująca elektrytikac-ja trans· magistralnej ~leci
ciepłowniczej
portu kolejowego i rozwój komu- Poznania i przeszedł
pomyślnie
nikacji miejskiej (głównie
sieci próbę w trudnych warunkach eks- '
tramwajowej) sprawiają, że coraz ploatacyjnych, tzn. w strefie silwiększy jest zasięg działania prą nych oddziaływań prądów błąd1.ą·
dów błądzących.
Zagrażają
one cych. Wojewódzkie
PrzPdsięblor•
zawa~I tłunczu, więcej ryb oraz
owanym „Cele żywieniowe Stanów Zjedno- Wiele C116b powie, le przy obecnych
'przede
wszystkim
podziemnym stwo Energ"tykl Cieplnej w Poznaczywiście owoców i warzvw. Na tej liś
czonych",
stwierdza się, między innymi,
brakach na rynku I słabości naszeiro haninstalacjom
ml!!jskim,
gdzie
wskuniu zabezpieczyło obecnie <;ałą sieć
cie życzeń umlekiłbym jeszcze: oleje roś
że większość głównych przyczyn doprowadllJ nie spos6b od:f;ywlać się racjonalnie••
tek niewielkich odległości od trak- ciepłowniczą miasta, starając
się
linne oraz chleb razowy, który
zawiera
dzających do śmierci w tym kraju wiąże
cji
elekti-yczny.:h
podziemne
kons·
na
własną rękę o potrzebne urzą·
- Braki na rynku na pewno utrudniają
błonnik, bardzo cenny dla organizmu, gdyż
się ze sposobem odż:vwiania.
trukcje
są szcze&ólnie narażone na dzenia. Wprawdzie konstrukcja ich
or1anizację domu i stołu.
czy jednak . nie
przeciwdziała chorobom trawienia.
- .Jest to irroina przestroga, lecz wYdaJe
korozję.
jest prosta i oparta na elementach
można białka mięsnego zastęoować w więk
mi się, :ie wiele osób odniesie się do niej
Seria awarii ciepłociągów w wie- dostępnych na rynku krajowym, co
Co do przestróg natomiast, zwróciłbym
szym stopniu białkiem zawartym w mle!tu
11
nas
doś6 sceptycznie. Brakuje nam chylu miastach zmobilizowała. naukow umożliwia szybkie
przede wszystkim uwagę na: cukier, sło
uruchomienia
l je20 przl'tW1Jrach . a dania mięsne za~1e·
ba wyobraźni na aiytek. własny l społeczny,
ców do walki z niszczącym działa seryjnej produkcji, ale dot}·chczas
dycze, ciasta I tłuszcze zwierzęce oraz na
niać na potrawv półmięsne? Pewna zmiana
poza
łym
to,
co
niem
zdrowe,
prądów
Jest
błądzących.
et:ęsto
nieMoże
to
jeszcze jej nie podjęto...
sposób komponowania oosiłków.
Każdy z
gustów I pr1vr.wvczajeń żv~ieniowych wysmaczne l odwrotniebyć profilaktyka polegająca
na
M. P. N.
nieb bowiem powinien zawierać po trochu
szłabv nam tylko na zdrowie.
projektowaniu
dobrych
izolacji,
za.:... Przynajmniej chciejmy sobie uświado
wszystko, a nadmiar 'Produktów wysokokarówno
przewpdów
prądu
,
stałego,
mić to, że zbytnie docadzanie sobie przy stolorycznych
I wysokooczyszczonych grozi
- .Jakich prayzwyczaJeń'f
jak i zakopanych lub zatopionych
le bezkarnie nam nie ujdzie. Po c6ż tu wynam chorobami c:vwlllzacvlnym!.
- W naszym społeczeństwie,
p()dobnie
konstrukcji; tacjonalny wybór .tras
obraźnia . fakty mówią 11ame za siebie. Na
- A Jakle alebezpleezemtwa niesie wyzresztą 1ak w każdvm . są takie grupy któprzebiegu Instalacji podziemnych;
otyłość cierpi już w Polsce 31 proc. kosokokaloryczny •pos6'b od:iywtaala aię'f
re odżywiają się racjonalnie. ale są i tajuż
istniejąeych
biet I 17 proc. mężczyzn, a otyłość sprzy- zabezpieczanie
kie. które sie pr7.PiRdaJą. Mówię głównie o
- Jest on istotnym czynnikiem sprzyjaja rozwojowi I ujawnianiu się - cukrzy- obiektów. Zahamowanie lub ogra·
przecietnvch dość powszechnych I popular·
niczenle
„ucieczki"
prądów błąd24jącym
chorobom cywilizacyjnym,
takim
cy, choroby wieńcowej, nadciśnienia.
nycb
nawvkach I błedach żvwienlowvch.
cych z rurociągów do ziemi możli
jak: otvłość, miażdźYca, cukrzyca i niektóCo robi Instytut Żywienia, aby ułat
które wvdaia mi się na:listotniefsze - owe
jest
na
drodze
ochrony drenare schorzenia 'Przewodu ookarmowego.
wt6 nam tę, salecalllł przes pana, profllak- żowej, polegającej na
W niektórych rejonach Bałtyku,
becnie I w przvszłości. Faktem jest więc,
doprowadzełykę
korzystną
dla
zdrowia
I."
urody.
południowym
Co
pan
wlęo
proponaJe'f
że od kilku lat zwieksza sie u nas systeniu tych prądów przewodem elek· szczególnie w jego
- Od lat 'Pracujemy na rzecz stworze- trycznym do ź1·ódła ich J)OWstawa- krańcu, gdzie woda jest obecnie
matyc11nil' <ipożvcie oroduktów oochodzenla
- Bardziej naturalny sposób odżyW!ania
bardzo ciepła, pojawiły sic: duże
nia w kraju powszechnego systemu zbiQzwlMzecego I cukru. a zmniejsza się sponla.
się, to znaczy nie usuwajmy całkowicie z
i gęste ławice meduz. Stanowią
rowego żywienia. Będziemy działać zwła
życie produktów roślinnvch.
Faktem Jest
jadłospisu ani chleba. ani przetworów mą
Obecnie - wskutek coraz więk one poważną przeszkodę w poła
szcza na rzecz zwiększenia sieci stołówek szego nasilenia i różnorodności prą·
też . że rozs1Prza 9le grono ludzi soożvwa
cznych, ani ziemnlaków.
Nie zastępujmy
dla uczniów w szkołach, internatach. Op!- dów błądzących o zmienne! ampli• wianiu przez kutry 1·yb morskich
ją-cych r.bYt wiele kalorii. co przy równojedzenia
daniami WY110kokaloryczn:vml
+- _ męduzy dostają się do sieci
i
niujemv także nowe preparaty dietetyczne
CZl'Snvm mało aktvwnvm trvbie żvcla mutudz:le i częstotliwości · jedyną częllto na skutek przeciążenia pow przesadnej obawie, aby „nie rozpychać
i
odżywki. Szerzvmy też wiedzę o higiesi budzi~ l'foookó:I
spPcjalistów od 9praw
skuteczną metodą
ochrony
jest Wodują oberwanie się tzw. worków
żołądka".
Kaida przesada nie jest wskanie i kulturze jedzenia.
żywienia nlP tvlko zreszta w naszym krazainstalowanie urządzenia automa· z. rybami.
zana - nie zalecałbym więc ani zbyt obju. lecz W!' wuvstkich wvsoko cvwili1.0wa- A efetdy'f Jak pan Je oeenla'f
tycznego, Które dOBtosuje swoje pafitego stołu. ani tywlenia przesadnie podMimo tej sytuacji trwa dobra
nych lub szvbko urbanizujących sie soołe·
rametry do aktualnych wymagań passa koezalli\skich rybaków morporządkowanego odchudzaniu się, co tak- Nie zadowalają nas jeszcze. Nadzieje
czeństwach.
układu
.
Urządzenie
takie
zostało
że zaczvnamy u nas spotykać. W krajach
na przyszłość wiążemy z - opracowanym
skich. Sprzyjająca pogoda oraz du·
wysoko rozwiniętych obserwuje się wręcz
przez władze - programem rozwoju rol- skonstruowane w Zakładzie Tech- ża wydajn<>fć łowisk spr·awiły, że
Dobrze więc byłoby, abyśmy Jadali czę§..
nologii
Zabezplecze:'1
Przeciwkoioświadomy
powrót
do
bardziej
naturalnego
nictwa
i
wyżywienia
narodu.
sierpniowe plany połowów „Barka„
ciej i r<>l!ularnłel nailPpiej 4-5 razy
zyjnych Instytutu tnżyni1trii Che- z Kołobrzegu I „Kuter" z Darło
odżywiania się. W wydanym np. ostatnio
dziPnniP 11hv~mv oiiali włęce1 mleka . Ja1 micznej l Technik
Pomiarowych wa realizują pomyślnie.
raporcie Komisji Senackiej USA, zatytułoRozm.: B. •·
dali wii:ceJ przetworów mlecznych o niskiej
le ro to są prądy błądzące l jaki Jest mechanizm Ich ·
działania? Otó:i są one prądami „uciekającymi"
z
przewodów elektrycznych do otacsająceito elektrolit•
(gleba, wudy natulfalne), W miejscu zetknięci• 1141
przewodu z elektrolitem (ap. szyn
tramwajowych 1 ziemią)
prąd dzieli się na dwie części o nałę:ienlu odwrotnie propor•
cjonalnym do oporów przewodu I elektrolitu. Część
prądu
przechodząca do elektrolitu to właśnie prąd blądzl\CY·

Dietv - dobre i nie nailepsze
ROZMOWA

z

PROF. WIKTOREM SZOSTAKIEM,

DYREKTOREM INSTYTCJTU ZY\~l.NOSCJ I ŻYWIENIA

DZIENNIK .POPULARNY nt 195 (9076)

I

Do 31 sierpnia 1976 roku tego ' rodzaju pr·zypadek uważano
w lotnictwie za praktycznie niemożliwy. Obecnie zaś „lądowa
nie Arsienieukowa·• zostało umiesżczone w instrukcji.
31 sierpnia o godz. 11.27 rano czterosilnikowy
turbinowy
Ił-18, numer 75743 wystartował z lotniska Domodiędowo lotem
nr 211 Moskwa Nowokuznieck z 89 pasażerami i 8 csobami załoei na _ pokładzie. Trasa jego lotu przebiegała z dala od Omska.
Zrc:>zumiałe zatem, że dyspozytor lotniska w Omsku zaniepokoił się, gdy usłysza< odległy głos na swojej częstotliwości:
„75743 wzywa Omsk. Zepsuł mi się drugi silnik. Lecimy do
was. Zabe.tpiec,:ci„ lądowanie".
Dyspozytor zanotował godzinę 15.31. Dalsze rozmowy z po~ładem samol~lu, za_notowane na taśmie magnetofonowej, zaJ~ły god~mq i 49 mmut. Przez te 109 minut kapitan
pilot
p1e1 wszeJ klasy Anatolij Arsienienkow, mobilizując c~łe swe
doświadczenie, walczył o uratowanie samolotu.
·
W czwartE'j godzinie lotu, gdy samolot prowadził pilot automatyczny, gdzieś na środku kadłuba, od strony lewego skrzydła, rozległ się głuchy wybuch. W kabinie odebrano to jako
lekkie stuknięcie. Samolot jednakże zaczął wyraźnie przechylać się na lewy bok i h·acić szybkość. Radiotelegrafista pokła
dowy Giennadij Nikołajew poszedł obejrzeć lewe skizydło. W
drugim ">alonie przy oknie siedziała kobieta z dz'.e.:kiem i spokojnie przyglądała się chmurom.
- Czy nkzego pani nie zauważyła? - zapytał radiotelegrafista.
- Coś stuknqło. Teraz to śmigło nie kręci się. Myślałam jednak, i:e tak powinno być.
Radiotelegrafista wrócił do kabiny pilotów, by zreferować
rozmowę. Kapitan ucieszył, że na pokładzie nie wybuchła panika. Najbardziej „niet.ezpieczni" w takich sytuacjach są właś
nie pasażerowi<> pierwszego 1·zędu i w drugiej klasie, bo rlobrze
widzą silniki. Wówczas. nawet jeżeli jest szausa uratowania,
miotanie się po pokładzie ogarniętych paniką pasażerów często
ją likwiduje.
K.atastt'ofy na razie nie było. Nie widać było ani dymu, ani
~gma. Ale ze wskazań przyrządów Arsienienkow zorientował
się, że sytuacja jest niepokojąca. Lopatki tui biny zepsutego
drugiego silnika uszkodziły również pierwszy - przebiły maskę

Lot nr 211
utkwiły w aparaturze elektrycznej. W każdej chwili mógł
wybuchnąć pożar, mogło też oderwać się skrzydło. Dowódca
na wszelki wypadek polecił zabezpieczyć przed pożarem
nie
pracujący silnik, a także poptosił Omsk o wezwanie na pas
'strażaków.
O 15.55 pilota poproszono o zreferowanie sytuacji na pokła

i

dzie.
. - Wsz~st~o. nori;nalnie. i;.a razie nic strasznego się nie dzieJe. Drugi silmk me pracuJe zupełnie, ale pierwszy jest tylko
~ zęśctowo uszkodzony.
- Nasz inżynie1 - powiedziano z Omska - utrzymuje stały ~on.takt z ~1oskwą. Może się pan podłączyć i
pracowac
wspolme.
Arsienienkow wysłał nawigatora do salonu. Przy lądowaniu
trzeba wyrzuci!! awaryjny trap z pierwszych drzwi (przy drugich to samo n1iał zrobić sta1szy steward).
O 16 byli już nad Omsk.iem. Ziemia wyraziła zgodę na lądo
wanie. Ponit>waż część podwozia była uszkodzona Aniienienkow postanowił krążyć i wypróbować awaryjne opuszczanie
podwozia.
Czterok„otnie okrążył szerokie zakole Irtyszu. Lewa strona
podwozia nte działała Lopatki uszkodzonej turbiny przerwały
liny opuszczające podwozie. Musieli lądować albo na brzuchu,
albo na .. dwa punkty". Pierwszy sposób znany był światowej
praktyce. Drugiego nikt nigdy nie stosował.
Z ziemi pr'zypomniano, żt4 i43 powinien krążyć do czasu wyczerpania się paliwa. gdyż jest to bezpieczniejsze przy lądowa
. n!u pa brzµct1u. Wk1 ótce jednak ściemni się. Wykonywanie
n1eznan:--go man~w.ru pny sztucznym oświetleniu jest znacznie
ti-udn1eJsze. DecyzJa zatem należy do dowódcy.
Ląduj~·my przed zachodem. Na „dwa punkty".
Ktoś kiedyś obliczył , że w złych warunkach dziesięć minut
t:udnego lądowania równa się psychicznemu i fizycznemu wysiłkowi górnika w ciągu pięciu godzin pracy. Teraz zaś warunki były nie tylko· skomplikowane, ale wręcz krytyczne •
. Nad Omskiem padał deszcz. Pasy były mokre, widoczność
z~dna. Sall1;olot kołysał się. Nawet przy lądowaniu na dwóch
s1ln1kach nie m1ało~y to specjalnego znaczenia, gdyby uszkodzone turbmy 1·ozłowne był symetrycznie .•.
W kabinie z dowódcą pozostał tylko mechanik pokładowy.
Tak przewiduje instrukcja w razie awaryjnego lądowania.
O gocltinie 17.18 ziemia powiedziała:
W samochodzie kierownika lotów zapalone są wszystkie
światła. Lądujcie proste na nie, z przelotem 150 metrów.
Z pracującymi silnikami samolot dotknął awaryjnego pasa
·1ieuszkodwny'm prawym goleniem podwozia, nastąpnie kołem
;Jrze<lnim i powoli zaczął opadać na lewe sknydło. Arsienienkow nagle doznał wrażenia, że słyszy szuranie o trawę, jak
wiele lat temu podczaól ćwiczeń.
Przez moment 7.apadł w odrętwienie. Potem, z przyzwyczajenia zaczął sprawdzać. czy wszystkie przyrządy są na zerze .•.
(Na Pod.stawie „Sputnika'')
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.w r<:ku 1842. I w 1871 roku. Swą bohaterską poI stawą w czasie Komuny Paryskiej
do szko.
.
.
ły francuskiej, a lekcje polskie po- : zyskali sobie powszechne uznanie
bierali w oddzielnej sali.
Nosili 1 robotników francuskich. Dzięki nim
mundurki imitujące strój Gwardii 'i hasło Vive la Pologne" było w
Narodowej
Warszawy z czasów Par · "
powstania listopadowego póżnie. yzu powszechne. Po
upadku
na wzór kościuszkowski'_ suk~- Komuny rząd T)liersa odniósł się
ny i rogatywki.
surowo do Polaków, posypały Ili~
też gromy na szkołę; część nauczyOprócz norm!llnego
p1ogramu cieli zootała aresztowana,
obiekt
nauczania, od początku szkoła prowadziła ożywiona d7.iałalność kultu- przeniesiony został do małej poralną i patriotyczną. W dokumen- sesji przy ulicy Lamandc. Liczba
tach historycznych np. czytamy. że uczniów została zredukowana.
dla profesorów 1 uczniów
grywał
sam Fryderyk Chopin. Szkoła sta·
Pierwsza wojna światowa
znów
ła się samodztdną placówką pol- poderwała do czynu uczniów absol
ską. z własnym prog1·amem nauczania, personelem nauczycielskim 1 wentów 1 kadrę pedagogiczną. Na
i administracyjnym
dopiero
po I murach szkoły przybyło tablic paprzeni~sieniu jej. do Paryża i 1_110- I miątkowych - pomników poległym.
W latach 1940-1946
w
liceum czący Polskiego Koła Willardczy- kowamu przy ulicy F'lSSeses-Samtuczyło się około 600 uc7..ni6w. By-1 ków, Tadeusz Leonowicz.
Jacques w pobliżu Pantevn11.
Polska niepodległa niewiele uczY..
ła to podczas okupacji j~dyna polp
j
niła, aby pomóc instytucji. Rząd1
1
ska szkoła z. norma_lnym prvgraPotrzebi·e udokumentowani· a h!S
. _ pos tępowy
rogram edu
tac i św1"adczy
był niezwykle
o czym
fakl burżuazyJ"ne nie wykazywały wiokmem nauc~ani'.1. $. wiadomi
te~o torii i działalności gimnazjum i
'
'
"
faktu u_czn_1ow1e 1
profesorowie 1 .ceum Cypri·ana Norwi·da w vi·l- że od czasu do czasu pojawiały się szego zainteresowania losem dzieci
1 11
ataki na Radę Szkolną, inspirowaIsk
•
tł wor~_i
1 mezwy klś e. ~wartą. spo- j lard-de-Lans wiele uwagi poświę- ne przez konserwa!ystów
skuoio- po ich gorników, robotników
i
eczn c, 0 czym .w'.a czą me tyl- cił również Tadeusz Łepkowski z nych wokół Hotelu Lambei·t. Oso- chłopów. Na skutek trudnych wa·
ko dos!tonałe wyni~i w nauce, ale !nstytutu Historii PAN, przedsta- bom wchodzącym w skład Rady runków materialnych szkoła poi- tak~e bogata dzia~aln<;>3ć .kult~- wiając uczestnikom projekt
prac zarzucano podsy,:anie wśród mło- k
ral?-a 1 sportowa:. Abitu:i~nci zas:- nad zebraniem oraz opracowaniem dzieży rey;olucvjnych namiętnosci s a została zamknięta w roku l922.
lah ~er eg_i armu .polskie] ua ~- materiałów i dokumentów do mo- i radykalnych idei.
w to
ć
c;ł1od~1e, wielu uczmów 1_ nauczycie- nografii willardczyków i ich szkoar
przypomnie , że bliskim
li działało we francuskim
ruchu ły
przyjacielem szkoły był książe Na·
•_
W 1844 roku zakład przeniesio- poleon
oporu. w 1944
. r. uczes t mcy
sz koł y,
Hieronim Bonaparte - wielwspo'J ·
t
t
· f
no do dzielnicy Batignolles, stąd
. . me ~ par_yzan ami rancus- j Do idei kO!lltynuacjl historii li- późniejsza nazwa _ Szkoła Bati- ki jej protektor i mecenas. Utrzyk:m1, brah udział w ~rzyg:itov-:a- 1 ceum nawiązał w swym przemóniu terenu Pod lądowanie al111ntow wieniu A. Orcel mei Villard-de- n!olSka. Tu przeżyła ona lata praw- mywali z nią bliskie kontakty lina płaskowyżu Vercors. Większość 1Lans: Pomni że' na cmentarzu na- dziwego ro 7kwitu, a zaszczepione czni francuscy działacze i mężowie
· ·
· I szym "spoczywa
' wielu dzielnych w
umysły i serca ziarno paucz estll1"kó w zg mę ła w n1~rowneJ
t · młode
t
ł
·
stanu, wśród nich Victoi- Duruv.a w~Ice, zaskoczona przez h1tle1·ow- . Polaków, postanowiliśmy
;)Statnio no yzmu wyda o
piękne plony
sk1 desant.
ulicę Liceum Polskiego im. Cypria- Batiniolczyków nie zabr·akło w wol historyk, późniejszy minister oświe· pu bl"icznego, kt•ory pod k ona Norwida przemianować na uli- nościowych i pootępowych mchach cema
Nowy
k
k 1
1946 4
i Francji. Gdy w Europie
ro sz o ny w
- 7 w cę Polską". Na potrzebę utrzymy- Europy
narastały nastroje rewolu~yjne
niec lat i;ześćdziesiątych ubit>głego
~~wolonej. Francji rozpoczął się ' wania więzi 1-07.sianych po świecie wrzało również w szkole, znikali wieku podpisał dekret cesarza Na~~z ~a!!~~~~·. ;:a~:::.=~~~ gJ~~:;;~ I :~~~~dc~~~wŁu~:;~~~~z. j~~~ie! profesorowie i uczniowie. książkę poleona III, uz.nający placówkę za
się tam zgodme z p1·ogramem obo· nielicznyćh na zJ"eżdzie przedstawi- zastępował karabin. Ratmiolczycy zakład użyteczności publicznej. Lo.
·
I
brali udział
w demonstracjach
w1ązu3ącym w
iceach w Polsce. cieli e:rona nauczającego, cdLnaczo- ulicznych Paryża, zaciągali się do sami instytucji batiniolskiej inteJęzykiem wykładowym jest fran· na Medalem F'..duka.:ji Narodowej. Gwardii Narodowej, organizowali resowali się również tacy wybitni
cuski i polski. Szkole przychodzą Wielu dyskutantów nawiązało do zbiórki na rannych żołnierzy, udzie p 0 1
j k
z wyda~ną pomocą władze Polski tradycji, której korzeme
sięgają lali pomocy uchodźcom polit.yczacy, ~ . ~ryd:ryk
Cho.pin,
LudoweJ.
daleko w przeS"'-łość.
nym, organizowali imprezy 0 cha- A~an:1 ~1ck1ew1cz, Henr_Yk S1en.
rakterze patriotycznym I polskim. k1ew1cz 1 Jan Dybowski. WychoNiestety, w klimacie niepomy.!?1er~~ szkoła ~Iska we Fra~-1
.
wankami szkoły byli m. in. synoślnie układających się stosunków CJI, ktoreJ
tradycJe
kontynuuią
Na zew powstania stycmiowego
.
. .
polsko-francuskich
pogarsza się willardczycy została założona w i-uszyła do kraju spora grupa mło-1 Wte ~da~ M1ck1ewicza oraz syn
ogólna sytuacja szkoły, narastają podparyskiej miejscowości Chatil- · dzieży i icb na:.iczycieli. Liczny był Warynsk1ego
Tadeusz.
trndności finansowe, spada gwał lon-sous Bagneux p1 zez
działaczy I ich udział na barykadach Paryża
M. F.
townie liczba uczniów. W tej sytuacji w 1963 roku władze polskie
i francuskie postanawiają zamknać
liceum, przeznaczając historycz~
gmach przy ulicy Lamande
na
ośrodek dla stypendystów polskich,
studiujących we Francji. Zamknę
ła się ostatnia karta tej zasłużonej
placówki, choć pozostała tradycja,
a także ludzie.
Wielkiej

ok 1940. Villard-dc-Lans, Mała, (Órska miejscowość niedaleko Grenoble. Na tle wysokich pasm górskich niewielki budynek - Hotel du Parc et du Cbateau. Na
nietypowych korytarzach roi się od uczniów.
Wśród
gwaru słychać słowa polskie, rzadko francuskie. Rozlega się
pierwszy szkolny dzwonek ...
Tak w roku 1940 rozpoczęło zajęcia szkolne Polskie Gimnazjum
I Liceum i.m. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans. Na ław
kach zasiadły dzieci Polonii francuskiej, a także dziel'i rodzin,
które opuściły Polske po klęsce wrześniowej, oraz zdemobilizowani żołnierze .,, armii Sikorskiego, którym nie udało się
opuścić Francji przed wkroczeniem wojsk hitkrowskich. Dzięki
życzliwości miejscowego społeczeństwa, pomocy finansowej Polskiego Czerwonego Krzyża, a po jego likwida.di Tcwarzystwa
Opieki nad Polak2mi we Francji, mimo trudnych warunków,
szkoła rozwinęła swoją działalność. Jej założycielem i pierwszym dyrektor~m był Zygmunt Lubicz Zaleski (w ukresie
międzywojennym profesor na Sorbonie). Po jego aresztowaniu
(1943 r.) kierownictwo objął Wadaw Godlewski.
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Do tradycji tej nawiązał zjazd
willardczyków, odbywający się w
sierpniu tego roku w Warszawie
Uczestniczyło w nim przeszło
80
wychowanków i pedagogów byłe
go liceum, przybyłych z Francji.
Wielkiej Brytanii i Kanady oraz
różnych regionów Polski.
- Zagadnieni~m niezwykle dla
nas ważnym jest wspólna
praca
nad historycznym
i naukowym
udokumentowaniem karty w VilJard-de-Lans. Nasza szkoła to problem
repolonizacji na obczyźnie,
bogatych tradyeji nar-odowych,
a
także żywych barw patriotyzmu powiedział na r.jpździE' pr?E'Wodni-

„Co człowiek stworzył - człowiek powtórzy6 może" - oświadczyli Blinowowie (Borys, Jego tona Antonina i syn Borys) z Rygi, przystępując przed 5 laty do wskrzeszenia „złocistego cudu" Bursztynowej Komnaty.
Jak wiadomo, to wspaniałe arcydzieło gdańskich artystów: Schluetera, Schachta I Turowa zniknę
ło w tajemniczych okolicznościach w czasie ostatniej wojny.
Zamówioną przez pruskiego króla Fryderyka I, a następnie podarowaną Piotrowi I, Bursztynową
Komnatę, zaliczano do „cudów świata". Sciany pokoju do wysokości 5 metrów wyłożone były płyt
kami złocistego bursztynu, pokrytymi misterną inkrustacją 1 ornamentyką. Gałązki winorośli, morskie bóstwa i stwory. kwiatowe wieńce, herby miast, zapełniały powierzchnię ścian, mieniąc aię
wszystkimi odcieniami miodu i złota.
I oto dzieło wielkiego kunsztu ginie bezpowrotnie. Ale czy na pewno? Zdemontowana w 1942 r.
p1':Z:ez hitll"rowców Komnata opuszcza Carskie Sioło i zostaje złożona w podziemiach królewieckiego
•zamku. Nastepnic, spakowana w kilkunastu skrzyniach, wędruje szlakami niemieckiego odwrotu.
Przez 35 lat trwają poszukiwania w domniemanych miejscach jej ukl"ycia. Niestety, bezowocnie.
Siady prowadziły do Polski, przeszukano więc wszelkie możliwe kryjówki: piwnice zamków,
bunkry. dna mazurskich jezior, w których rzekomo mieli zatopić bursztynowy skarb hitlerowcy.
Bez skutku.
Ale oto od pewnego czasu sprawa Komnaty znów absorbuje jej poszukiwaczy. Na podstawie
relacji świadków oraz skojarzenia pewnych faktów przypuszcza się, ze być może skrzynie ze zdemontowanymi ścianami k1·ólewskiego gab-'netu uk1·yte zostały w kazamatach Twierdzy Kłodzkiej.
Przebywający tam przez ostatnie
miesiące
woj ny polscy (i nie tylko) robotnicy, zapamletałi, ii
pewnej nocy niemieckie ciężarówki przywiozły kilkanaście skrzyń, które pod ścisłą stra.źą przeniesione t:ostały do lochów. Wśród osób. które mogły udzielić jakichś wyjaśnień, znalazł się również łodzianin. red. Adam Bieńkowski, który pracował w zainstalowanej w
Twierdzy Kłodzkiej
fabryct' broni.
W jakich okolicznościach dostał się do Kłodzka i co widział w pamiętnych dniach końca wojny
- opowiedział naszemu reporterowi.
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Jedną z wielu stacJI meteoroto~ez
nych w naszvm kraju lest Obserwatorium na Snietce. Osiem os6b niemal bez 11rzerw-Y 11rowadzl badania
synoutyczne Co i:odzine dokonuje •le
11omlar6w skałenla radioaktvwne~o
I chemlczne~o atmosfery. W nnvszloścl zakres urac zostanie Jeszcz„
rozszerzony. Bedzle sle m. in. urowadzić tu badania ska:lenia środowiska dla całych Karkonoszy.

1

1

N/z: Zbhmiew Górski . uodczas ustawiania solarymetru - urzadzenie do
uomiaru nrom:eniowania słonecznei:o.
1

Tajeinnic e Twierdzy

Może na wstępie parę słów wyjaśnienia opowiada A. Bieńkowski. - Otóż górująca nad
m1astc•m potężna twierdza, zbudowana została za
czasów pruskiego króla Frydervka II. Był to
obiekt nie rlo z<lobvcia - bastion z plątaniną tuneli ; korvta•·zv IPżacvch na kilku poziomach nad
1 pod ziemią. Kamienny „kąsek" - na którym podobno Jama! sobiE' zęby" nawet Napoleon - wobec współczesnvch metod walki nie miał już wielkiego maczenia wojennego. Niemniej, służył jako
miejsce internowania niepr·zvJacielskich oficerów,
„magazyn"
szczególnie
cennvch
przedmiotów,
a wreszcie locum dla fabryki br,mi.
Ale zacznijmv od ooc:zątku. Gdy Łódź została
przyłąernna do Rzeszv stworzono tu dość znaczny
ośro<lf'k 7.broieniowv
Powsłałv fabryki c7eści do
armat. rakiet. pocisków ltd. Zatrudniano w nich
m. in. mk<l1id lód1ka
zareiestrowaną
przez

Emigra~ji

P~zątkowo uczmam1 . byli wyłącz-

Arbeitsamt. W ten właśnie sposób dostałem się
do przeniesionej z Berlina, a zlokalizowanej przy
Wodnym Rynku 2 (pl. Zwycięstwa) wytwórni transformatorów. Początkowo było to biuro konstrukcyjne, z biegiem czasu jednak przekształcono je
w wielowyd7.iałowa fabrykę. produkującą zapalniki do bomb. elementy stacji nadawczo-odbiorczych
dla samolotów i łodzi podwodnych, a od 1943 r. torpedy lotnicze dla sześclomotorowych
samolotów
bombowych.
Na początku 1944 r. zorganizowano w zakładach
laboratorium, zatrudniające około 20 młodych
Niemców, specjalistów - doktorów fizyki i matematyki. Ale już wkrótce. bo po wybuchu powstania warszawskiego, gdy wojska radzieckie doszły
do Wisły, zaczęto ewakuować fabrykę. W ciągu
kilkunastu dni zdemontowano maszyny i z całą
przymusowo zatrudnioną załogą, przewieziono do

Kłodzkiej.

Kłodzkiej

Zakład

ruszył juź po dwóch
nadal torpedy i zapalniki.
W fabryce pracowali Niemcy - kadra kierownicza z Rzeszy i Polacy z Łodzi, około 1500 osób
- kobiet i mężczyzn.

Twierdzy

miesiącach,

produkując

Jak sobie przypominam, na terenie Kłodzka bydwa bastiony - duży, gdzie więzieni byli żoł
nierze i podoficerowie niemieccy (około 200) i gdzie
znajdowała się fabryka oraz mały, otoczony kordonem, tzw. oficerski. do którego nikt nie miał
dostępu.
Po wojnie dowiedziałem się, że tam
właśnie rozstrzeliwano oficerów fińskich.
Udało nam się zaprzyjaźnić z Niemcami - więź
niami. Dzięki nim dowiedziałem się m. in„ iż lochy twierdzy ciągną się kilometrami pod miastem
i łączą oba bastiony. Jeden z robotników, notabene
volksdeutsch, pracujący w wyświetlarni, zdołał
wykonać dodatkową kopię planu tych właśnie korytarzy. (Plan ów został udostępniony dyrekcji
w czasie urządzania fabryki). Niestety, w obawie
przed rewizją, w ostatnich dniach pobytu w Kłodz
ku, zniszczyliśmy ten ważki dokument. Dziś byłby
on na wagę złota. Podnieceni „fantastycznymi"
opowieściami o podziemiach twierdzy, postanowiliśmy zgłębić tajemnicę
korytarzy. Sprawujący
nadzór Niemcy nie byli już tak czujni - front
zbliżał się coraz szybciej,
widzieli nadchodzącą
klęskę. Pewnego więc dnia wraz z Arkadiuszem
Jaśkiewiczem (dziś profesorem fizyki Politechniki
Wrocławskiej), Polikarpem Goździkiem i Leonem
Pawlickim, wyprawiliśmy się do lochów. Na koń
cu jednego z korytarzy natknęliśmy się na świeżo
zamurowane drzwi. Nic łatwiejszego - rozebraliśmy murek. Wewnątrz dużej sali stały rel!ały
zapełnione najrozmaitszymi przedmiotami.
Były
tam pięknie zdobione puchary, porcelana, książki,
jakieś atłasowe i aksamitne szaty, bogato inkrustowana stara broń, a przede wszystkim obrazy,
pełno obrazów. Zaczął się ,,szaber". Część rzeczv
ukryliśmy w korytarzach,
a następnie przesła
liśmy w paczkach do Łodzi (trzeba pamięta-6, że
było to przecież w granicach Rzeszy).
Niestety,
nasze dziewczęta, jak to kobiety, ze znalezionych
aksamitów zaczęły szyć sukienki. I sprawa się
„rypła". Rewizje, przesłuchania, aresztowania. Wte-ły

dy też odkryty skarbiec został gdzieś przeniesiony. Później dopiero dowiedzieliśmy się, że odkryte przez nas skarby sztuki pochodziły z wrocław
skiego i kłodzkiego muzeum.
Kłodzka twierdza wciąż zaskakiwała nas swymi tajemnicami. Oka,;ało się np„ że kryje -ona
jeszcze dwa obozy: jeńców radzieckich, gdzie ludzie padali, jak muchy z głodu i chorób, oraz
włoskich żołnierzy, którzy odmówili dalszej służ
by po stronie Mussoliniego i Hitlera.
W
innej
czę&:i
twierdzy
siedziało
26
podoficerów
i żołnierzy angielskich. Mieli kucharza Francuza,
c~odzi_li swobodnie po okolicy, otrzymywali paczki. Kim byli naprawdę? - to zagadka.
Po wojnie dowiedzieliśmv się też, iż bardzo
„ważny" i nieprzystępny
główny inżynier fabrycznego biura konstrukcyjnego był radzieckim lejt- nantem, zaś główny majster (i to chyba nie przyP.adek) członkiem KPD. Z tym ostatnim spotkałem
się zresztą po 1945 r., gdy pełnił obowiązki wiceburmistrza wschodniego Berlina.
Czy w kłodzkich kazamatach mogła być ukrywana Bursztynowa Komnata? Trudno powiedzieć.
Rzeczywiście. w marcu 1945 r. przywożono tam jakieś skrzynie. Ale czy były to części do rakiet
(np. lampy elektronowe), czy płytki bursztynu kto to wie. Skrzynie z lampami znaleźliśmy po
wyzwoleniu, innych rzeczy poszukuje się do dziś .•.
Ni:mcy. opuszc7.ając Kłodzko, zniszczyli urzą
dzenia wodociągowe. zmieniając przy tym
całv
sy_stem wodny twierdzy. Być może, cenne przedm10ty sztuki lub równie wartościowe hitlerowskie
archiwa. zostały odcięte w zalanych korytarzach.
w. ub. roku składałem w tej sprawie wyjaśnienia
zamteresowanym władzom.
Posz1;1kiwania kłodzkiego „skarbca" trwają nadal. Niedawno robotami zajmowało się Wyszkowskie f'.rzedsiębiorstwo Poszukiwań Geologicznych.
Ostatmo akces zgłosił II Zespół Sejsmiczny Bolesławieckiego Przedsiębiorstwa
oraz Dolnośląskie
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Przemysłu Weglowego. Czv Twierdza Kłodzka kryje w swych
korytarzacl> iakieś skarby. w tym także Bursztynową K<'m~-·~ j es1~7° nie wiadomo ...
Uot-es)
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Ntciarniana 15, Główna 14, Dąbrow
skiego 89, Lutomierska 146, Olim·
pljska 7
Stalingradu 15,

STAŁE DYŻURY

fNaj~;k~~;- Mieszkańcy
łódzki

wiadukt
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powstanie
na Dąbrowie I~

naj- ~
budowy
wiaduktu ł:
drogowo-tramwajowego nad to·
ul.
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rami kotP.jowymi
~ Oabrowsklego,
RobM ..f
BrYitadv Kombinatu
Oroi?owv;b doprowadzają teraz ł
a ł
budowy,
teren
wodę na
. l\fPRiEC - ~nf!ręlę, We wrze- ?c:
~niu do pracy 11rzystąpi Płoc· ~
kil' Pr7edslębiorstwo Rob6t Mo·'<
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~towych
.\
'
Wiadukt będzie miał 250 me·~
trów dłui;nścl I 11 przęseł• .Jego ł
\ludowa zostanie zakoó„zona w
1981 roku. kosztem ponad 200 ł
~
mln 1łntych.
?t
W przyszłości w pobliżu wla· {
duktu powstanie przystanf!k ko· ł:ł
lejowy .• Dąbrową". Dzięki · wla·
wstanie ł
duktow1 pr-zł'dłutona
w <I
takte linia tramwajowa 1>łerwszvm l'!tapił' do projekto-łł
wanej ul. Augustów, a w na·
<tępoycb latach wzdłuż 11rojek- 4
towanej ul. Olechow~kiej - do~
ul. Rokir.lńskiej.
do

gotowawcze
większego
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, Kłopoty bywają z owocami: albo
ich nie ma, albo jest oil'widc. Bar·
dzo często na!Jpsute, więcej niż pół
1
kilo nie warto kupować. Przydałogruszek.
, by się więcej śliwek I

Retkiń„Supersam" przy
skiej położony jest w waż~
tuż
nyrn punkcie osiedla.
~
przy krańcówce autobusu.
~~
Powracający z pracy mieszkańcy,
głównie kobiety, robią zakupy bai-dzo często właśnie tutaj. Kazimiera W„ pracująca jako brakarka \'\·
ZPP im. Kunickiego, nie jĘ>St 'Zbyt
zadowolona:
~~~

T~"ł!ta są,_
„Sam" spożywczy p~·zy ~~~
ratońskiej nawet w czasie
~

szr.zytu popołudniowego zaopatrzooy jest nieźle. Hanna
~
Sz„ pracownica umysłowa ŁPZPP
z3opa- Oczywiście, chleb i mleko mo· „Technozbyt", tak oce nia
ina dostać, ale jakie? Mll'ko które trzenie:
_ Mieszkam tutaj od roku. Bez 1
kupuję o godzinie 16, nie "d3je się
zagotowąć, zaraz się warzy. f>cner- problemu dostać mogę świeżą, gawujp mnie także stare pieC'Z~·wo: tunkowo dobrą śmietanę. mleko i
1ioprze- jencze ciepły chleb. Serów rów- I
nie kupiono go w dniu
z
dnlm, więc znowu rzuca się je na nleż pod dostatkiem. Najgorzej
z
półki następnego dnia. Jest rów· I warzywami. w pobliżu stoiska
w
nie warzywami ole ma, a stoisko
a Ja
masło,
ależ nleświe:ie
p rącu j ę na t rzy Isklepif' 1aopatrzooe jest bardzo ro i •
kl
mam lodów „.
zmiany, mam dwoje dzieci •.~aglą· zcrnie. Nie ma także owocó\t>! Mu·
daó muszę do sklepu o pneroznych szę więc tracić po pracy jeszcze
bł k
· t to
h N'
' CZf'IJO godzinę, aby kupić trochę Ja e •
te zawsze Jes
porae •
chcę. Dostawy są bardzo nleregu· gruszek I śliwek. Aby kupić nwona ce do weków, trzeba robić oddziel·
larnf' A jeśli przed pójściem
druga zmianę nic nie dostanę, to ną wyprawę do śródmieścia. Ko·
wieczorem tym bardziej. War~y-1 munikacja jest fatalna I z przl'wif'·
wa? Tak. tu obok, w „warzywnia· zieniem tego wszystkiego miewam
ku". zawsze kupię ziemniaki, ~ar· I duże kłopoty. Jakie wid~ę wyjś<;it;?
cbew, cebulę, fasolę czy' kalafior., A chociażby zorganizowa!1i<' ma!'i:
targowisk; osiedle jest juz przel'iez
m~łym miastem.-

~

zy większy. Może jak to wydruku·
się
jecie w swojej gazecie, kiuś
tym zajmie„.
mie·
Czas zaradzić bolączkom
szkańców t e go osiedla. Te migawkowe wypowiedzi kobiet dają obraz
proble>mów.
najbar·d ziej palących
Dużo głosów krytycznych wr.burl za·
ją nier·egularne dostawy artykułów
dopi1r.cwa~
do sklepów. Należy
zao patrzen ia tych ni e w ic iu przec ież sklep:"iw w św i eż e mleko. mas ię
Przydałaby
tło 1 p ieczywo.
pr7.e<fo
skle pów,
więks7.a ilość
wszyst kim w najdalsz.v ch punktach
już
osiedla. tym razem jednak
Nie·
zaplanowanych.
sensownie
zaopaciekawie wyglnda ~prawa
trzenia stoisk warzywnych w owoce. Marzeniem mieszkanek Eą też
minitargowiska, zorganizowane:' w
kilku punktach osiedla ...
G. ZARZYCKA
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Z kolekcji 16dzklego

.,Juventusu":

lu„

ponowa sukienki na·
na Jar·
morku Domlnikań
skim. Producent -

ąrodzone

Spółdzielnia

Pracy

im. Farnalsklel w
lodzi. Prolekty ort.
ol. Barbara Brrl·
ska.
Fot. Ą. Woch

łódzki

„Juventus" li·

czy !IObiP dopiero dwa lata,
się

już

pełni

domem handlowym

własnych

Opracowano tu już 16
kolekcji

uwzglęitolając

odzieżowych,

eusty

ków. a co r6wnie

nastolatważne

;tarając się oferować odzież

tylko

w

przez

zaakceptowanym

młodzl~ż.

stał

modną, ładną,

ale I

nie

tanią.

W kolł'kcjl jesiennej, która obec·
wziętł'
nie jl'.sł prnf(atowvwaoa,
óiyl'zenla
będa takte pod 11wagę
młodych kliP.ntów. Obok produkowa
nycb Jut od <lawoa spodni koloru
kilka·
khaki, których 'przt'dano
w
dzlesiąt tvslęcy 11ar. 1naldą ~lę
sprndaiv wrhlanka padhit" fłane·
z
koszule
I
kurtl'r.zkł
łt'>t.
tą. Będlt
WP.IWl'łu . koszuli' <1afarl w kolorze
khaki. nowP mndnł' rasony ~ukle·
ka. rnawał
nek Wl'lnlanvt'h. a na
Jedwahnvrh. · NnwP wwry oprarowant' 'l:ruitana tPł z drelichu połą·
CZORł'l;O

li dzianiną.

,.JU\lrolu11" będzie kontynuowa~
s takimi wypróbowa·
!ilt.koł~
nymi produrentitml, jak
Odzfrł.owa nr 1 s f..odzi, ~WP.Spo'·
Im. M.
s Wll'lunta, Sp6htzlł'lnla
szkoły
se
FornaM1lł'j. Młndsl..Z
odlilrłnwf'j w Pahlanh·ar·h dostartka·
I
o:zvtą
cza~ hed1IP l!'ardPrnhe
nlny łltczcutej s dzianiną.
wspólprarę

W o:pr11Adaty ukasały •le juł mopłaszcze
l)ODl'ho,
dne pelf'ryny,
jt>slrnne W gablntal'b
kurtPrzkl
wyrk•1><•now~no nown~I. m. In . su
.,.Ju·
kił'!nkl i krepnnu, za ktcirr
ventus" na Mhtnlm Jarmarku llome·
minikańsklm otrzymał złot.y
<KasJ
da~

I
.

'li'

~

'><

)(

~
li

)(
~
~

~

„Supersam"

przy

ul.

- ---

w „Rzemieślniczej''

ptsmo
ostatnio
Otrzymallimy
z rady zakładowej Bi u r a Koordunacjl Eksportu Częicł ZamtenRemontowych
Zakładów
n11ch
Dotyczy
•• Metalowiec" w Z.odzł.
ono dzialalności restauracji .. Rzeul. Kittńskle
przy
mteślnicza"
go 104. w której pracowntcy teao
zakladu us!lują korzysta~ z o!>ladów abonamentowych .

ja1ole wysuwają atatt konsumenci tej re·
stauracjl:
Oto

ltsta

zarzutów,

• jut o godz. I!.15 brakuje
tzw. zestawów firmowych dla posiadaczy a!>onamentów;

riusza MO;
• gdy pracownik a.dmtntstrac11
zakladu zaniósł tam !tstę osó!>,
mimo wszystko pragnących korzysta6 a o!>ladów we wrzeg.
nlu. oświadczono mu, te zamó1D1en1e pn11Jmu;e się po raz
ostatni, a oso!>om, które 6mtaly
do kslątkl tyczeń
stę
wpisa~
I zata.1111', odmówtono przyjęcia
Dopiero po dlUglch
zamówteń.
iaskawle
te
oso!>11
proś!>ach

TEATRY

nlec•ynn•
MUZEA

BISTORU RUCHU REWOLUCYJ·
nr 13)
NEGO (ul. Gdańska
godz. 9-17
Pozostałe muzea nieczynne

i

(ul Konstantynowrzynny od godz.

KĄPIELISKO „FALA„ (al. Unii
czynne od 10-19, w nie·
4) dziele I śW!ęta w godz. 9-18
KINA

l? BAŁTYK od lat 12

g

atronomtt nie bylo w atante wyja8ntd personelowi „Rzemtetlntrestauracja
ta
co
po
czej",
w ogóle Jest?
R.

Psują

apetyt

Bywalców l6dzktego „Hortexu",
a tych w naszym mtegcte nte
!>rakuJe, ratą koszmarne, plastykowe kwtatkl, stojące w wazont.
kach na stolikach tej popularnej
firmy. Jak twlerd%ą Czytelntc11,
psują one nie tylko nastr6j, a.le
I apetyt.
Jeat pelnla lata. Chy!>a nie
u!>óstwo powoduje, te „Hortex"
stolikach nawet
nte sta.wta na
ale :t11w11ch
najzwyci ajnteszych,
kwiatków •••

R.

uwzględniono.

ltd„ Itp. Jak a powyższego w11nlka, wydawanie posllków abonamentowych traktowane jest to rejako
si4uracj! „Rzemieślnicza " .
konieczne.
:rlo
przyslowtowe
Czyt!>y 1clerowntctwo Zódzl'ełej ga.-

Pożarna

14-21

Myi

Dziwne zwyczaje

334.31
334-28

Pomoc drogowa
52·81·10, 706·27
PZMot.
Centrala Informacyjna PKO 731-82

10-17

bez
Nie obyło się, naturalnie,
tradvcynej pleśni „dwieście lat"!
Do życzeń urodzinowych rlołączamy
Wo~e- się I my.
Prokuratora Rejonowa w Zgierzu zwr6clla się d~ 8_ądu
(k)
wódzkiego w ł.odzl 1 wnioskiem o sporządzenie na piśmie .uzasadni•·
nia wyroku w sprawie 20-lt>tnleso Pawia Klerasa I 19-letniego KnyWach
.
•
A
Fot.:
sztofa Kacprzaka, kt6rzy 20 lutego dokonali bandyc~leg4? napadu na
68-letniego kierowcę taksówki nr 216, oraz 26·letnieJ Wiesławy B:a·
ranowsklej udzlPlającej im pomocy w ukrywaniu się i zacieraniu
•
4ladów przestę~twa.
wanywa i owoce
Jak jut informowaliśmy, Sąd Wojewodzki w Łodzi wyrokiem ogło
szonym 24 bm. skllzał Klerasa aa 25 lał, Kaepr1aka na 15 lat poz~a·
chorób
unikniesz
wolnoscl
wieuia wolności, a Baranowskiej karę 2 lał pasbawlenla
lał.
4
okre;
na
Hwlesll
warunkowo
zakaźnych
Wniosek o plsPmne n1asadnlenie wyroku traktuje 1141 ja.ko zapo•
(kł)
wiedź rewizji prokuratory

\:?!ll/dł

ł09-3Z

245-72
220-89
395·83
07
09
833-46
08, 666· tl, 795-55
257-77, 499-00

LUNAPARK
ska 3/5) -

Zapowiedz rewizii prokuratora
wsprawie napadu na taksówkarza

W NASZTIW REVLEETORZE
.,Dziennik Popularny" Plotrkow·
ska 91. !1!1·193 Ł6dt. tel. S3'1·ł'1
I 341 ·10 w i:o„r.inal'b to-n
P!szctP lln nas. a w 11ltnycb
aprawar.b telefonuJcle.

INFORMACJE
APTEE:

„King Kong" USA
godz. 10. 12.30, 15,

17.3,0. 20

,Kin!' Knn <r" USA
IWANOWO od lat 12 godz. 9.30, 12, 14.30,
17, !9.30

POLONIA - ..Wodzirej" pol. od
lat 18 godz. 10. 12.15, 15. 17. 15.
19.30

PRZEDWIOSNIE - „zasady domina" USA od lat 15 godz. 10,
12. 14. 16. 18. 20

WŁOK NI ·'

RZ

USA ..,d lat
15. 17.30, 20

Apteka
w Pablanlcah udziela
nr 47·083, Armil Czerwonej 7
Apteka
udziela
w Zgierzu
nr 47-080 . Dą browskiego 10
Apteka
w Ozorkowi<• udziela
nr 47-092. Dzierżyńskiego 2
DYŻURY

292-22
253-11

• • •

brze. Jest bowiem jedynym. z któ·
mieszkańcy
rego mogą korzystać
bloków
oddalonych
najbardziej
osiedla.
.Jadwiga K. mieszka tutaj praw sobotę obchodził swe setnP
wie trzy miesiące.
PAPlEB·
- Robię zakupy właśnie w tym urodziny WAT,ERlAN
tej okazji do ogródka
nie KOWSKT.
Jest
sklepie. Zaopatrzony
najgorzej, zawsze jest świeie pie- pr·zy dornu. w kt6rym mieszka sę·
SJ'O'"O
czywo i mlek.ą w butelkach i pół- dziwy łodziarun przybyło
litrowych plastlkowycb torf'bkacb; gości z życzt>nl arni. T sekretarz 1tD
bez PZPR, p rzewodniczący ORN Łód~biały I żółty ser tei dostaję
udete~o Górna Eugeniusz Grabowski
problemów. Mankamentem
sk.lepu j~t jego bard~ małe po- korował soleni7.anta Honorową Od·
Przewodniczący
Ux!zi.
rn.
znaką
gmach
'Y1elki
mieszczenie. Ten
wrę
usługowy mieści kawaar_oię, cukier·! OK FJN Henryk Zientalak
nię I kilka punkt~w usługowy<'h; czył W. Papierkowskiemu Odznakę
Jak można bJ'ło więc pr~ezoaez".c Zasłużon ego Działacza FJN. Se1·de·
takżt>
na sklep spozywczy pom1eszczen~e czne gratulacje złożył m•J
Kazimierz
dzielnicy
o więcej niź skromnej powi_ei·zcbna? naczelnik
Ja teraz ni~ pracuję_, gdvz Jeste!l' Bednarczyk. Z kwiatami i prezenna dwuletmm .urlopie maclt'>rZY!1: tarni przybyli ;>rzedstawiciele Ko„Stare
skim. Nie powinnam małego dzte mitetu Osiedlowego nr 21
opiekuńczel!O
zakładu
eka sameir:o 110Stawl9.6 w domu, a Rokicie" ,
po połudnau w sklt'ple tracę prze: „Cetech", Domu fowA.rowego ..Cen·
szło godzinę. Najpierw '11Us.zę st=!c trurn-Uniwersal" PKPS i ~półdziel·
w jednt>j kolejce po k~!lykt, k~o· ni „Gu ma" Setne urodziny zgrorodzinę
rych jest nie więcej n_iz trzydzte· madziły też ni~mal całą
ści, pote'!I ustawiam ~tę ':" . kolej~ seniora. Obecny był syn Walerian.
ce do stoiska se słodyczami i owo 82-letnia siostra. która przvjecha·
cami. Niecierpliwię się. ~. i dzi~- ła z Kielc, wnuki i prawnuczęta.
cko, I obiad„. A po drugmJ strome
- duży pawilon z . artykułami gos·
Dziadek Walerian obchodził swe
podarstwa domowego, ze dwa ra- setne urodziny w dobrym zdrowiu
I humorze. Swym gościom opowia·
dał wspomnienia z długle~o życia.
jak to kiedyś był tkaczem u Poznańskiego i Horaka. jak za chll'·
bem 16 lat tułał się za granicą, a
po ostatniej wojnie znów p?·acował
w łódzkich tkalniach, a potem w
spółdzielni „Guma".

JedzenUi 1est nldwlete;
restauracja sprzedaje bonu
o!>ladowę równteż no wolne soboty t ntedzlale, jednak w dnta.ch
tych trudno otrzyma.6 o!>lad abonamentoWJI. Jak poinformowało
kierownictwo restauracji,
zakład
w ntedzlelę w11da.wa6 się będzie
takle o!>tady.... za. okazaniem dowoau oso!>tstego (71}:
• gdy konsumenci tądajq ksląt
kl za.taleń, kierownictwo restauracji warunkuje jej wręczente .•.
obecnollctą przy tym funkcjona-

%63-96
741·20
03

I
EULTURY
PARK
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
OGROD BOTA NICZNY - czyn·
ny od godz 10 do zmroku
czynne od godz. 9-20
ZOO (kasa do 19)
(Ul. Armil Czer·
PALMIARNIA
wonej 1/3) - czynna cJdzlennle
oprócz poniedziałków w godz

J.

•
•

3!18-10
284-60

ŁODZKI

rt::r:~:~ł~r:~a:1::~~~

~

Straż

I

·

I

Informacja o usługach
Informacja kolejowa 655·55,
InfnrmacJa PKS:
Dworzec centralny
Dworzec Pótnot ny
Informacja telefoniczna
Komenda Miejska l\fO
6'1'1·22,
centrala
Pogotnwie ciepłownicze
Pogotowił' drogowe
„Polmozbyt"
P<'gotowle energetyczne:
Rejonu Pólnnc
Rejonn Po•udnil!
dla odlrlorców prze609-32
myslowych
oświetlenia ulic
Pogotowi„ gazowe
Pcgotowlp MO
Pogotowi" Ratunkowe
Pogotowie wodociągowe

96
DYŻURACH

O

I
I

z

Chociaż

Łowicka

z zakupami

Sklepów spożywczych jest niewiele. „Supersam" spożyw 
czy przy ul. Retkińskiej, „Sam" spożywczy przy Maratoń
skiej i „Supersam" przy Marchlewskiego między godziną
14.30 a 16 są tak zatłoczone. że niemal pękają w szwach.

• J tu
propozvc1e „uven su

•
)es1enne

Retki ni

Do najdalej położonych bloków Retkinł dojeżdżać trzeba
ze śródmieścia niekiedy nawet czterdzieści minut. Bardzo
dzisiaj
więc ważne dla mieszkańców tego ogromnego już
osiedla jest zaopatrzenie w podstawowe przynajmniej arty·
na miejscu.
kuły spożywcze właśnie tu -

Ił:

Rozpoczęły sle juź prace przy·

kłopotach

APTEE

Apteka nr 47-083, Aleksandrów.
ul. Kościuszki 8
Apteka nr 47-087, Konstantynów.
ul. Sadowa 10
Apteka nr 47-083, Głowno, ul.

.,Rollercoaster"
15 godz. IO, 12.30.

WOJ.NOS(;. - .Mandlngo" USA od
l at 18 godz. 10, 12.30, 15, 17.30.
20

.Nauka latania" poi
WISLA od lat 12 godz 12.15, „Godziny
od lat 15
miłości" szw -norw
godz. 10. 15, 17 15, 19.30
.Dom pod czerwoZACHĘTA od lat 18
ną latarnlą" węg
godz. 10, 12, 14, 16. 18, 20
„Zasady
STYLOWV·LETNIE
domlna" USA godz. 20.30 (kino
czynne tylko w dnl pogodne)
„Długi weeTATRY-LETNIE kend" hiszp godz. 20.30 (kino
czynne tylko w dni pogodne)
„Romans Teresy HenŁDK nert" pol od lat l~ godz. 15.30.
17.45. 19.45

STUDIO - „Strzały Robin Hooda" radz. od lat 12 godz 16.30
„ Szczęki" USA od lat 15 godz.
18.30

STYi.OWY - .. Nil' zaznasz spo·
koju' poi. od lat 18 godz. 15.30,
17 .30. 19.30

DKM - nieczynne
KOLEJARZ - nieczynne
GDYNIA - .,Barbara Radzlwłlpoi. b/o godz 12, 14.
łówna"
kochane!<"
„Niewygodny
16,
włos. od lat 18 gcdz. 10. 18. 20
„Córka
GWARDIA
MŁODA
b/o
króla wszechmórz" czes.
USA
godz. 12.15. . .Straceńcy"
od lat 15 godZ. 9.30, 14.15, 17.

Szpital Im. Kopernika - di:lelnica Górna Poradnia K. ul. Odrzańska. C eszkowsklego. Rzgow·
ska Lokat<' • ska . ?rzybyszews,1uego 1 gm. R.-gów ora• ginekologia
z dzielnicy Polestf' Poradnia K.
ul. Fo r na Isk leJ
AM
Poło~nlczo·Gin.
ln~tvtut
dzielnica
SterUue.11 13)
(ul
Poradnia K, Kop·
$ródmleś cle
clńskie g o . Rewol ·•cjl 1905 r .. gm1·
Górna.
na Brójce z dzielnicy
Por. K , ul. Fel:ńsklt>go oraz 11;1Polesie.
nekologla z dzielnicy
Poradnia K. ul. 1 Maja
Szpital Im. H. Jordana (położ
nictwo) - dzielnica Widzew i Polesie
Szpital Im. H. Wolf - dzielni·
Górną
ca Bałutv 1 z dzl<•!ntcy
Poradnia K. ul Zapolskiej oraz
glnekolog1a z d·l \elnlcy Polesie,
Ka·
Poradnia K. ul. Gdańska.
spr za ka

Szpital Im. Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu - polo'!nlctwo - mia·
sto l gmln.-1 Zgierz. Aleksandrow.
Ozorków. miasto Konstantynow.
gmina Parzęc?.ew I Andrespol
oraz Lód~ • dzielnicy Sródmie·
Poradni;. K ul 10 Lutego
ścle
Szpital i'll. Mart'hłewsldego ••
Zgierzu - glnekolne.la - miasto
1 gm . Zgl!!rz. Aleksandrów Ozo~
ków m!Rst o Konstantvnów. gm.
otaz
Andrespol
Parzęczew .
Pole·
Lódż· Wld>PW , 7 d>telnlcy
sle Poradnia K ul. SrebrzynSródmleścle.
ska 1 • d71elnlcy
Pora dnia K . ul !O Lutego
Szpital Im. Blernac·kiego (Pa·
bianice) - gmina I miasto Pa·
bianlce
Szpital w Głownie - gmina
1 miasto Głowno, Stryków oru
gm Nowos'>lna
Chir urgia „gólna - Bałuty Szpital Im. Blegail•ki<:go (Knla·
zlewlcza 1/5) dla przvchodnl rejonowvcr nr nr 4. 6 8. 9. 10 !
54. S<pltat Im Barltrklego (Kopcińskie go 22) rod>.lf'nnie dla przy
chodni rejonowe] nr 7. Szpital
(Zl'.(lerz.
Skłoo<iwsk1e1 · Curie
lm
ParZE:czewska 35) dla przychoant
rejonowyrh 01 nr I 2. 3 5 Szpf·
tal Im M~ • eh li-wskiego IZe.terz
Dubois 17). Ozorków Aleksandrów
Parzeczew Górna - Szpital tm.
Kopernika (Pabianicka Ir.!), Polesie - Szpital Im . Pirogowa (WOlSzpiSródml„ścle czańska l!l!I)
tal Im . BlPe.ańsk l ~go (Knlazlew!cza 1/5). Wld1ew - Szpital Im.
Sonenberga (Pl„niny 30)
Cturure.ta urazowa - Szpital tm.
<Ze.l"rz1 PaS k łodowsklPJ·Curle
rzPczewska 35)
S7.t>ltal tm .
Nei.,1 or-hl 11rgla
Sklodowskl<>J-Curle (Zgierz, Par z ęcz e w s ka

351

Im
Szoltal
Laryn gologia
Pirogowa 'Wólt'7.ań , ka 195)
Okulistyka - Szpital im. Sklo(Zgierz. Parzę
dowskie.J -Curte
czewska 35)
Chlruriti• 1 laryngologia dzieInstytut Pediatrii (Sporcięca na 'fif50)
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
- Szpital tm. Skłodowskiej-Cu•
rle (Zg1er? Parzec:wwska 35)
Toksykolor.ia - Instytut Me·
dycyny P racy (TPresy 8)
WenerCJlogla - Poradnia Dermatologicma (Zakątna 44)

„Czarny korsarz"
MAJA
od lat " l'.(odz. 15. 17. Pol
slde fllmy archiwalne - „Tri:dowata". „Ordynat Mlchorowskl" od la t 12 godz. 19
.,Magiczny kam ! eń"
POKOJ
NRD b/o godz . 15.30, „Dick
godz
1 Jane• USA od lat 15
włos.

17.30. 19.30

ROMA - ,.Gorący śnieg" NRD
., Wyspa
b/o godz 12 14, 18,
skazańców" meksyk. od lat 18
godz. IO. 18. 20
.•Colargol na Dzikim
STOKI Zachodzie" poi b/o godz. 15 30.
„Zapomniana melo11a" poi. od
lat 12 goctz. 17.W. 19.30
OKA - „Colargol na Dz!klm Za·
b/o godz 12.30,
chodzie" poi
„Port lotniczy 77" USA od
lat 111 godz 10 15. 17.30 20
POLESIE - „Smlerć z komputegodz. 17,
~;-· franc . od lat 15
POPULARNE
ENERGETYK

te

~

I
I
~

~

~

I

AMB\.'LATORIUM
POMOCY
DLA DZIECI

~...
~
~

DORAŻNEJ

chtrur11.iczny czynny
Gabinet
Armil Czerwo·
całą dobe, Lódt
nej 15. te!. 341-36 · wewn, 70.
457-50 do 54 wewn 70

i
i

NOCNA
POMOC LEKARSKA
dla poszczególnych dzlelnlc
czynna codz tenniP w godz. oa
20-6 teletnn cen•1 „iny 666-66 w
Woje wódzk:lej Stacji Pogotowia
Ratunkoweeo "' Lodzi
POMOC

~

~

NOCNA
PIELĘGNlARSKA

~

dla poszrzegOlnych dzielnic
czynna codziennie w godz. od

~

20-5:

19.30
l

...

CHIRURGICZNEJ

19.45

MUZA - „Hubal" poi. b/o goaz.
,Stra15. Film archiwalny chy" poi. od lat 15 godz. 17.30,
„Barroco" franc. od lat 18 g.

SZPITALI

POŁOŻNICTWO

młejsr 11 ;

PIONIER - „Ofiara namlętnaś·
ci" hls7.p godz. 15. 17.30 20
REKORD - „Poj„dynek potworów" !an b/o e;<>dz. 15.JO. 17.30.
„Wzgórza 2'elene.ory" jug, oa
tat 1s godz. 19.30
.Ptofesor Wilczur" poi.
SWIT Od lat !! l(Odz, 15.30. 17.30. 19.30
SOJUSZ - nieczynne
„Stt aszna teściowa"
TATRY radz. b/o iiodz 12.45. ,Dwaj lu·
azte z mias!a" rranr- od lat u
e:odz 10 14 45, 17.tS 19.45

1 ~ łos1en1t1
:~ l.

domu choree n

na
2~1

~

~

i
~

zabiegi w
.95

Sznlta! Im. L
SródmłrściP Pasteuu - zah1<:e.t na miejscu :
ze.los1enla na zdhiee.I w domu
chorego tel 864- 11
Widzew - Szpital Im . Z. So·
nenber 11;a - 1.ahtf'll.I na miejscu:
na rablegl w domu
zgłoszenia
ehore~o.

~

lir,

~

~

tel. 864-11

~

WO.JEWODZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO

nieczynne
<eanse zamknlę-

„Przygody Wernera
BALKA Holta" NRD od lat 15 godz. 15.
„Czy zabiła" tr . od lat 15 godz.
18, 20

I

- Szpital 1m H Wolf
- zabiegi na mletscu; zgłoszenia
7Hble.11.1 w domu chorego,
na
tel 777·7'1
Górna - Szp,t„1 1m. Jonschera
- zabieg! n„ miejscu: Szpital Im
zabiegi na
Brud.ińsk:IPl!.O Wł
mle 1scu: ze.I<>!-ze ma na zablezl
w domu choil'itO tel. 408-56
Polesie • Szolta . Im Pirogowa
- zabie)!.I na ml• jsrw Szpita l
ll<tadu • 'lwlr•11 - zabiegi na
Im.
Bałuty

-

Łódt.

tel. 09

u1

.'<, .

~

i"'
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PUNKT INFORMl\("VJNY

[r..

li!.

dotyr-zący plar6w"k służby zdro· ~
wla ~zynny cał11 dnhe we wszy- ....
}
stkle <in ; ty e ntlnta tel 615-19
...,
- -· - - - -- -

~
e ~
~
niemowlę, czysto matlco ~

• tOf,•
MO tk O·I pam1ę

j

Czysty dom -

łO

CfYS

ł

.c;

gwa•

~

ranc1·a zdrowia Two1'ego ~~

d•

j

t.

1:1ec11:a.

~~~....__,.._.......__.,„

DZIENNm POPULAnNY or 195 (90711)

I

NA SCENACH ŁÓDZKICH

I
NAFT AL.INY
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Juk

Ł

być
Nazwisko Heleny VondrackoveJ od lat znane Jest miłośnikom do
brej piosenki i to nie
tylko w Czechoslowac.li. A P".lawienie się
tej sympatycznej piosenkarki na estradzie
wywołuje 7-Wykle tę sa
mą
reakcję długo
niem!lknace
owacje.
Helena
Vondrackova
starannie dobiera repertuar.
· najchętniej
śpiewa
piosenki autorów czechosłowackich,
pisane specjalnie dla
niej, chor nie
stroni
od dobrych
piosenek
.-ai:ranlcznych. Współ·
pracuje z najlepszymi
trnmpozytorami. dyryęentami
I orkiestrami.
\limo
sukcesów
nie
spoczywa na laurach
jak podkreśla nie przer
wała nauki śpiewu od
moml.'ntu, gdy po raz
pierwszy stanęła
na
estradzie.

los obdar1ył wszelkimi cnotami i zoletaml, pozbowiwsz.-r na ro-ile
dostępu do większe! Ilości gotówki. Odwzajemniwszy uczucie chłop
ca. dziewczyna zaczęła qwałlownie Inwestował! w swq reputację,
co odbiło alę natychmiast ujemnie na iel kancie bankowym. Tak
więc, gdy obole osiągnęli ten sam zasób wartości duchowych I ekonamicz·
nych, zdawało się tej parze młodych łudzi, Iz czeka Ich wspólna PW1nłość
długo I szczęśliwa choć być może niewolna od trosk materialnych.
Nie·
stety. owe olany zmqcił ojciec mtodzieńco: w lmlę ciasno
pofmo.vonych,
nies~usznvch
lec1 trzvmoiqcych się lcrzepko stosunków I konwenansów społecnwch, zcaoelowal do uczuć dziewczyny o szczęście dla syna. Aaei nie

be1 echa f dziewczyna z.qodnie z

supozycją

nledoszłeqo

teścia

zoorantowało 7erwonle t ukocharivm. A co wlęceJ , oraqnqc bv kOchan) rnęf·
etvzna nfe mec1ył się wyrzutami sumlenla lub nia trawił n1epotrzebnle .:.10·
l:J l'\O docłekanle orzvc1yn rotstonfa, ?oc zęło znowu traclć reputacje; t';m
sarnvm. oc1vwlkie na Dowrót poprawiolqc swą svtuacie flnansowQ . loko,

· że

bvlo ledrak watla flrvcznle, te wsiystkle dość awałtowne zmiany ducho:
iei zdrowiu. Ą ponlewai iedvnym fródlem fe1
1ochodów było •Cf.orowane tera• I nleptoduktvwne eiało. orzyszło rei umierać w nedrv I osamotnieniu. Nie ma iednak teqo zle110. co bv na dobre
nie wyszło. Nledo!71Y teść. dowiedziawszy się, że niebezpieczeństwo q1ożace
fMo •vnowl ma iedv'lle klika dni tvclo. wvlawll swei lato1ośll cała orawd~ .
Chlooak, nie tracqc czasu. tiawił sle u ukochane! na tvle szybko, by ta
rdątvło lenc1e umrtoć w łeao ramionach - rteci cała doprowadzalqc do
haoov endu
Wuv<tko to oalądać matemy na scenie Teatru Im. S. Jaracza wykupiwuy
bll"r na „Damę Kamellowq". Rodzi sle lednak pytanie: po coł Czy po to,
bv ortekonać się o tym, fak czas potrafi zdewaluować wartość utworuł Je·
tell tak. .to oka1la ku temu wvśmlenlta. No oewno dla wld16w wspókze·
wo finansowe odbiły się na

tnych

prapremierze

,,Damv Komefiowel"

sztuka

ta miała

„Wrzesień '18 miesiącem filmu poi·
11kiego" - pod tym hasłem przygotowano wiele projekcji i pokazów. W kinach
Łodzi, wojewód'ltwa piotrkowskiego, si4:"
radzklego i sklerniewicklt>go czekilją widzów · przeglądy tematyczne pnygotowane przez OPRF m. in. pod basfom „Droga do 11lepodległośei" (Zachęta" 29. VIII.
- 12. IX.),
,,Nadzieje i rolc"Łarowania
Polski odrodzonej" (Młoda Gwardia 14-25. IX.). „Problemy dnia wspótczesnego"
(1 Maja 12-23. IX.). „Komedie stat·e i .nowe" (Oka
1-23. fX.). „Filmowy świat
dzieci" (Stoki
5--17. IX.). W Halce
(5-16. IX.) filmy Wajay. w Styloy,rym
(15-24. IX.) Zanussiego.
Produkcję łódzkiego zespołu
„Profil"
proponuje ŁOK (w dniach 14-23 IX.) w
zestawie filmy B. Poręby, R Rycti;,E>wskiego W. Podgórskiogo, L Gogolewskiego, K. ' Wojciechowskiego, J. Butlk!ewic7..a,
W. Florkowskiego. Rzadko mamy ukazję
oglądali propozycje krótkiego
metrażu.
Polecamy więc zestaw tytułów zebranych
pod hasłem „Polska walcząca" oraz „Tradycje i współczesność pol~klci:o oręża".
We wrześniu będzie też okazja do obt>jrzenia filmów z popularnymi aktorami
B. Brylską. O. Olbrychsklm i J. Nowickim.
DKF będą prezentowały głównie obrazy ukazujące społeczne I polity1·zne przemiany zachodzące w kraJu. Kina zwią
zane umowami z zakła~ami produkcyjny-

luhionq?

zlewczyna nie miało najlepsze! reputacji, ale za to miała pienią·
dze. Zadurzył się w niej chłopak z dobrego domu, którego z <ole i

pozostał

Pod znakiem

walory Istotne.

społecznie. Bvło dvskusla • ówc•esnvml stereotypami myślenia I postepowanlc

o ltllsklch i znoczacvch dla tamteao widza problemach etyczno·
moralnvch 1 soolecznvch Pófnlei stola •le wielkim teatrolnvm (l lllmowyn•
- qlównle dziekl O recie Oorbol „czytadlem". któte wprawdzie luż nie bul·
y,er~ule ~wvmł trełdami. ale odwołuie sle za to do uczuc!: I sentvmentów
wlclta. DzH tWletrzala na tvle, te nawet to wszvstko, ca w nie! „wyciskało
lrl' naszvm babkom I matkom. Jest nazbyt sztucznym sentvmentali1mem.
maaacvm fedv„le wzbt•d1ić odruch nudv I tnleclerpllwlenla. I chyba nowęt
nie dlateqo, Ił dzlslefno licealistko rótnl się tak bardto od wczoralszef
lub "'"edwciorafszel aenslonatkl, ale dlatego, łe dzlł fllm, teatr, telewlzla,
llt„rotuta owo (chvba wieczne) •apotrzebowanle na wtrunafqce, sentymen·
tciłne love storv •aspokala Innymi, bardzie( strawnymi dla wapółctesnef psyreły!erufqca
. ,Damę Kamełlowq"
chiki łrodkaml I technikami. Niestety,
w Teatrze Im . .
łaraaa - Wanda laskowska tda sh1 nie zauważać
I tvch czysto forrt'alnvch wvmoqów dramoturglctnvch I lnscenltatorsklch 1<1·
dtac ~alwnle łe aam" treści napisane przez Aleksandra Dumasa (syna)
orted aonad stu łatv odd1ialuia l dziś na widza.
Mówiła

f

•

l

I
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mi, realizujęce akcję „Sojusz świata ,pracy z kulturą i sztuką" planują prnjekcje
połączone z różnorcdnymi konkursami.
Osobne miejsca zajmą premiery, 1 wrześ·
nia wchodzą na ekrany „Akwarele" R.
Rydzewskiego, 8. IX. .,Azyl" R. Załus
kiego, 12. IX. ,.Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie" A. Trzosa-Rastawieckiego
(obraz poświęcony
pamięci
pt·ezydenta
Stai zyńskiego), 18. IX. „Spirala" K. Zanussiego.
Wrzesień pozwoli więc na zaprezentowanie szerokiej panoramy polskiego dorobku f!Jmowego. Stanie się p!·e·tentacj14
produkcji naszej powojennej kin·e matografii. W nadchodzącym miesiącu będzie
także wiele okazji do obejrzenia filmów
archiwalnych.
Obrazy rodzimej produkcji cieszą slQ
kinomanów dużym zahteresowaniem. Najlepszy dowód, i:e w dorocznych
podsumowaniach dokonywanych
przez
przedsiębiorstwa rozpowszechniania
zaj·
mują pozycje liderów. Bilan:<i po 7 miesiącach br. dowodzi, że na terenie dzia·
łania naszego OPRF czołowe miejsce zajmuje
„Akcja
pod
Arsenałem" · a
kolejne
„Nie
zaznasz
spokoju",
„Wszyscy. I nikt", „Romans Teresy HE'n•
nert". Szeroko zakrojony program filmowego września na pewno przyczyni się
jeszcze do dalszej popularyzacji
naszej
produkcji filmowej.
CR. GJ
wśr·ód

s.

1 qdybv takle refleksie byly ledvna

korzyścią

wyniesiona r obelr.zenla teJarac:ta byłaby C?osem ,tracon\m . Na nczękle nie zabrakło wrażeń, które wvdala ml się niezwykłe
pozytvwne l - co równie waine - sq oąe wynikiem konsekwentnego d1la·
lania kierownictwa tef· sceny. Myślę o tym, co !est od lat tauwatalnym
elementem .,politvkt kodrowel" w tym telltrze. Gl6wne role w „Damie Ka·
mellawel" grała młodzi aktorzy: Bogusława Pawelec (Małgorzata Oauthier)
1 Mariusz Waiclechowskl (Armand Duval). Nie pierwszy to wypadek, Ił
właśnie w tym teatrze powierza się granie qlównvch r61 aktorom tut po
atudlach. I nie pierwszy to wypadek, gdy tq grq u progu swe! kariery
scenlcznef ootrallq nos cl młodzi •alnteresować, wzruszvć. pobudzić da ie·
fleksll: tak fak uczvnill ta Pawelec ~ Wofclechowsklm. Postacie stworzone
prze• tvch dwofe śwladczq dobrze o Ich talencie l wzbudzafq u widza no·
drlefe wra1 z uzasadnionym oc,eklwaniem, Ił w nlndłuqlei prtvszłokl małe·
my doczekać sle od nich ról bardzo ciekawv.;h. rwłaszcta qdy będq one
bllżs~e psvcMce młodeqo. współczesnego cdowieka, nli cl wyciqqnięcl r t'O·
musa bohaterowie XIX-wlecznec:fo- salonll · oarvskle·go. Młode! dwólce arlY·
tt6w oomocnl byli doświadczeniem, umlefętnośclaml l talentem Ich sceniczni
partnerzy, Wymlenle choclatbv: Halinę lComan-Oobtowolską Ryszarda Sobo· ,
lewskleąo. Marluna lesu1vńskiega. Bogumiła Antaaka, Maciela Małka,
Jerzego Przybylsklega I Włodzimierza Skoaylasa.
JERZY BĄBOl
go łDektakfu, tnvaod1lnna włzvta w Teatrze

Teatr Im S. Jaracza „Dama Kameliowa'' A. Dumas
laskowska. Scenografia: L Kossakowska.

(syn)

Ret.: W.

- Wrzesień

•

zefa
Co ma wspólnego straż pożarna z malarstwem? Pozornie nie, choć niekiedy pozory mogą mylić, tak, jak na przykład
w Wieluniu, gdzie uczestnicy III SIBRADZKIEGO PLENERU
PLASTYCZNEGO zadomowili się, ni mniej, ni więcej, tylko
właśnie w budynku miejscowej Komendy
Straży
Pożarnej.
Jest tutaj ośrodek szkolenia strażaków z całego województwa.
I w nim organizatorzy imprezy: Urząd Wojewódzki w Sieradzu, Zarząd Okręgu ZPAP w Lodzi i Urząd Miasła I GminY
w Wieluniu, umieścili łódzkleh plastyków.

Lódzkich - dlatego, że choć plener miał być ogólnopolski, to zbyt
późno
rozesłano
zaproszenia do
innych ośrodków w kraju I zjawili się tylko łodzianie (w najbliż
szym czasie spodziewani są dwaj
goście z zaprzyjaźnionego z Sieradzem Jambołu w Bułgarii); a plastyków - dlatego. ie oprócz ma•
larzy, jest tu również grafik Ryszard Grzybowski, fotografik Bogdan Skopiński (równie chętnie.
jak aparatem foto.!!raficznym, posługuje się i pędzlem), a także nJaczelny pliistyk województwa miejskiego łódzkie.!!o - Lidia Grabowska, która choć z wykształcenia

w

łódzkiej

I
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Operze

Natomiast czwarta z premier sesonu t9n-'11 ,,,J'uJietta" B. Martinu będzie preoz.entowana w dniach 17 I 21 IX. Ponadto
w repertuarze września jest jeszcze: ,,Traviata",
„Carmen",
,,Alda",
,,Baron
cygański'',
„Cyganeria",
„Człowiek
z
La Manczy", „Symfonia
fantastyczna"
i
,,Szeherezada".
Na pierwszą premierę rozpoezynajqrego się sezonu Opera uprasza w paźdderniku . Zobaczymy wtedy ,,Straszny
dwór"
S. Moniuszki, który przygotowują: B. Wodiczko - kier, mnzyczne, reż. - S. Zerdzłckl, 1Cenoirafla - L. Jankowska. (rg)

.I

I

1

~a zdjęciu:

jedna ze 1een baletu

„Pleśń

o ziemi".

Nowe nabytki
Maur·ycy Poznański. współwlaśclcle! P,;zed:
wojennvcb gazet łńdzkłcb „Republ1k1
1
„Expressu" . naleł.ał do znanej, lecz zuboża
łej już w(IW<!P.SS rodT.iny fabrykanck!ej . z1;1bożałei ·- ale bynajmniej nie biednej. Kazdy i !el członków posiadał własny pałac.
oka7.ałv. eh~ łuł nlP. tak repre1Pntacyjny,
jak re:r;ydencj11 Pt7.V ut
Ogrodowej
15,
wznlMlona przez protoplastę rodu.
Oo Maur;cego PoznańsklE>go naletał pałac
przy ul. Wterkowsklego 36 Bvł to budynek
bardzo obnemv .
wlelopokojowy,
~rzeto
miP.S7.kań<'V nie mogli utyskiwać na ciasnotę loka Iową.
właśnie na

ciasnotę

narzek~ją

nowi użytkownicy tego gmachu teraz, kiedy mieści sle tutaj Muzeum Sztuki. Nar;zekają nie t>ę:r. powrnl1.1. Stwonyła się bowiem
taka svtuacja . te tylko neść nngromadzonvch tu rtzleł ntuki motna ek$ponować ~
salach I c;alkarh wystawowych - znakomita zał wiekl11.oś~ łeb 'łPllCZYW& w magazynach Tymc~asem zblorv m11zeum pow i ększa
ją •lę ust11wlcznle. t tak np w b!e7~cym
roku flzlal ~t.tnkl Polskiej XVH I XfX wieku pcwtęksivł się między Innymi o trzy
obrazy z okresu tzw, secesji - okresu szczeg61nle bogato reprezentowanego w tym muzeum.

I

Kędzię

(3. IX.).

11 1

Jednakże

i Kazimierza

Sezon ogórkowy możemy już chyba uznać za miniony. Po
urlopowej przerwie 1aezyna.ią pracę
placówld
kulturalne.
1 września (w piątek) zaprasza melomanów Opera. Na inaugurację wybrano "Wiefzór baletów polskich". lnseenl~acJa ta
miała swoją prrmierę 25 czerwca I 1 pewnośe~ niewielu wł·
d:r.ów zdążyło ją 0&1>jrre6. „Wieczór" ~kłada sie z trzech części:
„Pieśni o demi" L. Palestra, ,,Apolla I Dziewn.yny" L. Ró·
tyekiego, „Harnasiów" - K. S'lymanowsklego. Inscenizatorem
i choreografem jest z. Kiliński. kierownictwo muzyczne - J.
KulaszP.wlez, sernografla - L Konarllt'Wska i A. Kilian.
Dwa następne spektakle w Teatrze Wielkim to również nowości minionego sezonu: „Wolny strzelec" IL M. Webera,
którym zaczynał swoją pracę na łódzkfej scenie B. Wodiczko
oraz „Księżyc" C. Orffa I „Ognisty ptak" - L Strawińskiego

II!\
11!

jest architektem wnętrz, nie oparsię p0kusie, czyniąc kilka szkiców do mającego powstać obrazu.
Oczywiście,
zdecydowana wię
kszość , to jednak malarze.
Reprezentują
różne
kierunki, co na
szczę~i;ie chroni plenerowe dzieło
P• ~e9 . jedno..stajńQŚCią. Jakie kierunki? NO -t!ÓŻ: ·łudzfe sztuki boją
się szufladkowania,
tudzież przypinania im etykietek, ale miejmv
nadzieję. że wybaczą tym razem
autorowi, który dla orientacji
mniej obeznanych z plastyką czytelników, przedstawi: Zygmunta
Ryżego. Tadeusza Romana, Józefa
Skrobińskiego, Jana Łukasika, Jóła

Waslołka

jako realistów, Andrzeja SzumjgaJa - jako hiperrealistę , zaś malarstwo: Teresy Szumigaj, Edwarda i Janiny Habdasów, Elzbietv
Szczeblewskiej, Ryszarda Bungera, Juliana Czajkowskiego i Ewy
Modrzejewskiej
nazwie
metaforycznym.
Plener zaczął się od. tego, że ie~o komisarz
(jest nim dyrektor
wieluńskiego muzeum dr Ta·
deusz Olejnik) „załadował"
całe
towarzystwo do samochodów, udostępnionych
przez współor2aniza
torów pleneru: ZUGiL i Wieluń
skie Przedsiębiorstwo Budowlane,
I obwiózł ich po prostu po ziemi
wieluńskiej. zapoznając z zabytkami i miej$Cami „godnymi" malarskiego oka. Rzecz jasna, na tj'!j
jednej wycieczce się wcale nie
skończyło i kiedy
z tremą, Jak
każdy ,profan, zapukałem do drzwi
przekształconych
w
pracownie
„strażackich" pokoików nad remizą, gospodarze odpoczywali
właś
nie po kolejnym udanym wypadzie, rozpływając się w zachwvtach nad nie odkrytą jeszcze dla
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Jeden z nowo nabytych obrazów to ,,Baśń"
- olej Mariana WawnenleckiP.go (1663-1943).
Artysta t&n uprawiał malar·stwo symboliczno-fantastyczne o podłożu literackim. Po latach iapomnlano o nim, lecz Muzeum Sztuki w Łodzi Jako jedno z pierwszych muzeów
polskich zwróciło na niego uwagę I posiada
już ponad 20 jego obrazów.
Niemal rówieśnikiem tego lt'..alarza jest
Edward Oku6 (1672-t941i), artysta mieszkają
:y prze1 wiele lat we -Włoszech. Tam też
powstał w roku 1901 jego olej „Wiosna w
Abruzzach", zakupiony teraz
przez nasze
inuzeum.

Fellu J'abłczy6ski (1869·1928) artysta
o
wielu zainteresowaniach tw6rczych jest przede wszystkim ceniony za swoją Interesującą
grafikę. że fednak wartościowe są również
i jego oleje. łwladczy o tym „Krajnbraz z
kamienną budowlą", który powiększył zblo·
ry naszego muzeum.
Nowe nabytki wzbogaciły ostatnio również
I Inne jego działy. t chociaż orzewainle wę
drują one do maguynu, sł•JSznie postepuje
muzeum , że w nie bardro spr·zyjającym dniu
dzisiejszym mvłll o lepnycb perspektywach
dnia jutr7Pjszego.
Wszyscy baw.Iem zdajemy sobie sp1·awę,
że dawny pałac fabrykancki puy ul. Wii;c-

stare

kłopoty

kowsklei:o 36 nie ma warunków, a:lieby mieściło się w nim reprezentacyjne Muzeum
Sztuki coraz piękniej rozbutlowującego siq
miasta. Od dawna też rozważany jest projekt, ażeby zmienić istniej11cy stan rzeczy.
Jak pamiętamy w swoim czasie powzleto
plan wzniesienia bardzo nowoczesnego gmachu muzealnego w parku na Zdrowiu. Projekt ten rozpatrywany wszechstronnie, wzbogacano o nowe, bardzo atrakcyjne warianty,
w rezultacie jednak nie zrealizowano l?O. Nie
' znaczy to jednak, że f.ódż w ogóle zrezygnowała z tej myśli. W przysz:łoścl (I to
nledafE'klej), kiedy inne bardziej piekące
sprawy budownictwa miejskiego wst.aną za•
ko6czone. I ona otrzyma nowoczesny gmach
muzeum sztuki, co najmniej tak reprezentacyjny. jak ten kt6rym chlubią się dziś choć·
by Kielce!
Przy tej sposobności przytaczam kilka sta•
tystycznycb danych.
Oto Warszawa posiada obecn1;"2s muze6w
różnego typu. Krak6w 22, Poznań 11,
Wrocław - 11, a t.óciż - 6.
Czy nłe warto by z tego zestawienia wyciągnąć pewnych wniosków?
Myślę, te nie tylko wa1·to, ale te nawet
trzeba!
MIECZXSł.AW

IAGOSZEWSIU

Sztu~i

sztuki Byczyną. Jest to kolejny
dowód, że artyści nie uznają żad
nych granic, i to zarówno w malarstwie, jak i granic administracyjnych. bowiem Byczyna leży już
w województwie... opolskim.
Czyżby
więc sam Wieluń
nie
zyskał
uznania w ich oczach?
Ależ skąd, wprost przeciwnie
miasteczko jest gościnne i czyste,
sporo w nim zabytków architektury sakralnej, starych murów i uroczych zakątków, a w podwieluń
skich
wsiach
aż
proszą
się
o uwiecznienie na płótnie piękne,
drewniane kościółki. Ale lepiej
może, Jeśli swoimi wrażeniami podzielą się ci, którzy przyjechali tu
„portretować" Wieluń i okolice:
JAN ł.UKASIK: - Ostatnio koni;:entruję się na pejzażu i staram
się malować to. co przemija. czego z.a kilka lat b:vć może iuż nie
będzie. Te poszu}!:iwania kontynuuję i tutaj.
JÓZEF SKROBIŃSKI: - Myślę,
że najtrudniej jest oddać pędzlem
klimat. atmosferę życia miasteczka, jego mieszkańców, tego, co
tylko dla niego specyficzne. Brakuje nam chyba trochę bliższych
kontaktów z ludźmi, którzy nawiasem mówiąc, są tu bardzo mili.
Ot, choćby takie zdarzenie:
rozstawiłem swoje sztalugi w parku,
podchodzi do mnie mała dziewczynka i pyta. co robię. wyjaś
niam jej wiec kim jestem i co
maluję; dostałem od niej różę, bo
..ładnie pachnie i będzie panu
w domu przyjemniej".
RYSZARD GRZYBOWSKI:
Szukamy chyba przede wszystkim
tego, czego nie możemy znaleźć
w Łodzi, choć rzecz zrozumiała każdy z nas widzi świat po swo)emu. Ja na przykła'd mam pomysł,
by namalować fragment muru,
w którym, pełniąc rolę cegieł, wmurowane są olbrzvmie amonity. Widok raczej rzadki. choć w okolicy
jest tych amonitów podobno sporo.
Czy go jednak namaluję - nie
wiem jeszcze. Większość z nas chodzi po prostu i szuka czegoś dla
siebie. Niektórzy malują .na mlej$CU. inni szkicują tylko, robią notatki,
sporzadzają
dokumentację
fotograficzna. bv oo miesiacu, czv
dwóch już w Łcdzl. gdy temat
dojrzeje, zabrać się do zarejestrowania l!O na płótnie. czy na papierze. Każdy ma prze:.eież swoje metody pracy.
Plener malarski oprócz dania
efektów l(ospodarzom w postaci
swoistej dokumentacji
artystycznej danego terenu (każdy z uczestników zobowiązany jest do „pozostawien ia" przvnaimniej jednego
dzieła w Wieluniu). jest, a przvnajmniej być powinien jakimś wydarzeniem. tak dla artystów. jak
i dla gospodarzy. W przypadku
malarzy, jest nim na pewno - stanowi okazję do wspólnego spędze
nia czasu. wymiany poJ!ladów. co
w Łodzi nie zawsze dochodzi do
skutku, jako że brakuje nam
w dzisiejszych czasach tzw. środo
wiska cyJ!anerii artystycznej. spotykającej
się
co pewien
czas
w umówionym miejscu. np. w jednej z kawiarni. Jest też okazją
do podpatrzenia, jak pracują koledzy. wreszcie - do odpoczynku
na łonlE' natury.
A dla mieszkańców Wielunia?
Czym jest dla nich UJ Sieradzki
Plener Artystyczny? Wydaje się,
że najtrafniej określił to Jan ł.u
kasik. mówiąc: - Nasza obeocność
pobudza ludzi do zainteresowania
sztuką, do zweryfikowania swoich
dotychczasowvch poglądów o niej,
o sobie, o swoim mieście. Każde
zbliżenie artystv ze społeczeństwem
jest cennym doświadczeniem dla
obu stron.
PAWEŁ TOMASZEWSKI ·

Odc iągnął e m ją. żeby zapobiec kolejnej kłótni I wyprowadz i łem po schodkach na ulicę. W pow ietrzu w i siała
lekka
mgiełka przyćmiewająca neony. Nad dachami budynków nisko

rozpościerało się bezgwiezdne, pochmurne niebo.
poczuł e m to d rżenie, bo trzymałem jej ramię.

Zadygotała

i

pow. R. Bratnego. 19.30 Ekspresem
U SIERPNIA
przez awtat. 19.35 Opera tygodnia
PROGRAM I
„ldomeneo, król Krety". 19.50 „J.,wy
12.05 z kraju I ze świata. 12.25 Mo- mają apet:yt" - odc. pow. P. Dickinzaika polskich melodil. 12.45 Rolni- sona. 20.00 60 minut na godzinę. 21.00
czy kwadranlil. 13.00 Dlą drugich zmlan Wielki planista, s. Rachmaninow (•10)
kl. I i Il (język polski): „To jest 1923. 21.40 Oklaski dla zespołu „ProSpróbowałem uśmiechem dodali sobie otuchy. Przecie~
te
klasa". 13.20 -bluzy ka. 13.25 Na ży col Harum". 22.00 Fakty dnia, 22.08
mnie taki dobry kumpel. Zadawałem się z chu11ganami. paczenie słuchaczy. 13.40 Kącik i:nelo- GWiazda siedmiu wieczorów - M.
niami lekkich obyczajów , prostakami I naiwniakami. prywatny
mana. 14.00 Stud:o „Gama". 14.20 Grechuta. 22.15 Trzy kwadranse jazzu.
kapuś podglądający przez dziurkę od klucza nielegalne pary
Studio „Relaks". 14.25 Studio „Ga- 23.00 „w Szwajcarii" poemat J.
w łóżku, konfident zazdrośników, szpicel za ścianą, rewolwema ". 15.00 Wiad. 15.05 Koresponden- Słowackiego.
23.05
Między
dniem
cja z zagranicy. 15.10 Studio „Ga- a snem.
rowiec do wynajęcia za pięćdziesiąt dolarów dziennie, a mimo
rn~. 16.00 •ru Jedynka. 17.30 Radloto dob1·y kumpel. W kącikach oczu zarysowały mi się zmarszPROGRAM IV
kur'ter. 18.00 Tl.\ Jedynka. 18.25 Nie
12.00 wtad . 12 25 W!ad. (t.).
12.28
czki i rozdąłem nozdrza . rozciągnąłem wargi ukazując zęby, ale
tylko dla kierowców. 18.33 Koncert Chwila muzyki (L). 12.30 „Wydarzenie w uśmiechu. Moja chuda twarz przybrała zgłodniały wyżyczeń.
19.00 Dziennik wieczorny. nia, poglądy, refleksje"
mag.
ra.z, podobny do szyderczego grymasu kojota. Widziałem zbyt
lU.15 Gwiazdy naszych estrad.
19.40 łódzki U. Mikołajczyk. 12.45 Giełda
wiele barów, zbyt wiele walących się hoteli i obskurnych
Polskie ze społy jazzowe. 20.00 Wiad. płyt. 13.00 Przeboje lata 78. 13.15 Mui Informacje dla kierowców. 20.05 zyka Podhala. 13.30 Tu Studio Stereo.
gniazdek miłosnych, za dużo sal .sądowych i więzień,
sekcji
Sladem naszych interwencji.
20.10
zi.vłok i policjantów gotowych do akcji, zbyt wiele obnażo
NaukoWCY' - rolnikom. 14.15 Tu
z dziejów polskiej muzyki wojsko- 14.00
Studio Stereo. 14.35 Muzyczny świat
nych zakończeń nerwowych. p1·zypominających torturowane rowej. 20.35 Melodie lat siedemdziesią Me Coya Tynera. 15.00 Wiad. 15.05
baki. Gdybym zobaczył tę twarz u kogoś obcego, nie miałbym
tych. 21.GO W lad. 21.05 Kronika spor- „w Jezioranach". 15.35 Chwila mudo niej zaufania. Ptzyłapałem się na rozważaniach, ja.ka wytowa. 21.15 Przeboje trzech pokoleń. zyki.
15.40 Kslątkl, do których wradała się Mirandzie Sampson.
·
22.00 z kraju i ze świata. 22.20 Tu camy. 16 oo Wlad. 16.05 Muzyka. 16.25
radio kierowców. 22.23 Lublin na mu- Jak fotografować? 16.40 Aktualności
- Do diabła z trzydniowymi przyjęciami - oświadczyła pani
zycznej antenie. 2~.oo Wita W11s Pol- dnia (L). 16.55 „5 minut o sporcie••
Estabrook. - Niech diabli wezml\ konie i szmaragdy, i jachty.
ska.
fel. Zb. Wojciechowskiego (t.).
Jeden dobry przyjaclel jest lepszy niż każda z tych rzeczy. a
PROGRAM II
17.ÓO Stare przeboje Mąryll Rodowlcz
ją nie mam jednego dobrego przyjaciela. Sim Kuntz mówił, że
11.30 Wiad. 11.35 Post~p. dom, no- (Ł). 17.15 Reportaż Tadeusza szewe1 woczesność. 11.45 Muzyka spod strze- ry (Ł). 17.35 -Rórmto tony Polihymnil
jest moim przyjacielem, a teraz powiada, że to mój ostatni
chy. 12.05 Wakac;fe melomana.
12.2'i (L).
film. Przeżyłam swoje życie dwadzieścia pięć lat temu i jestem
18. Projekty l projektodawWiad. (Ł). 12.28 Chwila muzyki (L). cy (l..). 18.10 Rytmy południowe (Ł).
do niczego. Nie chcesz się we mnie ubrać, Archer.
12.30 „Wydarzenia, poglądy, reflek- 18.25 Kalejdosk oo nauki. ia.s„ . ·h „,_
Miała rację. A mimo to ciekawiła mnie, niezależnie od zles je" mag. łódzki w opr. U. Mi- la muzyki. 19.00 „czas zjawisko
conej mi pracy. Odbyła długą drogę z wysoka w dół, znała, co
kołajczyk (l:.). 12.45 Tańce kompozy19.15 40 lekcja języka
to cierpienia. Zapomniała o sztucznej poprawności głosu i intorów polskich. 13.00 Dobre, ale ma• nieznane''.
angielskiego. 19.30 Jam session (steło. 13.10 L. Różycki Sonata a-moll reo ogólnopolskie) (Ł). 29.15 Koncert
nych rzeczach wyucwnycb od lnst1 uktorów w studio. Brzmiał
l op. 10. 13.~0 Wiad. 13.35 Ze wsi 1 o symfoniczny
ordynarnie i w przyjemny sposób ochryple. Sądząc po nim
(stereo ogólnopolskie)
,
wsi.
13.50
Chór
Chłopięcy i Męski pod
dzieciństwo spędziła w biednej dzielnicy Detroit. Chicago albo
(L). 21.43 Haydna I Beethovena gra
dyr
.
S. Stuligrosza. lUO C. Debussy Trio Warszawskie.
22.15 Krajobr.azy
(ndianapolll. na początku stulecia.
3 son ata g-moU. 14.25 Muzyka G. historyczne. 22.35 Uczeni
1anegdoWysączyła resztkę likieru i wstała.
1 T-0rellego koncert. 15.12 R. Vaug- cie. 22.so A. Ponehielli - w Romanza
- Pr06zę mnie odwieźć do domu.
han - Williams - Concerto grosso. Em:o z opery „Gioconda". 22.55 Wlad.
15.30 Program dla dziewcząt l chłop
Ześliznąwszy się ze stołka ze skwapliwością tigolaka, Lijąłem
TELEWIZJA
ców: „Bł<:kitua Sztafeta". 18.10 H.
ją pod ramię.
PROGRAM I
Wieniav1skl - 2 koncert skrzypcowy
- Nie może pani jechać do domu w tym stanie. Musi pani
16.40 Aktualności dnia . (t.). 16.55 „5
lł.00 Wakacyjne Kino Młodych
jeszcze coś wypić na wzmocnienie.
minut o sporcie" · fel. Zb. Woj• • „Nie uciekniesz przed dziewczyną"
ciechowskiego
(Ł).
17.00
Jarr-Ftaszyn
flllll fab. prod. radz. (kol.). 15.30
- Jest pan miły. - Miałem na tyle cleniu. skórę, by wyWróblewski przedstawia. 17.20 Notat- NURT filozofia. 16.00 Dziennik
czuć ironię. Tylko że nie mogę tu wytrzymać. To kostnica.
nik kulturalny . 17.30 „znaki czasu" (kol.). 111.10 Obiektyw. 16.30 ZwierzyNa litość boską - wrzasnęła do barmana - gdzież si<: podzia- „Mllość i katastrofa" - listy W. nlec ~kol.). JT.U „Dam t my" (kol.).
ły wszystkie hulaki?
Reymonta do Wandy Szczuk-owej. 17.30 Studio Sport Klub Kibica
18.00 Co piszą o muzyce? 18.25 Ple· (kol.).
17.55 Melodie
z
nastych
- A czyż s?..anowna pani nie hula'?
blscyt Studia „Gama". 19.30 Echa programów
(kol.).
18.20
„Dokdnia.
18.40
Państwo Polaków aud.
tor
Ewa"
odc.
8 pt. „DWle praw3
8
-3710.00 Koncert z nagrań W. Małcużyń- dy" _ film prod. TP. 19.00 Dobraskiego. 19.55 Przezorny zawsze ubez- noc dla najmłodszych (kol.). 19.10
pieczony. 20.00 Saldo, panie dyrekto- Siódemka. 19.30 Wieczór z d;?lenni1111111111 li lllll IIIIlllll IIIli Illll Illll IIllllll llll llllllll lllllłllllllłll Ili Ili Illll IIlłll Illl 11lliUllili111111111111 llllli llll llll li Ili llllllllU 11 UIIIIIli lllliłłłll fzet 20.20 Kontrapunkty - Tygodnik klem (kol.). 20.30 Teatr Telewizji o
muzyce XX wieku. 21.30 Wiad. Arnold Wesker: „Cztery pory roku".
POTRZEBNY doswiadczoSPRZEDAI\-1
„osę - 175''.
SIATKĘ
ogrodzeniową
21.40 Alfonso el Sabio -·- Cantigas de 21.45 Camerata (kol.). ;12.10 Dziennik ·
większą
ilość
sprzedam. Wiadomość Zgierz, 16-99-08 ny montet mechanik speSanta
Maria. 22.00 „Kolebki kultury''. (kol.).
po 16-ej.
18080 g cjalizujący się w napraTel. 52-75-Ll po 16.
23.30 Wiad. 23.35 Co słychać w iwlewach „Volkswagena" . o„
cie.
23.40
Muzyka na dobranoc.
PROGRAM Il
SADZONKI
truskawek KOMPLET
nowych opon ferty „lSłGl" Prasa, PiotrPROGRAM Ul
DZIEIQ' WIETNAMSKI
Senga-Sengaga
sprzedam. „ł'lata 126 p" sprze<lam. kows.ka 96
11.30 Dyskoteka pod gruszą.
12.25
W TELEWIZJI POLSKIEJ
Ddeka111 i Rada Wydziału lllechan.icznego PolltechniJd
Tel. 53-76-75 p0 17. 18263 g Tel. 28i-20 w. 120. 181143 g
SZWACZKĘ
do pracowru
za kierownicą . 13.00 Powtórka a rozlT.20
„Rok
pierwszy"
tUrn
Łódzkiel podai4 do wladomoścl, że dnia 9 września
przyjmę.
nadwozie
„Fiata bieliźniarskiej
rywki. 13.50 „Pieniądz" _ odc. pow. dok. prod. polsldej. 18.00 „10 part(sot>ota) 1978 roku o godz . 12 w auaytorium M-l im.
MATERIAŁ
rozbiórkowy NOWE
Warunki
dobre,
Piotrkowsprzedam.
Ofel'ty
A. Struga. 14.00 Lato w filharmonii. ner" - program publ. 111.30 „Niepodrzwi , okna. deski, stem- MR"
Prof . Jana Wernera (Pawilon
Mechaniczny,
ul.
Prasa, Plotrkow- ska 122-14, godz. 1~18.
15.00 Ekspresem przez świat.
15.05 dzielny ryt" - film dok. 18.50 „Przy17986"
ple - sp1zedam. TomaGdańska 155. parter) odbędzie się publiczna obrona
Wakacje ze swingiem. 15.40 Przypo- jaciel slonl" - film rysunkowy dla
szowska 151.
18063 g ~ka 96
mgr lnż . ANDRZEJA KELMA na temat: „Praca uże
SZW
ACZKll
wykwallfiko.
minamy
zespół
„FOUT
Seasons".
16.08 dzieci. 19.19 Wiadomości (Ł).
19.30
browa•nej tarczy prMt.okątnej w stanie zakrytycznym
NADWOZIE „Fiata MR" 1 waną zatrudnię na tychTydzień reportera radiowego - „My- Wiecl!ór z dziennikiem (kol.).
20.35
SPRZEDAM tanio nutrie.
przy działaniu lednokierunkowego obciążenia linioczęśc
;
owym
wyposażeniem
miast.
TeL
394-0il.
18078
g
śliw! l jelenie". 16.20 Muzy kobr anie. „z kamerami w Wietnamie" rep.
Zgierz, ZytnLa 23 B.
wo zmtennego''.
sprzedam. Rydzowa 8 m. S
16.45 Nasz rok 78. 17.00 Ekspresem fllmowy.
21.00
„W
górach
Lam
PROMOTOR : doc. dr tnż, Władysław Walczak
17988 g ZATRUDNIJt na pół etatu
przez świat
17.05 Muzyczna poczta Vienh" - rep. filmowy. 2\.18 „Ż?/
KOŻUCH
damski, nowy , do 10.
modystkę .
Oferty „180116"
- Polltecqnlka Lódzk.a .
zagraniczny sprzedam.
UKF. 17.40 Odkurzone przeboje. 18.10 cle na nowo" film dok. 21.~~
Polityka dla wszystkich. 18.25 Czas 24 gOdziny. 21.40 „Między prądami
Tel. 626-815 po 16.
17999 g SPRZEDAM nadwozie .,sy Prasa Piotrko\\!Ska 96
Z rozpr&wą doktorską zapoznać się można w Czyreny - 105" po wypadku
relaksu. 19.00 „Kolumbowie" - odc. - wietnamski film fab.
telnJ Bibllotekl Głównej Politechniki Lódzkiej.
Ruda Pabianicka,
ProśZATRUDNIĘ rencistkę do
KOŻUCH
jugosłowiatlski
2316-k
18025 g ekspedycjł. Oferty „18055" ~ain~nar~nnmr..,.PQ _.
damski b1aly. nowy sprze- nieńska 18.
Prasa,
Piotrkowska 96
dam. Tel. 681-20.
KAROSERIĘ „Syreny 105"
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZYJMĘ
dozorstwo z 1
(1971)
lekko uszkodzoną
GARAŻ blaszany przenosOferty j
Hipoteczna l3 mieszkaniem.
ny
sprzedam.
Tel. sprzedam.
Prasa, P1otr.'a:ow- ,
m . 38 godz. 11-9 lub po 19. „18'272"
492-29 po 16
l80J4 g
ska 98
PIEC „Camlno" sprzedam.
PRZYJMĘ pracę chałupnl- I
Krateto'Ya 1 a, tel . 203-69.
CZll"· Oferty „1~76" Pl'asa ~l
i ·•
P1otrkowska 96
-SPRZEDAM p!~rśmonek :t
~
~
brylantem 0,96 k
Lutomierska 109 A.-9.
18316 g ZAMIENI~ M-3 1 M-2 na POTRZEBNA szwaczka rę i1
do egzaminu
kawlczark.a. Oferty „18539"
trzypokojowe w blokach. Prasa, Piotrkowska 98
1
.
MASZYNĘ
stębnówkę
„18002"
Prasa,
I
u p r z e j m i e I o i a ei m i a,
na
dwuigłową
sprzedam. Oferty
Piotrkowska
96
BUKJECIARKĘ
zatrudni
i
Lódż, Wasilewskiej 13 m.
kwiaciarnia.
Oferty
1
ii
w
dniu
1 wrześnio br. rozpoczyna działalność
86 blok 119.
181.ol5 g RETKINIA M-3
~
-~
zam4enię
„18508"
Prasa, Piotrkowna
równorzędne
Bałuty,
handlową
ska
90
GARAŻ blaszany sprze- Retklnia. Tel 234-90 do 15.
dam. Przędzalniana 96 m. Tel,
51-34-17
po
17.
18005
~
ZATRUDNIĘ
dośwladczo:
2 po 18.
18163 g
ną opiekunkę do 2 d:>:leci
i
POKOJ wynajmę UCZll!ló· (9 i 2 lata). W·l gury 16 m.
wi. Tel. 705-41.
18018 g 6, tel. 851-3'1.
16556 g
- Na sąsiedniej ulicy jest dobry bar - powiedziałem.
- Valerio?
- Chyba tak się nazywa.
- Zgoda. Wypiję jeszcze jednego, a potem musz:ę wracać do
domu.
Otworzyłem drzwiczki Buicka I pomogłem jej wsiąść. Złożyła
ml ciężką pierś na ramieniu. Cofnąłem się. Wolałem mniej
skomplikowany rodzaj poduszki, wypchanej pierzem, a nie
wspomnieniami l frustracjami.
Kelnerka w barze Valerio przywitała ją po Imieniu, pop1-owadziła nas do loży, opróżniła pustą popielniczkę.
Barman, gładko wygolony młody Grek, aż wyszedł zza lady,
żeby powiedzieć dobry wieczór i zapytać t> pana Sampsona.
- Jeszcze nie wrócił z Newady - odparła. Obserwowałem
jej twarz, a ona pochwyciła moje spojrzenie. - Mój bardzo
bliski przyjaciel. Zatrzymuje się tutaj, kiedy jest w mieście.
Krótka przejażdżka, albo serdeczne powitanie, dobrze jej zrobiło. Była niemal wesoła. Może popełniłem błąd.
- Wspaniały starszy pan - stwierdził barman, - B r ak nam
go tutaj.
- Ralf to cudowny. najcudowniejszy człowiek - ośw iadczyła
pani Estabrook. - Słodki tace t .
Barman przyjął zamówien:e I odszedł.
- Stawiała mu pani horoskop? - zapytałe m. - Temu swojemu przyjacie lo w i?
- A po czym się pan domyślił? To Koziorożec. Słodki facet,
ale okropn ie władc z.y. Zresztą prz e żył tragedię. Jego je dyny syn
z ginął na wo jni c . Słońce Ralfa zaćmił Uran, wie pan. T r udno
przew id z i eć, jakie to może mieć dla Koziorożca znaczenie.
- Rzec zyw iście trudno. A dla niego ma duże znaczenie?
- Owszem, ma. Ralf rozwijał sw-0je władze duchowe. U r an
jest przeciwko n iemu, ale inne planety są mu przychylne. Ta
św iadomość dodała mu odwagi. Nachyliła się konfidencjonalnie do moje go ucha. - Szkoda, że ni e mo gę pokazać panu
pok-0ju, który dla nie go urządz i łam. Choć to w jednym z tutejsz'ych do mków, n ie z echcą nas wpuścić.
- On jest tu t e raz?
- Nie, jest w Newadzie. Ma bardzo piękny dom na pustyni.
- Była tam pani?
- Zadaje pan tyle pytań. - Uśmi e chnęła sii: z ukosa w przypływie upiornej kokieterii. Nie jest pa.n przypadk iem zazdrosny?
- Skarżyła się pan! na brak przyjaciół.
- Czyżby? Zapomniałam o Ralfie.
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ZAWODOWEGO
• w Ł.odzi, ul. Łąkowa, 4
ORGANIZUJE KURS.'t
przygotowujące
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ROBOTNIKA
WYKWALIFIKOWANEGO,
CZELADNIKA MISTRZA
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~

~~
~
~

~
~
~
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~
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~
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~
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w zawodach:

e

slusarz maszynowy, narzędziowy. remontowy, usługowy,
tokarz
szlifierz
frezer
galwanizer
mechanik maszyn szwalniczych
monter instalacji wod.-kan.,
c.o. 1. g az.
oraz
monter radia i telewizji.
Słuchaczami tych kursów mogą
być osoby posiadające co najmniej
3,5· letni staż pracy w powyższych
zawodach.
Zapi~y przyjmuje bliźszych informac~i udziela
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Lodzi, ul. Ląkowa 4,
pokój 301, teł. 289-05, wew. 25.
2032-k
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DZIAŁKĘ 2000 m najbliż
sze okolire Lodzi
kuplę.
Oferty z cena .. 18217" Prasa. Piotrkowska 96

jednorodzdnny
z
dzlatką
I pomleszczenlem
na warsztat w Lodzi, ul.
Jano<;lka
sprzedam.
Tel. 52-06-76 wieczorem.
PLAC 8'0 m kw
<Stoki)
sprzedam. rei 889-62.

dzierżawę

ODDAM w
tlO
arów zleml ood warzywnictwo. •ad.
budynki do
hodowM nutrii. Roklc\ń •'ta
163
18164 g

KUPIĘ

we. Tel

I

d

~

~
~

~

~

„FIA TA 1211 p" 650"
(1978) sprzedam. Tel. 481·88

~

„WARSZAW~" garbus, po
remoncie sprzedam. Wał
brzyska ~. po 15.

~
~

SPRZEDAM „Volkswagen1300" rok 1~73. Tel. 849-52.

~
~

~
~
~

~
~

~
~

~

~
~

dwa łótka meblo774-37.
171154 g

SZCZENIĘTA
dogi
ruemlerkie czarne I arlekiny
oo championach - sprzedam. Koczaskiego 47-43.

18136 g

POKOJ - bloki do wynaLaglewnicka 102/116
m. 96 do 12.
18039 g

53-~-53.

CUDZOZIEMIEC
Z
ton11
poszukujf'
M-2.
Oferty
„18031"
Prasa, Piotrkowska 96

GOSPOSIA do trzech o~b
trzy razy w tygodniu potrzebna. Tel. 389-81
tub
309-75.
13054 g

jęcia.

~

~

I
1

w

~

KU 0 1Ę stębnówkę I overlock. Tel. 52-84-15
goaz.
15-21.
18062 g

1

„TECHNOZBYT"

~

MASZYNĘ do szycia „Sin
ger" - kupię t.ódt. Kasprzaka u a m. 13. 18138 g

DOM

ARTVKUtOW TECHNICZNYCH

I

~

DOMEK wiUowy 4-poko.J owy.
ogród.
garat
sprzedam. ł..ó<li,
Patlslta
31 (Rut!a).
18169 g

lub wydzierżawię
plac przy trasie wylotowe.I w oko\lrach Łodzi w
celach
budowlano-gospodarczych. Tel. 871-09.
18442 g

ZBYTU

I

~
~

DZIAŁKĘ 2800 m, dom dwa pokoje, kuchnia, pod ·
desze użytkowe, pomieszczenie przemysłowe 55 m,
CO wodn.-kan.. siła, SwLa
tło. (S min. od stacji Justynów) - sprzedam. uferty „18089" Prasa, Piotrkowska 96

KUPIĘ

-----·•

lóDZKIE

~
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KUPIĘ
domek w Grntnlkacn. Oferty „18073" Prasa, Piotrkowska 96

I

ZAMIENI~ talon na Fiata
125p-11500 - odbiór natychmiast - na talon „Wartburg''. Oferty „182'lll" Prasa, Piotrkowska 911

SPRZEDAM
aamochOd
„DKW".
CzechoslowacKa
28.
1827ł g
„FIATA 125 p ' 1300" (19'12)
sprzeprzebieg 86.000
dam. Tel. 51-84-73. 18301 g

OPIEKUNKA do rocznego
dziecka potrzebna.
Tel.
18145 g

SAMODZIELNY pokój stare budownictwo
męz
czytnle pracuj11cemu wynajmę. Oferty „18088" Pra
sa, Piotrkowska 96
Wielkopolska zamle·
na większe luib rowTeof.ilów.
Tel.
808-10.
18084 g

lll-ł
nię

norzędne

MĘŻCZYZNA lat 33
pracuj11cy
poszukuje pokoju
na 2-3 lata.
Najchętniej .
okolice Ronda Tltowa 1ub
Pabianickiej.
Oferty
„18075"
Prasa , Piotrkowska 98

INFORMACJB o ak:adzio- 1
nych samochodach „Fiata
!U" 1F 11-0J., „syreny 1~"
LDB 18-44 u wynagrodzeniem. M4-1t.
18498 1t
ZGUBIONO lliatke I ne·
czami na pastoju taxi (dw
Kaliski). UczctWello znalaz
ce 1>rOSZ11 o zwrot. 481-88.
18308 lt

M-3 I M-1 sam1en1ę na spokojowe,
bloki.
Tel. KAZIMIERZ Osimld, ParSPRZEDAM „FLata 126p" 53-67-48._
180'74 g celacyjna 14 B zgubił kwlt
rok 1977. Lódt, Zajęcza 13,
.
podatkowy z dnia ł. 11.
tel. 789-78.
18072 g SAMOTNY pracUjllCY po- 19'18 r. wydany przez Wydz.lal
nnansowy t.ódt-Poszukuje
pokoju.
Oferty
179811 g
Prasa, Piotrkow- lesie.
"FIATA 126" lub „tHp" „18323"
kut>ię.
po wypadku
ska 911
JANUSZ
RUDNICKI
z11tub1.ł
18049
g
Tel. 53-39-36.
lei. studencka nr 24178 wy.
dana
przez
PŁ.
17283
g
WKŁAD
„Trabanta-combi" (odbiór 1978) zamienię
NOWO
otwarty
sklep
mcna nowego „Fdata 126 p''.
bloWY t.ódt. zachodnia C6
Tel. 493-93 P<> Ul.
1805S g
„SKODĘ 1000 MB"
(1968)
sprzedam. Tel. 53-31-04 po
18.
17993 g

SPRZEDAM
„warszawę
M-20". Demokratyczna B3.

MATEMATYKA 830-35 Klo
nowa 13/8 mgr Pluskowski.
14824 g
FRANCUSKI tłumaczenia na.ukowe,
konwersacje.
Dr
Piasecki,
tel.
473-ł7.
I8096 g

.,TRABANTA'" (1972) stan
bardzo
dobry sprzedam.
Tatrzańska
'lll
zakład
Szklarski.
17994 g MATEMATYKA,
fizyka.
Mgr Niepokojczycld. 733-20
.,SYRENĘ 103" tanio sprze
dam. Ignaców 13 a k. Ju- NIEMIECKT nauka, tłuma
stynowa.
17992 g czenia. 679-25 LewandowskJ!.
18320 g
PILNIE sprzedam
„Fiata
125 p 1500" (1971) przebieg WPISY na• zaoczne (kores80.000 km wymaga blachar pondencyjne) kursy kreś
ki. Tel. 53-98-51.
17987 g leń technicznych oraz kosztorysowania
przyjmuje,
„NYS~·towos 501"
sprze- szczegółoW)'ch
1n1ormacJ1
dam.
Czesław Mlloslńskl,
pisemnych udziela - „u.
Zduńska Wola. Spacerowa
świata",
!1-139 Kraków.
88, tel. 82..J5.
18066 g ul. Spasowskiego 8 (przedłużenie ul. SiemiradzkieSILNIK
górnozaworowy go).
2314 k
do , Warszawy",
kabinę
do „Żuka" - nowego ty- NIEMIECKI egzaminy. mpu (m<ńe być lekko uszko sty 323-30.
Struga 32/16 a
dzona) kuplę.
Wdado- mgr Mlnkner
176'7'7 g
mość: Armil Czerwonej 54
(stragan) codziennie
do PRZYJMĘ ucznia do zagodz 16 prócz poniedział kładu krawieckiego. za-1
181-14 g
ków. Kraśniewski. 18135 g chodnia 75,

CYKLINOWANIE maSZYn'>we. lakierowanie. montaż
karniszy. Tel. 53-o'f·łO. &-.1narski
17759 ~
REGENERACJA
reflektorów aamochodow:vch. Zakatna 80. Grodzki.
11999 g
POSIADAM 1>lekarnie. oczekuje nropozycjl. Ofertv
.18019". Prasa. Piotrkowska
96.

PRZEWOZT :tukiem. tel.
433-02.
18060 I!
----------ZAKŁAD Betoniarski Zbigniew Bugajski. Dabrówka
kolo Zl!lerza. Pustaki ścien
ne. n1YtY na garate. belld,
n1YtY Ollt"Odzenlowe. kregl
betonowe dostarcza wła
snym transportem. 18068 lt
CYKLINOWANIE
mechaniczne Blady 52-91-19.
184<>2 g
OBIADOW
dletetyczn:v~h
domowych noszukuje w 0-1
kollcach Wrześniet'lska Kasnrzaka. zgloo;zenla telefonlczne 51-27-87.
18222 I!
NAPRAWA lodówek 786-55
Inż. Wysocki.
16ł89 g

DOM HANDLOWY
„TECHNOZBYT"
w Łodzi, przy ul. ..,,ochnackiego 1-3

Dom prowadzić będzie sprzacłoż detaliczną
szerokiego asortymentu technicznych wyrobów
włókienniczych, zarówno dla jednostek gospodarki uspołecznionej, jak również dla osób prywatnych.
Jednocześnie z dniem 1 września 1978 roku
w dotychczasowym

DOMU HANDLOWYM „TECHNOZBVT"
zlokalizowanym przy

ul. 2:EROMSKIEGO 58
zostaje

uruchomiono sprzedaż
wyrobów:

następujących

• odzieży roboczej męskiej i damskiej w pełnym
asortymencie;
• obuwia roboczego i profiloktycinego;
• gala:.iterii metalowej - kaletniczej.
Dom Handlowy prowadzić będzie sprzedaż tych
asortymentów również dla jednostek gospodarki
L1spo!ecznionej oraz osób prywatnych.
żVCZVMV

NAPRAWA
telewizortiw,
830-92. Bednarek.
16319 lt
USZCZELNIANIE okien ttol
796-18 Stanlsławskl 17631 I!

=.

DU-·k
'RllW POLR:as.1IJtLW ~
SZYBY . samochodowe, 03· „MATRYMONIUM"
ko.1anoramiczne drobnorozorvs · rzy szcześllwe pa1yt Sk1erkowe .Secumit"
warsz:i- ntewlce 2 skrytka 89.
wa. Suflerska 8, telefon
2115 Ir
10-95-12.
1271 k
SAMOTNI!
Ciekawe
oferty
PLISOWANIE - najmod- 1 prononuJe Biuro Matrymonlejsze wzoTy - szybko. nlalne .. Rodzina" - skr:Hsolldnie. Meller, Zgierska ka nocztowa 55,
71-l Il
212.
18183 g Szczecb1 6.
1973 Ir

• r.:.n
TAPETOWANIE. malowanie mieszkań. Gwarantu 1e
zachowanie czystości . (Prak tyka w USA), Blige. tel.
748~61.
16632 g

UDANYCH ZAKUPOW.

~~~~~~~~-

DIAGNOSKOPEM
•.CrYn- NOWOCZESNE usługi maton" wYkrywa usterki w trymonialne poleca psyc:hosilnikach samochodowy~h. loc. . .JUNONA" Busko
reguluje zapłonv. iatntkl. Zdról. skrytka 92.
215~ k
kąrosat,
zbietność,
wy.
wata kola. int SupadY
Suwalska 24.
18359 I! TAPETOWANIE, malowanie, Biesklerskl Tel. 293-411
BIURO Matrymonialne ..An18J.f9 g
.,FIAT-1ZS11" blacharstwo I na" 50-954 Wrocław 1. skrvlakiernictwo olecowe wy- tka nocztowa 2054, poleca
konuje autoryzowana s•a- USłUJ!I.
21'18 k NOWO otwarty sklep poszukuje
d-0stawców art.
cja obsłul!I WSPUM ul. Aleksandrowska 127. telefon NA.JSTARSZB
w Pols"f! gospodarstwa domowego l
motoryzacyjnych.
Lódt. ul .
52-'19-55.
16647 lt Biuro .Matrymonialne ..Moł
Główna 47.
17600 g
----------żeństwo"
61-707
Poznań.
KRAWCY.
skórooodoone Ubelta 29 - kolarzy szcze·
poleca wytwórnia. Warsra - , śllwe małżeństwa Intonna- SUPER • trwale plisowawa . Jana Kazimierza 56 tl•I c1e 10 zł znaczkami ooczt.i- nie
Przybyszewskiel!o
38-81-44.
1212 Ir WYml.
2204 le 98. Cichecki.
17320 g
ANTYKOROZYJNE zaoezpleczenie oodwozl samochodowych na gorąco, wywatanle kół. montowanie onon. StacJa Obsługi samochOdów ł..ódt. Browarna 21
tel. 439-42 Ooala.
17617 g

DZIENNIK POPULARNY nr 195 (9018) T

ł.KS-SZOMBIERKI

ł.ltS

2:0 (1:0)

r

zwyctęłył

w sobott na stadionie
euforł~ l nle do•trzee
prą
UnB bytomski•
np. faktu
Szon1blerk1 2:0 (l:O).
nieprzewidzianego
zejścia z boiska
Bramki zdobyli · MlŁOSZEWlCZ (W J3 mln.) I NOWAK. (W f9 mJD,).
z powodu kontuzji Nagiela.
NieI.KS: KONIECZNY - LUBA!llSKl, BULZACKI. DZIUBA, GALANT obecność
tego zawodnika (pomijaOSTAl.CZYK SOBOL (od 58 min. NOWAK),
j11c.
oczyW1śc1e.
DROZDOWSKI,
sprawę
Mn.Opełnienia
SZEWIC'Z przez niego funkcji kapitana druży
MlLCZARSKl, TERLECKI (od 71 min. CHOJNACKI),
SZOMBIERKI: SURLIT - SOSNlCA, MIERZWIAK, JANIX, Wt.0ny, bo tę równie
dobrze wykonyDARCZYK - SOBOL (l!IETRYGA), BYS, HERISZ, OGAZA - NAGIEL
wał Mierzwiak), osbblla zdolność o(GRZYWACZEWSKll, SROKA.
fensywną napadu Szomblel'ek.
Odnotujmy na koniec, że w konPo pr7.egranej w Łodzi Szombier- Surlltowt (piłka trafiła w wewnt- kursie publiczności
na najlepszego
ki „wyoadly" z trójki .niezwyciężo trzną część słupka i wpadła
do zawodnika w ze&Pole ŁKS w meczu
nych w tegoroczny~h rozgrywkach bramki).
z
Ruchem zwyciężył M. Dziuba.
(pozostały
tylko Widzew i Legia).
Wygrana łKS w pełnl zasłutona.
. Piłkarze t.KS
mo11,ą ten fakt po·
Przesadą jednak byłoby
popaść w
WlESł..AW WROBEL
czytywać sobie za sukces.
jednak
naiważnletsze
to zdobycie nareszcie
dwóch punktów I przerwanie passy
po ratek.
Jedenastka łódzka
wygrała zasłu
tenle. Taka Jest obiektywna ocena
spotkania, CG podkreślił zresztą w
pomeczowej
wypowiedzi
opiekun
bytomian - R . Kostka.
Powinno to na · e~•cle przekonać
zawodn!kńw
łbdzklego
zespołu,
te
przy dobrych chęclar.h przy zaangażowaniu
I ąmblcji Istnieje szansa powodzenia w katdym llgowvm
pojedynku.
Wpr,11wdzle oble drużyny nie za-

I

l

Widzew 2:3 (1:2)

Polonia Bytom

w przedostatnim dniu kolarskich mistrzostw •wtata reprezentant pol• J chodził na prowadzenie. Od momen.
ski Krzysztof Sujka odniósł wielki sukces, zdobywając srebrny medal tu likwidacji ucleczk! Belga zaczęw indywidualnym wy~lgu szosowym rozegranym na 182,ł km
trasie ły się mnożyć ataki, en chwilę ucl•
toru samochodowego Nuernburgrlng.
kal któryś z zawodników.
M. In.
Reprezentant łódzkiego Społem, który nie naletal do 11:łównych fa- 1 próbował swych sił Wojtas. żaden 1
worytów sobotniego wyścigu, stoczył na finiszu
pasjonującą walkę ze tych ataków nie dawał Jednek efek
Szwajcarami Gilbertem Głausem l Stefanem Mutterem. Sujka przegrał tu. Przeciwnicy szybko i;lochodzlll umtnlmatnle z Glausem, a wyprzedził Mnttera.
c!eklnlerów
Najgroźniej
wyglądała
ucieczka Holendra Roya, który na
(NRD), 2 km przed metą
Walka na trasie była bardzo cie- gredn!ow oraz Fuhrmann
ruszył ostro do
kawa. Na pierwszym okrątenlu du- Duńczyk Pedersen, Holender Havln przodu i szybko uzyskał ok. 150 m
żą aktywnoś~
Oni najczęściej przewagi. Pozostali nie rezygnowali
wykazywali repre- I Polak Charcckl.
zentanci
ZSRR - Morozow 1 Za- znajdowall się na czele dużego pele- jednak ze zwyc i ęstwa . W pogoń rutonu z którei:o odpadali tylko nie- szyli dwaj Sz wajr.arzy I Sujka.
liczni. Duża grupa zawodników, w
Na ok, 30G metrów przed
metlł
której byli wszyscy Polacy ukończy tró.lka ta doszła Holendra I między
la pierwszą rundę w .:zssle 33,47, co sobą stoczyła pasjonującą walkę. W
dało przeclętn11 40, 7ll km/godz.
pewnym momencie Sujka był pierw
Na ostrym zjeździe próbował ucie- szy, ale mocne przyspieszenie Szwaj
czki PlkkUU\ (ZSRR), ale bez po- cara zepchnęło Polaka na drugą powodzenia, bowiem partnerzy jechali zycję, której nie dal jut sobie ode·
bardzo czujnie.
brać atakuJąceniu go drugiemu re•
Mytnik, któ!y w ostatniej chwili prezentantowi Szwajcarii.
zastąpił
w dr~ynie
zgłoszonego
Po uroczystości deKoracjl nasz wiwcześniej Szurkowskiego oraz Kraw cemistrz świata
powiedział:
czyk I Sujka utrzymywall się w
To był bardr<> clę:l:kl wyścig,
środku peletonu.
Peleton zamykał ale jechało mi się dobrze. OkazuBrzetny. Przed półmetkiem nastąpi je się, że stać mnie na dużo. Trasa ta
ły nowe ataki. Najaktywniejsi byli to istna karuzela, ra7- pod górę, raz
kolarze Belgii I ZSRR. a szczegól- z góry. Trzeba było bardzo uwatać
nie Pikk ,.ms. On tet wspólnie z Ru- na zakrętach, których było bez liku,
munem Romascanu najdłużej utrzy- Jestem szczęśliwy ze zdobycia srebr
mywał ok. 150-metrową
przewagę.
nego medalu 1 mam nadzieję, te tG
Czwartt> okrąż~nle kolarze zakoń• nie mój ostatni sukces.
czyli jednak w dut.ej grupie . z PoI.KS - SFGmblerkl l:t (1:0)
Miejsca pozostałych Polaków: 7 laków najblitt-j czołówki jechał tym Wojtas, 25 - Krawczyk, 47 - ChaPolonia - Widzew 2:3 (1:2)
razem Brzeżny ! Sujka .
Gwradla - Stal 1:3 (O:I)
rucki, 53 - Mytnik, 54 - Brzeżny,
Szóste okrążenie
GKS Katowice - Odra l:G (O:O)
ukończył Jako
pierwszy
z
kllkunastosekundową
Lech - Ruch 1:2 (1:81
przewagą Bel~ de Wolf. Do mety
Pogoń Arka ł:O (2:01
było jeszcze 45 km I nikt nie deZagłębie Legia 8:1 (O:l)
Mistrzem świata
zawodowców w
Wisła Sląsl< 0:1 (mecz rozegrano cydował slę na likwidowanie samotIndywidualnym
wyści~n kolarskim
nej ucieczki. Belg powiększał więc rozegranym na torze Nurnburgn zo16 bm.),
systematyc"Znie przewagę. Na 10 km stał łłolender
Gerrie Knetemann.
przed m<· tą została zlikwidowana u- Wyprzt>dzil on na finiszu Francesco
TABELA
cieczka Belga Dużą zasługę miał w Mosera (Włochy) 1 Duiiczyka Jorgetym Pola.k Wojtas, który często wy- na Marcnssena.
1. Widzew
13:1
11-S
2. Legia
11 :3
5-1
3. Ruch
9:11
11-9
4. Szombierki
8:6
lł-10
5 Stal
8:11
1'-9
6. Wisła
7:7
11-5
7. ŁKS
7:7
7-7
8. Arka
7:7
7-9
9. Odra
6:8
7~
10, Zagłębie
6:8
5-6
U. Sląsk
6:8
ł-5
12. GKS Katowice
6:8
5-11
13. Lech
5:7
7-S
W drugim dniu odbywających się
lł Gwardia
GRUPA
C"· Brazylia - Kanada
5:9
1-11
w ZSRR mistrzostw świata w siat- 3:1, Korea 'Płd: - RFN 3:0.
15. Pogoń
ł:I
7-S
kówce kobiet, Polki pokonały siat16 Polonia
2:12
ł-12
GRUPA „D": CSRS Belgia 3:0.
Spotkanie Wisła
Śląsk (O:l) ro- karki Węg ier 3:1 (15:13, 12:15. 15:10,
15:9).
GRUPA „F": Jugos!awta - Holanzegrane zosta:o awansem 18 bm.
Dzlękl
temu zwycięstwu,
Polki dla 3:1, Kuba - Peru 3:0.
awansowały do półfinałów ! to niezależnie od wyniku ostatniego spot-\ W grupie „A" startują ostatecznie
kania z ChRL.
tylko trzy zespoły, gdyż reprezentaW drugim spotkaniu grupy
E" cja KRL-D me przyjechała na m!ChRL pokonała Finlandię 3:0 c'i 5: 3: strzostwa. W jednym meczu tej gru15:1, 15:4). Po dwóch rundach Polska PY ZSRR pokonał Dominikanę
3:0
zajmuje w swojej grupie drugie (15:1, 15:1. 15:5).
miejsce, ustępując drużynie ChRL
Po dWóeh rundach rozgrywek eligorszym stosunkiem setów.
minacyjnych, awans do półfinałów
Bardzo zacięty pojedynek stoczyły mają już zapewniony: ZSRR: JapoPłd . , Brazylia
Z okazji łwtęta „Trybuny Ludu" slatkark1 NRD I Meksyku. Po cięż- nla, Korea
CSRS
'
w Piotrkowte I Wieluniu odbyłG 11lę klej pięciosetowej walce, wygrały NRD, Ch:ftL, Polska, Kuba.'
wiele Imprez
sportowych, w tym siatkarki NRD 3:2 (15:3, 15:17, 15:3,
•
•
także llcznle obsadzone przez zawod 6:15, 15:7).
W pozostałych meczach padły re-1
nlków z całego kraju (w Wieluniu
startowali także reprezentanci NRD) zultaty:
W kolejnym meczu
polskie siatGRUPA „B": Japonia wyścigi
kolarskie. ·
Włochy karki doznal>r porażki z ChRL 0:3
(2:15, 8:15, 6:15 1.
Na starcie imprezy piotrkowsk'!ej 3:0, USA - Tunezja 3:0.
stanęło 76 kolarzy mających do pokonania 77-kllometrową trasę prowadzącą ulicami trybunalskiego grodu. Początkt wo orowadzll w piotrkowskim
kryterium M. Nowicki
(Włókniarz Łódź) . Ostatecznie wyścig
zakończy!
się
sukt'esem
kolarza
szczecińskiej Arkonll F. AnkudowiOd zwycięstwa zalnaugurowall te- Gwardia Wrocław cza, który wyprzedził S. PiaseckieAvia Swldnlk
rozgrywki o mistrzostwo 13:7.
go (LKS Bełchatów). Z. Szczepkow- goroczne
Il
ligi pięściarze Widzewa , pokonuskiego (Legia W-wa), M. Nowickiego
wczoraj na własnym
ringu
(Włókniarz),
I. Walczaka (Dolmel jąc
Na takońcr.onych w
Wrocław)
Szczecinie
i R. Węglewskiego (Bu- śwlętochłowlckl Sląsk 15:5. w spotkaniu tym na wyróżuienle' zasłużyli mistrzostwach
Polski juniorów w
dowlani Wieluń).
•
w zespole wldzt wskim Bogdański boksie reprezentanci Łodzi wywalPrzybylski I Jończyk, a w druży czyli 4 brązowe
medale . Trzecie
R. Węglewski zwyciężył wczoraj w nie gości kadrowicz Ciota I brązowy miejsca na szczet'lńskim
ringu wywyścigu
seniorów r<>zegranym w medalista MP - Pawlyta.
walczyli:
dwaj
:
eprezentanci
RudzWieluniu, zdobywaj11c puchar przeA oto wyniki walk w poszczegól- kiego Klubu Sportowego: Kaczmawodnlczącego RN
miasta i gminy. nych wagach:
Jakman przegrał z rek 1 Turski oraz Kaczmarek (Gwar
Na drugim mtejscu znalazł się M. Ciotą, Bogdailskl pokonał Marszałka,
dla) I Swiderski (Widzew),
Majkowski (Włókniarz Łódt). a na R-eszpondek Wa;;zaka,
Prochoń
trzecim - S. Podwójnlak (Budow- w 11 starciu prze• dyskwalifikację
lani Wieluń).
Szalonka, a Jończyk - WojclechowW pozostałych wyścigach trlumfo- sklego, Petrlch uległ Pawłycle, Sob·
waU: młodzicy - R Kudala (Polo- c11ak pokonał Piotrowskiego, podobŁaziska
G.)
juniorzy młod- nie jak w ostatnich dwóch walkach
si - M. Smlga!skl
(Polonia Ła- JaglełłG - Karzorowsk!t>go I .Koli.DUŻY LOTEK
zlska G.), juniorzy Z. Prochoń sls\skl - Jankowsklt>go.
(Start Piotrków). W wieluńskich im-1 W grupie IV w pozostałych dwóch
prezacb kolarskich uczestniczyło 280 meczach padły wyniki: BBTS BlelI losowanie:
zawodników.
(W)
•ko Gwardia Białystok
10:10,

zwycięskich

lfnponowały

obfitością

zaskakują

cych stnałów na b ramkę,
jednak
gra
prowadzona była w szybkim
tempie I mogla się podobać ogląda
jącym sobotn~'!
spotkanie widzom
Widzew
11wyclłSkG
ll&ll:o~csył
wyprawę do Bytomia,
zwyclęłaJąc
(ostatnie
niepowodzenia ŁKS wytamtejszą Polonie 3:2 (2:1).
rdn!e przer7.edzlly trybuny stadioBramki ·zdobyli dla Wldzewa1 Marchewka (w 18 mln.),
Pięta (W Z6
nu) Nie naler.rsz<>1 t~ marki bymln.) I Gapiński (w H mln.), dla Polonii: Janduda (39 mln.) I Bryłka
ły oba celne strzały
.. snajperów"
(61 mln.1.
łódzkiej drutyny I t!lkaeslacy udoWIDZEW: Burzys\skl - KGwenlckl, Grębosz, Tłoklńskl,
Motejko wodnlll klhlrnm te jeszcze nie zaBłachno,
Marchewka, Surllt, Boniek Dąbrowski (od 46 mln. Gaph\skl),
pomnieli celni" strz„lać.
Plt>rwszy
Pięta,
.
wpisał ste nA listę strzelców Milo·
szewlcz, który w S3 minucie zmuKolejne
zwycięstwo
zapisaU na
Utrata dwóch bramek wyzwoliła u
sił do kaullulacJI bramkarza Szom·
swym koncie piłkarze -Widzewa, u- piłkarzy bytomskich dodatkow11 porbierek - W Surllta Ina wyróżnie stanawlaj11c
chyba
jeden
z
kolejcję
zaangażowan:a i ->gromną wolę
nie zasłu:l:ył w tym momencie Mil· nych rekordów
w historii rO'Lgry- zmiany niekotzystnego wyniku. W
czarskl. przekazulac przytomnie pił· wek w nas2.ej ekstraklasie.
ll40 ml- 39 minucie
plerw;zą
bramkę
dla
kę Mlloszewiczowl po wygraniu po·
nut mają ju~
za sobą widzewiacy, gospodarzy
uzyo;kal Janduda, ale
jedynku fl Mier7wiaklem)
Wvnlk jako nie pokonany
przez
rywali
zewidzewiacy
nlt>zbyt
przejęli się tym,
meczu ustalił wnrowad.,,ony w miej- spół . Na
HO 11wycięsklch minut. nadal kontrol>1jąt' grę.
Celował w
sce Sobola
Nowak. który silnym A nic nierazie
stoi n11 przeszkodzie, by t.ym przede wszystkim Boniek, któstrzałem z ze metrów nie dał szans
podoplecznl trenera B. Waligóry u- ry - *śli zachodziła potrzeba zwal
stanowili ko:Pjny .
jeszcze warto- nial a Je ofensywne, bądź td prze
śclowszy reko'd tego typu.
kazyw I piłkę. posyłając fl nią w
Wróćmy jednak de me,,zu w By- bój swoich kolegów w ataku
Nietomlu . Łód:r.ki lid~r odniósł zasłu· co zdenerwowania w szeregach ło
tone zwycięstwo.
Na bytomskim dzlan wprow•<lzlło utracenie drugiej
Z
Polaków
tylko reprezentant stadionie
padło
at S bramek, co bramki, co pociągnęło
za sobą
najclętszej
kategorii
c+100
kg) świadczy, jak intere~ującym widowi- m. In. pokazanie przez arbitra p.
Al:iam Sandurskl walczy jeszcze w skiem uraczyli kibiców futbolu pił- Herlsza z Pozo.mia
Burzyńskiemu
rozgrywanycti w stolicy
Meksyku karze obu zespołów, Łódzka druty- żółtej ka1·t1e1 (bramkarz Widzewa był
mistrzostwach
~wista
zapaśników
na
kontrolowała
przeble11:
l(ry. bowiem zdania, Iż najaktywniejszy
stylu wolnego. Pozo o; tała szóstka Po-, Uwidorznllo s!e to
szczególnie w w II Unii
bytomskiej Polonii laków . została już wyeliminowana z pierwszych tnvdz1Pstu minutach me Bryłka zdobył bramkę z pozycji spa
turnieju.
czu, a udokumentowane zostało uzy !onej).
Tak więc
odpadli zarówno obaj skanlem prz<>7.
Widzew (z celnych
Drużyna gospodarzy zaimponowała
łodzian.le Busse 1 Kurczewski, jak i strzałów Marchewki I Pięty) dwóch ogromną ambicją, jednak podoplecz
Mazur oraz Stccyk.
goli.
ni T. Wieczorka nie byli w stanie
utrzymać rem1snwego wyniku, dają
cego im upragn iony punkt Skutecz
na akcja ofensywna lidera tabell
zakończona celnym strzałem Gapiń
skiego. (Pan Tadeusz
przypomniał
nam, te potrafi strzelać celnie.)

• • •

I

POLKI
w p ó ł f i n a I e MŚ

Tylko A. Sandurski.„

I

p

G serii udanych wysti:pów w\
rozgrywkach
drugoll!',owych
wczoraj
piłkarze
p1otrkowsk1ej Concordii doznali porat
kl w mEczu z tamtejszym Rakowem
a:!: O:ł (0:2).
Wp1awdzlf' można było liczyć się
11 kłopotem w postaci chociażby wyWlf!z!enla z Częstochowy I punktu,
mało kto tednak liczył się z tak
wysoką
oorat.ka piotrkowian.
A oto wyniki spotkań o mistrzostwo 11 Ugl:
GRUPA l l
CracGvla Siarka 1:0 (O:d)
Polonia Błękitni 1:1 (0:0)
Stal St. Wola - Wisłoka 3:0 (O:O)

LIGA

ANGIELSKA

Arsenał Everton
Aston Villa - Bristol City
Bollon - We•t Bromwich
Chelsea - T0Ue11ham
Derby - Birmingham
Liverpool Mirnchester City
Manchester Utd - Ipswich
Middlesbrough - Soutbampton
Nottingham - Queens Park
Norwl<'h - Coventrv
Wolverh ·•niotm1 - Leeds
Blackburn - Notts County
Bristol Rovers - Charlton

t:l
0:1
O:ł

2:2
1:1

4:1
0:3

l:Z
O:O
1:4

0:3
l:Z
1:3

Avia GK.S Tychy 1:1 (ł:t)
Radomiak - G6rnłk ł:t (8:8)
Raków - Concordia t:e (!:O)
Resovla - Ursus 0:1 (ł:O)
Star - Motor 3:2 (2:11
TABELA
1. Ursus
12-T
10:1
2. Raków
9:3
1&-ł
3 Resovla
9:3
7-2
ł. Motor
8:ł
lł-8
a. Górnik z.
8:ł
13-11
6.

Błekltnl

7. Cracovia
I. Concord.la
9. Star
10. Stal St. Wola
11. GJCS Tychy

8:ł

7:5
T:S
8:11

1:7
11:7
11:7

12. Siarka
13. Wisłoka
ł:I
lł Radomiak
3:0
15 Polonia W.
l:U
Ul. Avia
1:11
GRUPA I
Moto - Stilon
Małapanew Górnłk
ROW - Zawisza
Stoczniowiec - Piast
Gwardia - Warta
Goplanla - Zagłębie L,
Olimpia - Bałtyk
Zagłębie w. - Lechia

WPiotrkowie· Ankudowicz
WWieluniu ·Węglewski

ltGlejne

spt1tkanle
mlstrzGwskle
się dopiero l i września, a
to pojedynek na który czeka Jut- 11 niecierpliwością cala pił
karska ł..ódz (I nie tylko): derby
Widzew - ł..KS,
(wrb)
odbędzie

•

będzie

WYNIKI

TABELA

Oto wynikł spotkali siódmej kolej·
kl I Ugi piłkarskiej:

8-1
8-1

Polski

ł-ł
9-lł
~

,.....

•

zaprzęg

4-ł

T-11
&-a
3-11

1:0 (t:O)

l:t

Srebrny medal w:ywalczyła polska
ekipa na zakończonych w Kecskemet
mistrzostwach świata w powożeniu
zaprzęgami czterokonnymi. Autorami
tego sukcesu byli: Wł. Adamczak,
T. Czermiński. St. Kubiak, A. Musiał
oraz z. Waliszewski.
Tytuł drużynowego mistrza świata
W tabeli prowadzi Zawisza, wyprze· przypadł rewelacyjnie spisującej się
dzaJąc
korzystniejszym
bilansem ekipie Węgier, którzy zdobyli wszybramkowym Lechię, BaUyk 1 Moto stk!e trzy medale w klasyfikacji
Jelcz.
lndywidualnej.

•

• •

w srebrze

3-lł

•

•:•

1:1 (1:11
1:1 (Z:I)
1:1
· 1:z (O:l)
1:1 (O:O)

Komunikat „Totka"

nia

I

21, 23, 28, 28, 30, 37
Jak plsallłmy. w dołach 29 sierp
- S wrze4 ·11a, w lódzkim Pała·
cu Sportowym odbędzie się jedna z
najwlękn:vr.b
1egorocz11ycb imprez
bokserskich " kraju - spartakiada
klubów gwardylsklch. Na
rlniru
przy ul. Wori·ella svmpatycy plęś
clarstwa będa mieli okazję emocjo•
nowa~ sle walkami przeszło 100 11a
wodników. reprezentujących organizacje sportu gward:F.l~klego ze wszy
atklcb krajów socJallstycznvch.
W Komltecl1: Organizacyjnym XIX
Spartakiady Bokserskie! KraJ6w Socjallstycwnycb. po raz drugi or?.anizowanej w naszym mleAcle. wytężo
na praca. Dn sekretariatu zawodów
naplywaja kolelne depesze.
przed!tawlclele poszc1eeólnych
komisji
załatwiają ostatn•e sprawy związane
z jak najleps1ym pnt>prowadzenlem
tej imprezy . W lódzklt>J Spartakla·
dzle wystąpla •eprezentacje
gwardyjskich druży" z KRL-O (Amno•
kan). Monitom (Jl'.ICZ). NRD I ZSRR
(Dynamo) Rumunii fl>inamo), Bułgarii (Lewski
Spartak).
Węgier
(Dozsa). Kuby (Dlnamo) I
Polski
(Gwardia).
.Jako pierwsi nadesłall depesze potwlerdza!ące mblal w turnieju gwar
dyjskim reprezentanci radzieckiego
Dynama Na l!ś„le figurują nazwiska wielu
znakomltyrh pięściarzy.
legltymujący-h sle wieloma między·
narodnwvml sukcesami
W pierwszym r?.edz!<'warto wymienić mistrza Europy z Katowic w wadze
muszej A, Tkaczenkę, a także aknła

tualnego mlstna ZSRR w póliredniej W. Ratki>wa I wicemistrza
kraju w półt'letklej - W, Iwanowa.
Rumuni przytetdzają do Łodzi rów·
nlet w silnym składzie, z wlcemlstrzem świata z Hawany - c. Cutovem oraz złotymi medali.1 tam1 ubległorocznej spartakiady w Mongolll Dobrescu l ltolml"- . Ekipa

I

clej a, Torres
(mistrzowie Kuby I
juniorów).
A. Montoya (najlepszy
boltser Kuby w półśredniej), w clęl:klej G, Gragtord (srebrny medalista
mistrzostw kraju, przegrał ze Stevensonem) oraz znafomy
łódzkich
sympatyków,
uczestnik
turnieju
„Złotej Łódki". R Rojas w pólclężklej. Wczoraj przybyły ekipy Mon-

dodat. 31
kipy pols'klej
(od papierowej do
ciężkiej):
H. Pleleslak, B. Pletrzykowskl, L. Borkowski, L. Pl•tkow·
ski, R. Misiewicz, A. Clchowlas, P.
Bobrowski, A. Krysiak,
R. Pasie·
wlcz, P. Skrzecz, J, SkGczek (kapitan zesnolu) Zdaniem S Ambroziewicza, nasi bokserzy s• doskonale przygotowani
do clętk1ego tur-

Łódzko· warszawska

ekipa Gwardii
Tkaczemko,
Cutov i sini Kubaóczycy <> WPałacu Spoctowym
boks na światowym poziomie

CSRS ma w swoim llkładd,e m. łn. goll1 1 Rumunll, a dziś pozostałe re- nieju.
Dotyczy to tak:l:e obrońcy
dwukrotnych mlstn6w kraju P. Za• prezentacje.
mistrza
ubległOTocznej spartakiady
lusa, o. PosztaJa. w. Hornaka
1
W sobotę rozlokowali sit: w kwate w Ulan Bator - Pawła Skrzecza,
najlepszego pięściarza w ciężkiej rach przy ul. Sienkiewicza reprezen
W 18 dotychczas rozegranych turL. Resla.
tancl Gward.Jł którzy przez ostatnie n!ejach repreZE>ntanci Polski wywalW sobotę przybyła do Łodzi ekl- dwa tygodnie pod okiem trenerów czyli 3S złotych, 30 srt>brnych i S2
pa kubańska . Goś~!e ii , ,gorącej wy- M. Szczepana i s. Ambrozlewtcza brązowe medale, W
klao;yflkacjl
spy" - jak zortentowaUśmy sit: w przebywali na zgrupowaniu w Jele- dnl'tynowej ustępulemy jedynie reczasie
spotkan1a 'li kierownictwem nlel Górze. Ekipa gwardyjska skla· prezentantom ZSRR 1 Rumunii.
ekipy - ptzyjet"hall w sllnym skła- da slę w zasadzie z
pięściarzy
Jak poinformował nas selereta.·z
dzle.
I dwóch klubów - łódzk1e1 I war· 1Komitetu Or11:anłl:acy1nego Spartak!aNa uwagę zasługuj• 1>rzede wszy• szawsklej Gwardii Jedyny wyj.tek dy - mjr J, Kmieciak, przygotowa·
stklm: w papierowej
n. Ramoa to reprezentant wag! półśredniej, no boitaty program imprez tow::rey .
(srebrny medalista mistrzostw Ku· zawodnik
gdailsklego Wybrzeta szących. Patronat nad ekipami posz.
by), w lekkiej u. Ramom I w kogu- P. Bobrowski, A oto pełny skład e- cze1tólnych kralów ob;teły załogJ lódi:-

kich zakładów pracy. I tak: Zl!ll
Im. 1 MaJa - Bułgaria. „Rarnam" · CSRS „Marchlewski" - Kuba, „O·
limpla" - KRLD. ..Marko" - Mon11:olia. Wifama - NRD. PZPB Palm"
nice - Polska. „Pr6chnik" - Rumunia, PF:1: .• Połam" - WeitrY ŁZl'S.
„Skogar" - ZSRR. Przyoomnl1mY. xe
na czele Komitetu Honorowego ,ta·
nął I sekretarz KŁ PZPR B. "Koperski. a obowiązki orzewodnlczące~ci
komitetu oritanlzacyjnego ooWIE!rzo n'l
komendantowi wojewódzkiemu MO
- olk mitr K. Kraupemu.
Uroczyste otwarcie. spartakiady nastą11I 29 bm. o 11:odz. li. 110 czym rozvoczna sle pierwsze walki elimin.icyjne. Pierwszą serie po1edynk">W
ćwlerćflnałewych
za 0 !anowano na
środe (30 sierpnia). ooczątek 11:0rtz
18. Druga seria w czwartek równie?
o godz. 18 Półfinały rozooczną sle
w sobotfl 2.IX. o l!odz. 15. a flnaliw niedziele o godz. 11. Na 1lt>PSI :.1czestnlcy turnieju uhonorowani zistaną specjalnymi
nal!rodaml ui•JDdowanyml m in. przez I sekretaru
KŁ PZPR. prezydenta m ł..odzi 1>rze
wodnlczace11:0 ł..RZZ. Łódzcy dzienni
karze s11ortowl naitrodza s11ec laln\·m
wvrótnleniem na.Uepszego techni.ca
turnieju.
KJblców sportu oleściarskiel!o 1.1formujemY. że bilety można 1esz~ze
kupić
we WszYstklch placówka~h
„Orbisu" w Łodzi. Pabianicarb Z11lerzu, Piotrkowie Sieradzu I Sklernle·
wlcach, a takte w biurach „Sporta·
Tourlstu" I ,Gromady",
(WROB.I

U losowanie:
ł,

10, 15, 33, 45, 48

Końcówka banderom

6600

I losowanie:

3,

ł,

13, 15. 20. 32

dod. do 5, ł I 3 traf. 31

D losowanie1

3, 11, 12, 24, 28. 35
dod. do 2 traf. 30
końcówka banderoli:

702759
Pnydzlał na „Fiata

126 p"

809040
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Selrretan ndP<>wled,llłlny n ~lłretarz 20ł-71 Działy: mlejslri Ml·IO U'J-ł7 . 1portowv 203-115. elronnmtęznv 128·12. woJewńcblel 223·011 dział Ust6w i lnterwen•'lł 303 114
lrekoolsńw
1tle zam..,wronych
redakcja nie twracat · lrulturalny 1121-eo.
Penornmill• 10'1-28, dział społeczny I fotoreporteny 1'1841 Dział r:>atos~efl Ili -511 1Za treal' ogłoR?eń rertalłcJa nie odpowlarl•IJ
R<' t111rcja r.n•,•ng Bff.1-68,
888 18 Cena oren11meraty1 ror.znle łll Ił, ~te 158 11. twar teinie 71 cl Prenumerate orzyJmuJe oddllłałY R9W „Pusa-Ksl, tka · Rurh" oru urzf)t!y pof'1!towe t doret'2vrlele
w
tenntnarh
na I KWlłrlHI . I ohłrorze orH t'!ab rolr do to lcatl!-.ci mle1111ca poprzedzaJ11cego okrai prenumeraty Zakłady prar.yl. łnstytur.Je
organlzaeJe 1ktedaJ11 zarnńwłPnla 1111 prenumPrat41 w m.leJsrowym
oddziale RSW 1 w m!eJscowoeetacll, w ttbryetl nie ma tego od rtztalu, w u~ecb pornowych. blldł 11 don:czyl!!eu Natnmlast prenumeratorzy lndywtdualnl wyłącznie w urzędach
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będł u d~lell. llpemplarze archiwalne ~Ditenntll:a" •• d~ nabycia w •kleple "Ruehu" r.6dt. Piotrkowska 85.
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8ktad l c1ru111 l'ruowe ZaktadJ RSW

"PraN-KlłC:tlra-BuCh", ł.6dł.

Armil Cserwonej 28. Papier druk, mat. IO I·

I-I

li

