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ambit".
zanim
kupi się
licencję,
zanim rozpocznie się,
produkcję, trzeba kasety doslar·
czyć Już, teraz, zaraz, w sierp·
niu bieżącego roku, żeby l>YIY
w skle11ach razem e pierwszy.
ml magnetofonami,

Uał, nłet1złela I ponleaztałeli

a

na

ZACZNIJMY RZECZ OD KORCA. OSTATNIM EPI·
ZODEM ·MOJEGO POBl::TU W GORZOWSKIM „STI·
LONIE" en„ OBIAD. KTÓRY
SKONSUMOWAt,J<;l\1
W TOWARZYSTWIE \\'l'CIECZKI
SŁUCHACZY
LE·
NINGRADZKIEGO INSTITUTU
CHEMICZNEGO
W
ELEGANCKIEJ, NOWOCZESNEJ STOŁOWCE ZAKf,A·
DOWEJ, NIE BYL08!' W TYM NICZEGO NADZW'Y·
CZAJNEGO, GDYBY l'llE FAKT, IZ TENŻE SAM (N•
STY'l'UT KILKANASCU!: LAT TEMU UKONCZYł„ NA·
CZELNY DYREKTo& ZWS „STILON"
MGR INZ,
;JAN CZ;'\KŁOS~

E
f

leningradczycy
(a
Stanisław Walkowiak notabe•
śliczne
leologradoe absolwent Lódzkiej Politechktórzy mieli Już za
niki zanim jeszcze
po.zlisobą kilkugodzinne zwieśmy
zwiedzać
tę
„kordową
dzanie
tego
wielkiego
dżunglę"
objaśnił, te
nowa
przedsiębiorstwa,
z apetechnologia
wymaga
pa:zede
tytem
pałaszowali
czerwony
wszystkim odpowiedzialnuscl i
barszczyk I sznycle,
Dyrektor
sumienności.
Niby wszystko tu
zaś Jadł niewiele, tyle ak11rat,
jest
zautomatyzowane I przeile trzeba aby towarzyszyć gobieg procesu produkcyjnego uściom, I ciągłe wypytywał,
a
widacznia
sle
wychylenlaml
to o wykla!lowców, a to o łlawskazówek
lub
wygieclem
ledry, a
d
i.u~
lr.resle, ale sprawreszcie.
..... Wł ""'9awow1 jest, by czło
sto-gęsto, a
wiek
tezus
nie kontrolował
nie mogły p
e p~· ~ -.aąa, by czuwał nad
nęgo wzruszen
~ Dad
al•,
lllbF można w każdej
przemijaniem c
wy~ na papierosa, ale
I nie będę u
te .,. taka dłwlla może OLnaczać
to dla mnie wido
........ „spaprani„•
partii
gotowego
wyrollq...
dzienny: zupełnie
ne refleksje przedst
....
I Jall:.M to:
ta nowoczesna
teligencjl
techniczn ; „111eJ
orcanqacja pracy, a co za tym
awangardy tej lntellg
C • ldale, znakomite, wzorowe wyla zresztą wizyta w „
1'1ld ą możliwe do uzyskania.
.s·kladala się właściwie
a dczy o tym zdobyty na
sympatycznych zaskoczeń.
ność
sztandar przechodni,
to razy miałem do czynie
blący główny hall
biurowca
dyrektorami
różnych
prze
az fakt, że „St\\on"
znowu
.biorstw: wielkich, dużych I ,
zdobył ten sztandar, zaczynając
łych z ludźmi .nerwowo bę
nową serię
aukcesów w skali
nlącymi po powierzchni biurka,
reSortu •.•
wypijającymi
,,morze" kawy,
Już teraz można by od •tóp
palącymi papierosa za papierodo głów ubrać Polaka w odzies.em I podrywającymi
sl~
ua
nie wyprodukow11oe z tego sudźwięk kaźlfego dzwo11"a telelonu, który wytwarza „Stilon",
fonu, wiecznie nie mającymi na
po~zawszy
<id skarpetPk -h•nic czasu„.
l~nco",
poprzez
tltonowe raj•
Tu, gdy wszedłem do 01;>nęr
tuzy damskię I takąż biellrnę,
nę10,
prosto
leca
eleganpoprzet spodnie z elastilu, kocko, teby nie rzec wy1wurszule l bluzki z modylenu... Do
nie
w
tej
prostocie
Ulll\•
tego w oponach naszycli samodzonego gabinetu, bylem łwia.d
chodó\• włókno kordów także
klem
końcowej częścl l<oorew wickszo•cl pochnd,lć· bedzie
ręncjl ścislego l!>ierownict wa laze „Stilonu", I dlatego Je•t to
bry kJ z kierownikami posauenlewl\~PllWie
fal!ryka
wyznagólnych wydziałów I slużt> tak
zwanej tµ „gorącel linii"
albowiem odbywa się ona za
posre!lnictwem tzw. „dispeczer·
k.l",
Potem dowiedziaJem się,
że
Jes&
to
codzienny rytuał,
Przy czym rzecz jest tak chytrze pomyśla11a I prowadzona,
lt ta zakładowa „gra o dziś"
toczy się Jak gdyby bez bez•
posredniej
ingerencji · „naczel•
negou. „Tu się uczy kierowników, po pierwsze, samodz1e1.
ności a po drugie, uczciwej, pel
nej
Informacji
o bieżących
problemach
wydziałów powiedział
ml jeden z uczesini·
ków „gorąceJ linii" - ale nio
nie wskazuje na to, by dyrektor chciał
osobiście „handlować
pietruszką",
czyli decydo•
Wać o drobiazgach, z których
1etek I tysięcy składa się codzienność
fabryki".
czająca w naszym kraju kle.
'czyjś głos pogra1ulowal zało·
runki nowoczesności.„
dze I kierownictwu
Wydziału
s11 one zresztą różnoimienne,
K.ordów osiągnięcia parametrow
„Stilon", o
czym
na puziomle światowym, Dyrekdoskona!e
wiedzą
melomani,
Jest takze
tor Czaklosz zakończył „gorą
jedynym
w
kraju
wytwórcą
cą linię" takimiż gratulacjami.
amatorskiej I radiowej (dla na•
Po chwili zaś, popijając herbagrań
niearchiwalnych)
tę, wyjaśnił w czym rzecz. Jak
ta•
śmy magnetofonowej. Nie .d?·
to się często zdarza, budowlarównuje ona na pewno jakosc1ą
ni wznoszący obiekty dla wytaśmie
renomowanych, świato
twórni kordów (używanych do
wych firm, takiego BASF, czy
„zbrojenia"
różnego
l'odzaju
Agfa-Gaevert„. ale jest zupeł
opon, głównie samochodowych,
nie niezła. Co ja mówię?! Ona
a także
taśmo.ciągów) n.le
jest wri:cz wyśmienita, jeśli się
ułatwiali
zadania. Calą technozważy
przy pomocy jakich ulogię, maszyny, skomplikowane
rządzeń
została wyprodukowa-·
agregaty, szafy sterownicze itd„
na. Jeden agregat został czę
Itp. - wszystko na światowym
ściowo zakupiony za granicą, a
poziomie, zakupiono w ramach
po większej części „dobudowalicencji
od
włoskiej
firmy
ny" systemem zupełnie gospoSnia Viskoza", Przemysł pro.
ma obudowę
dukujący opony „naciskał" w darczym, Drugi
sprawie kordów.
„stilon" po- sporządzoną po prostu - co tu
ukrywać?
l
z.„
dykty
I wła
czuł się więc zobowiązany do
ściwie powinien był jut dawno
przeprowadzenia
nast!lpującej
kombinacji:
jedwab stilonowy, pójść na ziom, czy raczej na
opal. Więc, jakby ole badłlć w
stanowiący zasadniczy
„zrąb"
produkcji teJ fabryki sprzeda- swojej klasie gorzowska ta~ma
magnetofonowa legitymuje ~lę
no za dewizy I za nie kupiono
dobrym[ parametrami. Ale kie·
kordy dla przemysłu oponlardy niezadługo zostaną tu zain1kiego,
stalowane naprawdę
nowoczeTak było w 1970 roku 1 Jeszsne agregaty,
jestem przekocze do połowy bież. roku. Ale
nany, że cl Judzie o złotych rę.
„oponiarze" przywykli do wykach
zasypią
kraj I Europ11
sokich parametrów wytrzymało
taśmą najznakomitszą.„
ściowych
kordu Importowanego
Ci ludzie, którzy uparli się
z Japonii I gdy w 1971 roku
być w czołówce nowoczesności,
ruszyły
w „Stilonie" włoskie
oto - jakby za mało mieli kło
agregaty, zażądano aby Włókno
potów porwali się na pro•
na kordy miało taką samą wydukcję kaset z taśmą magneto•
trzymałość
Jak Japotlskle, choć
fonową.
Jako, że
I
Polska
licencja wioska bynajmniej tewkracza
szybko w erę kaset,
go nie gwarantowała. I rzeczy.
porównywaną
przez socjologów
wiście,
po kilku zaledwie tykultury z erą maszyny parogodniach Wydział Kordów za.
wej. Zakłady Radiowe Im. M,
trudniający ok. 800 osób I staKasprzaka w Warszawie „odnowiący
prawdziwą
„dżunglę"
grażają się", że wkrótce dostaraparatów, zbiorników,
agregaczą na rynek krajowej produktów, rurociągów, maszyn... Uzycji magnetofony ltasetowe na
ska!
włókno o wytrzymałości
licencji Thompsona. A co robl
dorównującej temu z · Japonii.
krajowy przemysł, teby dostar.
Stąd
te gratulacje„.
czyć do nich kasety? I
Pełniący obowiązki kierowniWięc krajowy przemysł „wziął
ka wydziału, tecbllolo1 mir Int,
lodzi

M

także

ki),

••Hl

llP.7'3•

e'-•111

Decyzja była błyskawiczna, tu
ale znów pięknie popisało Zjednoczenie
Przemysłu
Włókien
Sztucznych, mające na wia·
sem
mówiąc
swą
siedzibę
w Lodzi. P.ostanowiono zakupić
kasety w renomowanej firmie
BASF (Badische Anilin und
'Soda-Fabrik
AG) z tą tylko
różnicą
Iż będą one dostarczane do Polski w kawałkach. Tak
też
uczyniono I do „Stilonu"
zaczęły
napływać
lekturowa
pudelka, a w nich
kólec1ka,..
pokrywki, wykładzina
teflonowa (ułatwiająca poślizg), trub.
ki I Inne z kilkunastu elemen ~
tów, z których taka kaseta się
składa.„ Wszystko, do najdrob.
niejszego elementu.

Wacław

Wojnacki
iedawne,
głośne
na
miarę swej nrezwykloś
przepłynięcie Atlantyku przez Thora Heyerdahla na papirusowej
lodzi „Ra Il" wpro-wad7.llo na lamy czasopism nauko-wych
calego świata tema.I
pradziejów Ameryki I jej za•
Judn!enia
przez przybyszów 1
innego kcmtynentu.
Dosta.rcway
przez niezwykly
wyczyn

przez Kolumba.
J~U Lnd!anie
się
od
przybyszów
znad Nilu, to kultu.ra I osll\K·
nJęcia
cywilizacyjne czerwonoskó!'ych Inków, Mayów I Azteków mla.ly swe źródlo w wiedzy starożytnego Egiptu. Przed
ba.daczami
przeszłości
t.ndlań
skiej otwierają się nowe, inte..

rzecz

Amę.rykl, której u.g!adę gpo~
dowali hiszpańscy konkwistadorzy.
Zalnteresowa.nle daleką 1 bliż
szą przeszłością autochtonów amerykańskich
w pelnl
uspraw\edlLwia przypomnienie, że w
dziedzinie lndia.nlstykl nie zabrakło również polskiego wkła
du. powstałego z dl.lalalności 1
badań
we wszystkich
prawie
krajach obydwu cz<:ści amery.
kariskiego kontynentu. Dominu.
jąca pozycja Stanów ZJed.noczon.Ych wśród państw amerykań

N

cl.,

Po co wam' to było?!
pytam, ole ~astanowlwszy 1l41t
dyrektora Czaklosza,
- Wy, dziennikarze, Jestdcle
wszyscy jednakowi... Nleda wno
była tu pańska koleżanka z Jakiegoś
pisma branżowego i urządziła' formalną awanturę kie.
rownikowi Wydziału Folii, mgr
Bronisławowi
Pitakowi, z tego
właśnie powodu. Ze niby dlaczego wielka fabryka jaką Jest
..,Stilon" bawi się głupstwami
Jakimi na tym tle są kasety?!
(Nie dziwiłem się potem, Iż jak się zdaje nie zdołałem,
zwied>.ając ten wydział, zaskarbić sobie
sympatii jego kle-
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Heyerdahla

dowód

M

możliwości,
że
nie Azjaci
przez Cieśnlnę Berlnga dotąd przypuszcza.no · lecz

pojak
E-

gipcjanie
na swych paplrusowych łodziach
plerws1 dotarli
do Ameryki
po przeplynli:clu
Atla.ntyku, rzuca nowe św!atlo
na tajemnic<: wspanialej kultury 1sU1iejącej
w Ameryce na
długo
przed
odkryciem
Jej

wywodzą

resujące

me>żllwe>ścd

prowadzą

ce do wyjaśniania wielu zagad.ek
kultury prekolumbijskiej

Ek. !h

nie

poz..:i ~t ała

~>ez

wpły

wu

na roi.powszechnlone wy.
obrażenia o Indianach. Miliony
Judzi na całym świecie zna Ind ian tylko z powiesci
Karola
Maya 1 mniema najcz<:ściej, że
potomkami amerykańskich au tochtonów są jedynie mieszkańcy
rezerwatów w Stanach Żjedno•
czonych, których oblicza się obecnie zaledwie na trzysta kilkadziesiąt tysięcy.
Tymczasem
różne
plemiona Indiańskie ży
ją
w rozproszeniu również w
krajach Srodkowej i Połuclnto
wej Ameryki. Warto więc przy.
pommec. że ogólna Jtczba Indian na kontynencie amerykań.
&kim sięga 16 mlll0J1ów osób.
Najsilniej nawiązującym
do
tradycji
indiańskich
krajem.
posiadającym

Na

zdjęciu:

rodzina ekwadorskich Indian Otovalos.
Fot.o - Ma.rek Regel

największą

liczbę

c zerwonoskórych
obywateli okolo 6 milionów - jest Meksyk. Indianie stanowią jedn1<.k
zaledwie około 28 proc. ogółu
ludności
tego kra.ju,
Najbardziej
indiańskim
państwem
współczesnym
jest natomiast
Gwatemala, w której pooad 52
proc. Juc:IJl1ośe1 sta.ne>wlą lnd!a.
nie czystej krwi, których jesł
ponad milion osiemset tysięcy.
W Boliwii 1.650 tysięcy Indla.n
stanowi
ponad połowę ogólu
lud.noścl. 3 mlllo.ny 250 tysięcy

Ind.la.n
reJ;l<I'ezentuje po"lad Ci
proc.
Ludności Peru, a m!Uon
w Ekwadorze - 40 proc. w Ni•
kara.gu!
jest prawie 24 proc.
ludności Lndiańsk!ej
(330 tya.)
20 proc. w Salwadorze (350 tys.),
Poważna liczba ponad 1.117 ty11.
tndta.n żyje na olbrzymim ob~arze Bra.zylU, stanowi jednąlc
tylko 2, 7 proc. ogółu ludności.
Polacy
co już nalety do
pięJQnej
t.radycj1 aa.rodowej ~

zawsze 1 wszędzie odn061li . 1ię
z życzliwością I żywym zą.t.nte
resowaniem do ludów pierwotnych, zdobywając Ich azacunell
1 sympatię.
Zapisali się w pamlt::c:t
tndla.n
tacy zasłużeni pionierzy
osaclnl.ctwa europejskiego
na
ziemi amerykańskiej. jak slawne rod7'11!lY Sa(lowskich i Zat>orowsklch. Ich działalność osad·
mcza nie przyn!oslaby pożąda•
111ycb wyników, gdyby nie P<>ZY•
skali zaufania I sympa.t11 C1;eir•
wonoskórych autochtonów.
W tym sa.rnym
czasie - w
połowie XVII wieku w Brazylii
prawdziwym opiekunem
plemion lndlańskich
byl Wal•
czący na czele woJSik holent1ersklch z Hiszpanami - Krzysz.
tof Arciszewski. Wyst.ępe>wal on
nstro
przeciwko łupiestwu
l
nadużyciom
wobec krajowców,
co spo-wodowalo,
te w w1elu
wypadkach udzielali cennej po.
mocy
oddziałom
holendersldm
I ułatwi.a.li zwycięstwa nad Hiszpanami.
Ten pobieżny szkle o przy.
jaznych polsko-tnd\ańsklch · kĆ>n·
taktach zakończyć wypada naj.
nowszym, wzruszającym
przy.
kładem. W
czerwcu 1948 roku 1
w szczycie górskim Thunde.rhend w Południowej
Da.koi:tf!I
rze:tblarz-Polak Ja.nusz Korczak-Ziółko-ws.ki

rozpocząl

Indian.

na bosaka l tylko w krótkich apo4enkach 1 bo 4zle6 był
niezwykle upalny. W takim tet hublorze" wtrącono Co do
aresztu. Wystarczyło łS minut, upal l garstka wojska, aby
Tetim Nimeiriego upadł. Swiadczy to o wyjątkowej Jego sła..
bości 1 braku oparcia w 1.z e.rokich masach sudańskich,
Jednak po niecałych 100 kolejnych godzinach generał po·
znów do władzy, Fakt ten wywołał całkowite zasko•
czenle 1 szok nawet u wytrawnych komentatorów 1 poll•
tycznych astrologów. Jak to się stało? Co za tym się kryJe?
pytania te pasjonują dziś wlelu obserwatorów t chyba
jeszcze sporo wody upłynie w Nllu nim znajdziemy na nie
pełną odpowledt, Hipotezy są następujące gen. Nimeirie·
mu przyszły na pomoc obce jednostki wojskowe oraz dwie
brygady sudańskie stacjonujące w Egipcie. Przez „jednostki
obce" należy prawdopodobnie rozumieć oddziały libijskie lub
syryjskie, czyli patlstw, które - obok ZRA - I Sudanu podjęły
próbe utworzenia federacji republik arabskich,
W każdym bądf razie tak w Chartumie, jak I w Trypolisie;
Damaszku oraz Kairze w:v.ratnle zaznacza się, że powrót
Nlmelriego był możliwy dzięki akcji państw - mandatartu.
szy karty trypolitańskiej
(u kl ad o utworzeniu federacji
arabskiej), Szczególną rolę odegrała tu Libia. Przecież to jej
lotnictwo zmusllo do wylądowania w okolicach Benghazl sa•
mole>tu brytyjskiego, który zmierzał do Chartumu, wioząc
na swym pokładzie Bakara el Nora - nową głowę patlstwa
wudaósklego.
Bez pomocy Libijczyków porwanie el Nura
byłoby zapewne niemożliwe, Został on następnie wydany w
ręce Nlmeirlego, 1 po parodystycznym procesie zamordowany, Los el Nura podzlelll także rzeczywisty przywódca ole•
udanego zamachu stanu - el Atta oraz wielu innych oficerów. Wśród nanvlsk osób zamordowanych na polecenie ge•
nerała znajduje się takZe Abdol-Challk Mahdżub sekre•
tarz generalny Komunistycznej Partii Sudanu, a na egzeku•
cje czeka blisko 1000 oficerów, znanych działaczy polltycz•
nych I związkowych. Krwawy terror 1 śmierć sza.leją w Sudanie, Dżafar Nimeir! 1 reakcja
postanowili wykorzysta!!
snrzyjającą sytuację I rozprawić się z ruchem lewicowym.
:Z:arządzo·ne zostało polowa.nie na komunistów,
chocl.at nie
oni byli ~ezpośrednlmt aute>raml zamachu,
wrócił

~

,

TERROR i SMIERC
.
SZALEJĄ wSUDANIE
Kiedy żolnie.rze majora el Atta weszli do pałacu prezydenckiego w Chartumie, gen. Nlmeirl - przewodniczący Rady Rewoluc,yj.ne.J - Ja.dl właśnie obiad, Pru> 1St.ole 1iedzlał

wy.

kuwanie w sk;ale monwnental•
nego pe>mnl.ka słynnego l.nd!ań.
skiego wod'Z.B „crazy Horse",
który w 1876 roku odniósł .,;wy.
cięst>wo nad armią gen, Cu.stera. Gigantyc-z,ny poronili: będzie
mla1 wymiary 161x194 met.ry1 a
praoę na.d nLm artysta obli.czyi
na 30 la.t, pragnąc, aby to c:Lzl.e·
lo jego tycla uparnlętnile> boba.
te.r&two walczących o womoś4

DalszY, ci!lg na

st~. 3~

.,,

2l rocznica Powstania WarszawskieRO

26 osób rannych, 4 wagony wykolejone

KATASTROFA KOLEJOWA POD PŁYćWIĄ
I

/
„:~··

I

I

)1

l< .

cląg•u

w

całego

grobach w przeddzied 21 rocznicy wybuchu powstania wień
ce I wiązanki kwiatów. Z uharcespołeczeństwa,
działem
rzy, kombatantów oraz priedspoler.zorganizacji
stawlcleli
nych 1 politycznych uroczystom.
się wczoraj
ści odbywały
Cmentarzu Wolskim,
in. na
gdzie spoczywa ponad 200 tys.
pomordowanych I poległych w
czasie powstania, na Cmentarzu Powązkowskim, przed PomBohaterów Warszawy
nikiem
oraz przy licznych tablicach i
pomnikach rozsianych po całej
stolicy.
Wczoraj wieczorem w Teatrze
Narodowym odbył się uroczysty
koncert poświęcony 27 rocznicy powstania. Przybyli nań zauczestnicy 63-dniowej
równo
epopei, jak l ci, którzy tamte
czasy znają z lekcji historii i
ze wspomnień.

wczorajszego

mogiłach
licznych
warszawskich oraz
w kwaterach cmentarnych pło
nęły znicze. Ludność Warszawy
syhold bohaterskim
oddala
nom stolicy, składając na łeb

dnia

na

powstańców

,

t-·~~ \ ~ • r;•fo•

/::' ..

":.

// ~

34 spadochroniarzy

.. ··

i 3 pilotów zginęło
w katastrofie lotniczej

. . -"h'

/~~-·

Lódź
Pociąg osobowy relacji
Fabryczna - WMszawa Wschodnia odjechał z Lodzi pia.nowo
o godz. 8.25. o godz. 9.04 był w
Koluszkach. Potem przed Ro·
gowem stal „pod semaforem",
W kilkanaście minut później ru.
szyi w kierunku Skierniewic.
O godz. 9.45, kiedy zbliżał się
do stacji Płyćwia (15 km od
Skierniewic), po minięciu znaj.
dującej się tu budki kolejowenagle 4 ostatnie
go dróżnika,
wagony „wyskoczyły" z szyn,
przech y lając się na prawy bok
1 znajdujący się tu - na szczę
~cie ;- nasyp ..•

Kiedy o godz. 11.30 przybyhś
my na miejsce wypadku, ranni
w katastrofie przebywali już w
a
szpitalu w Skierniewicach,
(ponieważ elektrowóz i
pociąg
pierwsze wagony nie uległy uszkodzeniu) odjechał w kierunku Warszawy. Także pierwsze
ekipy awaryjne przystąpiły już
do usuwania z torów zniszczonych slupów · trakcji elektrycznej. Oczekiwano na kolejowy
natychmiast
dźwig, który mia!
do usuwania zniszprzystąpić
czonych wagonów. O godz. 11,
w Plyćwl byli już wszyscy zainteresowani · katastrofą - przedstawiciele wojewódzkich władz
partyjnych i administracyjnych
oraz prokuratury, z sekretarzem
KW PZPR - Henrykiem Tomczakiem, przedstawiciele dyrekWarszawie oraz
cji PKP w
skierniewickich władz. Na miejscu wypadku - przynajmniej w
trudno bY1o jeszcze
południe katastrofy
przyczyny
ustalić
oraz określić rozmiary strat,
które (co bada specjalna komisja) będą dość znaczne. ponieważ z 4 wykolejonych wagonów
dwa mają całkowicie z.niszcz-One
podwozia ...

Zalcowice l</Brzezln,
Wrońska,
ul.
L ó dż.
Jerzy Rawecki
Rozalia Michalak
Lindl eya 4,
- Koluszki, ul. Staszica 13, Zofia Zalęgowska. Tuszyn, ul. Leś
na 18. Józefa Białek - Wola
Drzewiecka (pow. skierniewicByczki
ki), Zofia Kij o
Janina Apostoł
k/Skierniewlc.
- Lódź, ul. Obywatelska 31, BoLódź, Pawia
żena Piotrowska 22. Mieczysław Strzyż - Lipce
k/Sklerniewlc,
Re y montowskie
Danuta Kołaczkowska - Skierni ewice, ul. Si e nkiewicza 26,
Marianna Lipińska - Lódź. ul.
P iotrkowska 182. Józef Cieślak
Reymontowqkie
Lipce
k/Skierniewic, Stanisława Koś
Koluszki, ul. Przeliń sk~ jazd 2.
Wszyscy oni iosta11 otoczeni
lekarzy oraz
opieką
troskllwą
władz miasta. Rann ych, nad zdrowiem których czuwać będą m.
In. z-ca dyrektora szpitala do
spraw lecznictwa - dr Zygmunt
oddziału
Pilarczy k, ordynator
chirurgii - Stefan Lipski oraz
lekarz dyżurny - Jan Olejnik,
odwiedzili wczoraj m. In. wiceprzewodnic zący Prez.. WRN w
Lodzi - Władysław Pawlak, i
kierownik Wyd zi ału Administracyjne1rn KW PZPR - Stanisław
Pietruszka.
ZBIGNIEW KUNA
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Puchar Lata
W

o

ostatnim swym
Puchar Lata w

spotkaniu
g~uple

Vl

przegrajo
Bru1tszwlku z miejscowym
w
Eintrn.chtem O:1 (O :O),

Zagłębie

Wojaże

Wałbrzych

tenisistów

W dniach 4-8 sJerpnia br. odsi<:: w LuksembUI gu tenlm1strzos~wa Europ y amatorów. W turnie ju weźmie u6-osobowa eki.pa polska.
dział

będą
s~we

Wj"jadą: Kralówna,
Z kraju
Wieczorkówn a i Fibak, do których dołączą: T. Nowicki, Ryba-rczyk I Gąsiorek , przebywana turniejach w
ober:>nię
jący
Szwaj ca ril.

Po zakończeniu mistrzostw w
Luksemburgu cała szóstka w,-jed zie na m iędzyn arodowy turniej do Moskwy. który 1.0stanle
rozegrany w dolach 9-16 sierpnia.

Anilana uczy pływać
Anita.na

d~brte

spełnia

swój

propa.!(owarnia sporobo.w!Ązek
tu pływackiego. W poniedziałek

o godz. 17 na basenie przy ul.
Sobo.lowej 1 rozpóo2'JO!ie się kolejny 10-lekcyjny kurs nauki
pŁywanla. OP'!a.ta 100 zl. Trzeba
mieć rzaświadlozen~e lekall"Sicie.

Wczoraj ok. godz. 5.30 radio
sygnały SOS
Gdynia odebrało
z duńskiego statku „Chris{a",
mgły
gęstej
który w czasie
z greckim
kolizję
w
wszedł
miała
Kollzja
„No rdhe'ide".
m iejsce na Bałtyku pomiędzy
Wład ysławowem.
i
Rozewiem
Na ratunek pospieszyły polskie
jednostki a tak ż e okręty ma„Chrlsta"
wojennej .
rynarki
zatonęła. Na pokładzie „Duńczy
ka" znajdowało się 7 marynarzy, 1 kobieta i 2 dzieci. Wszyscy oni zostali uratowani przez
statek WOP. Uszkodzeniu uległ
„Nordheide", w którym
także
T.naczne przeciek!.
&twierdzono

Znów wytruto ryby
mów
krakowskim
W woj.
stwierdza no za trucie rzeki. Wożylicy w pow. żywiec
dami
przepłynęła wczoraj s~km ławi
ca martwych ryb. Przypuszcza
woda · zatruta została
się, U
111arbarni w t.ody1110ściekami i
wicach.

politycznym,

stowarzyszeniom,
społecznym,
pracy i instytucjom
zakładom
oraz osobom, które nadesłały
gratulacje z oka:tjl wybrania
mnie na stanowisko przewodniKomitetu
Lódzkiego
czącego
Frontu Jedności Narodu, 6klapolfzięk!!Wjlol\ie,
dam serderzne
' PRZEWOJ>N(C'ZĄCY
LODZfU!':GO kOMcrJ!:TU FYN
PROF. DR ANDRZEJ NADOLSKI

„MAŁY

zmarł,

przeżywszy

S. tP.
mgr

KAZIMIERZ KOLASA
Pogrzeb

odbędzie

Siil

dnia

1 sierpnia br. o godz. H.30 z

kaplicy cmentarza na nolach,
o czym zawiadamia stroskana
ZONA Z DZIECl\tJ
Foto -
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Olejn iczak
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POLSKI W DYSKU

15.88; 100 pp!.: 1) Strasz:p\ska
man (CSRS) - 10.3, 3) cuch (P)
(P) - 13,02, 2) Nowakowa (P)
- 10,4; kula - mężczyzn - 1)
3) K iss (W) - 14,0;
- 13,2,
Varju (Węgr y ) - 20,45 (rekord
1) Balogh (W) 100 m kob.:
Węgier), Z) Janousek (CSRS) 11,7, 3)
11,4, 2) Fliśnik (P) 20,05, 3) Brabec (CS!tS) - 19,39,
Jędrejek (Pl - · 11 ,8; ł x 100 m
4) Holub (WJ - 18,58, 5) GajPolska (Gramse,
mężczyzn: 1)
18,07, 6) Gryz.bań
dziński (P) Cuch, Nowosz, Dudziak) - 39,4.
(P) - 16.68; 400 m mężczyzn 2) CSRS - 39 ,5. 3) Węgry - 40,9;
46,3, Z) Tulls
1) Werner (P) ł x 100 m kobiet: 1) Polska (Ję
(CSRS) - 47,l, 3) Balachow:;k!
Bakulin, Jóźwik, Fliś·
drejek,
(P) - 47,2; 400 m kobiet - 1l
nik) - 44,6, 2) Węgry - · 45,0.
Zientarska (P) - 54,4. 2) Hry3) CSRS - 46,3.
niewicka (P) - 54,7, 3) czerPo pierwszym dniu zawodow
klamova (CSRS) - 55,l; 800 m
punktacja Jest następująca:
l) Linkowski (Pl
mężczyzn - 1.51 ,8, 2) Piachy (CSRS) MĘZCZYZN1
1.52,2. 3) Kupczyk (P) - 1.52.ł.
1.52,6, 5) Bla4) Zslnka (W) Polska - C z echosłowacja 58:58.
ha (CSRS) - 1.52.9, 6) Molnal'
Pol•ka - Węgry 64 :52, Czecho(W) - l.'i3,5; 10.000 m - I) JanWęgry 67 :50,
słowacja sky (CSRS) - 30.02,6. 2) Vitkovic (CSRS) - 30.07,8. 3) Lęgow
KOBIETY,
30.IQ.O, 4) szerenyi
ski (Pl , 30.!4,8. 5) Mecser, (W) (W) Polska - Czechosltlwacja 56:39,
30.26.6, · 6) Rutkowski (Pl
Polska - Węgry 46 :49, Węgry 33.15.8: 1500 m kobiet - 1) JehCzechosłowacja 55 :40.
lickova (CS,RS) - 4.18,6, 2) Llgetkuline (W) - ł.19,7, 3) Vol-,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
gyi (W) - 4.20,7, 4) Kołakowska (P) - 4.21,6. 5) Dobrzyńska
4.22,2, 6) Privrzelova
(P)
Łuczniczki
4.29,9; dysk męż(CSRS)
czyzn: 1) Danek (CSRS) - 63,60,
świata
2) Tegla (W) - 62,82. 3) Fejer
(W) - 62,66, 4) Gajdżiński (P)
Reprezentantki Polski zdobyły
- 61,12, 5) Vidrna (CSRS) m istrzy ń
drużynowych
ty tul
58.80. 6) Gry•boti (P) - 57,14 i
ustanaw łucznictwie,
św iat a
oszczep kobiet: 1) Jawo rska (P)
wiając rekord świata wyniii.iem
- 59.94, 2) Rankyhe (W) - 57,58, ' 6.907 pkt.
3) Gryziecka (P) - 57.44; wzwyż
medal
:r.loty
Indyw idualnie
kobiet: 1) Hu ebnerova (CSRS)
Gapczenko (ZSRR)
zdobyła
183, 2.380 pkt. (rekord śwhtta) przed
- 183. 2) K umka (W) 3) Konows ka (P) - 178: dysk Wilber (USA) - 2.371 pkt. i M.
1) Abahazine (W) -· Mączyńską - 2.326 pkt.
kobiet:
54,92, 2) Kliberne (W) - 54,22.
3) Nadolna (P) - 54,14 (rekord
Polski), 4) Srbowa (CSRS)
ŁKS
48,74, 5) Chewińska (P) - 48,05;
W najbliższy wto.rek, 3 sierptyczka: 1) BUciarskl (P) - ~.oo,
nia w lokaJu LKS przy ul.
3)
2) Steinhacker (W) - 4.80,
P iotrkowskieJ. 76, ~dbędzie się
.Jelinek (CSRS) - 4.60; trójskok:
wa l.ne zeb.ra.ll'ie 'fpra,wowa•wczo1) Fiszer (CSRS) - 16,40 , Z) Kasekcjd pi!Jki notnej
wybol"cze
locsa1 (W) - 16,1 0, 3) Lasocki
LKS.
16,02, 4) Broda (CSRS)
(P) 18,01, 5) Joachimowski (P) · Caę~ru Ir.ibi.ce mlle wifu.tiami.

Z ~IENNIK ŁODzlil ~ 181 !7153~

Polski
mistrzyniami

Zebranie sekcji p.n.

i .

Akt agresJt USA
wobec DRW

mln
mLlat. Rozpoczęli
nilaboratorium naukowego „Alm od
odlegloścL 100
w
sep"

I

„Falcona".

astronauci
Po 6 godzinach
wrócili do kabiny kslęl:y~owej.
Tym samym zakończona zostapierw.sza z trzech wypra w
ła
na powierzchnię Księżyca.

w Trypolisie, „ma-

szczyt arabski" ogłosił wczoraj komunikat, w którym plęć
ZRA, Sykrajów arabskich ria, Libia, Ludowo-DemokratyJemenu oraz
czna Republika
Republika Arabska
Jemeńska
w ostrej formle potępiają Jorza usilowanie likwidacji
dan ię
oporu. W
palestyńskiego ruchu
znajduje się okomunikacie
strzeżenie, iż w razie złamania
ka irskiego i amporozumień:
wszystkie podpisan e
mańskiego.
kraje zmuszone będą do podję
cia praktycznych środków indywidualnych lub zb;orowych
w celu ochrony prawa. narodu
do samookreśle
palestyńskiego
nia i kontynuowania swej siu-

Dalsze ofiary
atomowego grzyba

w szpitalu W'
W ub. roku,
Hiroszimie zmuly 33 osoby ofiary bomby atomowej, zr2:u~
conej na to miasto ćwierć wie•
ku temu. z leczenia ambulato•
ry Jnego do dziś korzysta 24.398
osób. Lącznle w całej JaponU
na chorobę popromienną cir..r pl
ok. 30 tys. ludzi.

Kronika wypadków

„Latający słoń".
- w opałach
wieczorem uległ
W piątek
typu „Boemg
awarii samolot
z Sanwystartował
który
747",
Francisco do Tokio. Na pokła
znaj'dowalo się
dzie ma.szyny
215 osób. Samolot powrócU do
San Francisco, gdzie przy nagłym lądowaniu 1~ osób zostało
rannych.

Lawina zasypała
100 osób
Od 3 dni trwa akcja ratunkowa w górach Hindukuszu w
Afganistanu,
części
gdzie olbrzymia lawina ziemna
na kilka osad. Do Lej
runęła
pory ze zwałów biota wydobyWedlu~
to ponad 100 zwlok.
pierwszych doniesień w katazgin ąć ok. l.OOÓ
strofie miało
te
Przypuszczenia
osób.
zachodnie twierdzą agencje
są przesadzone.
północnej

SZCZYT _,ARABSKI''.

ły

Dola 30 lipca 1971 r.
lat ł8

sudańskie.hi
nących do władz
Na całym świecie zanotowano
wczoraj wiele manl!estacji prze.,
ciwko terrorowi w Sudanie.
-------------Rahmana
Abdela
jego zastępcę
el-Hadżę. Nie zaprzestały pracy
Agencje
wojskowe.
trybunały
nowe
ogłoszono
że
donoszą,
wyroki na oficerów armil suda1'lskiej, skazując ich na wieStany Zjednoczone ponowrul
loletnie wi<;:zienie. W Chartumie
de>kona·l y aktu zbrojnej przemo•
godzina poobowiązuje
wciąż
cy wobec Demokratycznej Relicyjna. Prasa stołeczna Sudaw piątek
publiki Wietnamu.
nu zamieszcza liczne apele na·
przebombardujący
myśliwiec
do ro zprawy z kowołuJące
rakietowy na
atak
prowadził
munistami. M. in. „Mall Teletereny położone 120 km na pół
stwierdził, że wszyscy
graph"
nocny-zachód od strefy zdemi·
zaaresztowakomuniści zostaną
·
•
lita.ryzowanej.
ni a partia komunistyczna b<::Ostatnie tego typu akty zbroJ•
dzie zl!JQwidowa na.
ilP•
11
dniu
w
zanotowano
ne
Nie ustaje fala protestów plyca br.
Władze sudańskie aresztowały
Federacji
przewodniczącego
tego
Robotniczych
Związków
kraju Awadallę Ibrahlma oraz

POTĘPJA JO.RDANIĘ
Obradujący

1

22-LETNIA NADOLNA
Wczoraj rozpoczął się w Bratysławie trójmecz lekkoatletyczny CSRS - Polska - Węgry.
Oto wyniki:
110 pp! - 1) Nadenicek (CSRS)
- 13,3, 2) Jóźwik (P) - 14,1, 3) Wodzyl'lskl (P) - 14,1; 100 m mężczyzn
- 1) Nowosz - 10,2, 2) Boh-

nauta David Scott, jako siódmy
na Srebrnym
stanąl
człowiek
Globie.
„Falcon"
księżycowa
Kabi na
z kosmonautami Davidem Scottem l Jamesem Irwinem na pow piątek
wylądowała
kładz ie.
części szczeliny
na północnej
Hadley•a, u podnóża księżyco
wych Apeninów. Załoga spędzi
ła noc w kabinie. Sen kosmonautów został jednak przerwany. pon ieważ stwierdzono powolny spadek ciśnienia w kabin ie. Spowodowane to zos'.ało
z zaniedomknięciem · jednego
worów - nastąpił przeciek tleuszkodzeusunęła
Załoga
nu.
nie.
za Scotślad
w
37
14
godz.
O
1
tem na powierzchnię Księżyca
O godz.
zszedł James Irwin.
15.10 po uprzednim przygotowaelektrycznego.
niu samochodu
lunonauci wyruszyli
„Rover".
na 7-godzinną przejażdżkę. Do
pojazdu przyczepiona jest kaprzekazuj„ca
mera telewizyjna
na Ziemię zdj«icia Księżyca.
„Rover" porusza sit;: z szybna
na godzinę,
koś cią 8 km
powierzchni Jego
zaś
płaskiej
de.chodzi do IZ km.
szybkość
Lunonauci zauważyli na trasie
przejazdu kilka -Olbrzymich bloktóre stoczyły
ków skalnych,
ze zbocza szczeliny Hadsię
różne
posiadają
Głazy
ley•a
szary kolor i urozkształty,
maiconą fakturę. Lunonauci fotografowali panoramę Srebr:i.ekratery oraz
g-0 Globu, jego
PobraU oni
piękną scenerię.
których
próbki skał,
także

SOS na Bałtyku

Organizacjom

WOBEC KOMUNISTOW
I DZIAŁACZY POSTĘPOWYCH W SUDANIE

6-GOOZINNA WYPRAWA
NA POWIERZCHNIĘ KSIĘŻYCA
Wczoraj o godz. 14.30 luno- wiek oblicza się na ok. 3
instalowanie

Podziękowanie

O godz. 12.30 ):>yliśmy w skierniewickim szpitalu, gdzie przewieziono 26 rannych w kataże n ie
mimo
strofie. Tutaj
stwierdzono u ni(:h stanów bard zo poważnych, oały personel ·
szpitala postawiono „na nogi'' ·
Kiedy Je~zcze karetki pog-0towia
- po otrzymaniu wiadomości o
katastrofie - nie dojechały do
Plyćwi, w szpitalu przygotowano już 10 łóżek, zebrano cały
możliwy do „uchwycenia" personel, zrobiono wszystko, co byzespołu i czekano
ło w mocy
na poszkoctowanych. 10 z nirh
po opatrzeniu i wstępnych badaniach zwolniono przed godz.
13 do domów. Natomiast 18
osób (z których trzy znaJdują
stan ie cięższym) pozosię. w
stal-0 w szpi ta I u. Są to : zo fi a
Lódź, ul.· 1 Maja
Urbańczyk 53, Genowefa Jaszczyk - Warszawa, ul. Mila 22, Zofia Pawlik - Rawa Maz„ ul. Nowa 1.
Antonina Nowakowska - Lódź,
Stanlslawa
16,
Gdańska
ul.

·*

(FranW miejscowości Pau
cja) doszło w czwartek do katransportosamolotu
tastrofy
wego francuskich sil lot111czych,
w której zginęło 37 żołnierzy.
Samolot spadł na ziemię t eksNa jego pokładzie
plodował.
znajdowało się 3 członków załogi, ł Instruktorów spadochrosię
szkolących
nowych 1 30
spadochroniarzy. Dwaj oficerocało
katastrofy
z
wie wy~zli
ponieważ nieco wcześniej wy~
o.ni, by spra.wdzić
skoczyli
wiatru.
1zybkośc!

TRWAJĄ BESTIALSKIE REPRESJE

sz11e'j walki wy:r.wo\et\cte1. Ko•
munikat wyraża także poparcie
dla rewolucji palestyńskiej oraz deklaruje poparcie materi.alne i militarne. Przywódcy
krajów zebranych w Trypolisie
u znali inicjatywę rządu Libli w
sprawie poboru ochotników do
szeregach palest yń
w
wali(!
skich :r.a „przykład aodny nailadowania.

.* .

T ymczasem agencja UPI doo straceniu w Jordanii
palestyń
trzech komandosów
skich, skazanych uprzednio na
wydal
Wyrok
śmierci.
karę
król
wojskowy, zaś
trybunał
Husajn wyrok ten zatwierdził.
niosła

• WT<RD MO W Lodz1., ul. VI!;
B~ · ••-klej 60, tel. 516-62, prosi
o z· •Oszenle s i ę świadków na.
wypadków:
stP,.>UJących
Potrącenia w d·niu 8 czerwclL
br. ok. gad-z. 17 na ul. Zgierskiej 9 przez motoc-ykl jadi;cy
od Pl. Kościelnego do galucklego Ryillku ob. F. Rosiak.
motocykl
przez
Potrącenia
rnężc~yzny w dniu 11 rzerw"a
b r . ok. godz. 14 na ul. Zie\-0.n ej
na odcinku Al. Kośc ius'.Zkl Piotrkowska. Proszony jest tak~e kierowca\ motocykla.
e O godz. 7.15 na ul. ArmU
Czerwo nej - przy Niciarnia1nej
· samochód „Nysa" IS 05-70 potrą<'ił s. Ba.siackleg-0, lat 58 (Ża
Samochód przewrócił
kowice) .
się. Pieszy dozna! ciężkich ob·
razeń.

e

Na ut.

przy

Bednarskiej

wybiegłs.zy rapDygasińskiego
townie na Jezdn 1ę, pobrąco.na Z-O·
7-letm i ą,
p.rzez motocykl
stała

Joanna T„ która doznała
klch obi:a.żeń c iał a.

rięż

POGOD"
Wczorajsza buru., która !)!"?~
na-d Lodzi ą i wojewódzszla
twem, sp.o.wo<iowala wiele szkód
na kolei. M. In. od piorunów
poz,rywaJle zostały przewody e~
l~trycz.ne, na p.rzyklad na stacji
Z'(ierz brakowało dopły<\VU prą
du. Prądu nie było także na
Chojny. Od
trasie Karolew p ioru na na stacji Justynów zaktób 1te zostały dwie osoby.
nie Wiało nam
rych naz.wisk
•ię

ustalić.

• • •

Zachmurzenie me;Ą,"ielkle. chwtJami umlarko•wane. Wieczorem
Temperatuya
mozllwa burza.
słabe,
Wiatry
ok. 32 st. c.
zmienne. Jutiro nadal upalnie.
godz:
o
Słońce d<zlś zajdzie
19.33, a jutro wzejdzie o 4.03.
lmieniJlly obchodzą Pi-0t.r i Ju.
styna,

m„' •: ®4•) ii :t•3q!1 ;J n13 ~1~!1! It•]*A Itłł
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POWINNO BYĆ ZNACZNIE LEPIEJ
Wiel·
Wczoraj
ka re\via &po.rtowców calej Polski. Przyjdzie jeszcze odpowiecrnl czas na dokonanie wnilĆliwe
go jej P-Odsurnowa.nla. Tymczasem możina stwlerdzić jed•no, Żft
tegoroczna spartakiada spetnila
zakończyła

sw-0ją

wielką

rolę.

si ę

Byl iśmy

swia.dkami pięknej walki malo
sportowców,
znrunych
jesz,cze
którzy p otrafili amb itnie walczyć o medale i punkty.
Zastępca

przewodniczącego

Rutkowski
Józef
GKKFiT
stwierdzLI, że wyniki spa.rtakia.
dy przes1Jy nasze oczekiwania.
Mamy liczne i wartośclo·we zaplecze dla naszej kadry narado.
wej. Przed tą mlcxLzieżą otwarta z.ostała szeroka pe rs pektywą,
zdobywania ostróg sportowych.
Nasuwa się pyttanle jak zakończyli tę wielką batalię sporwojewódz;twa
i
towcy Lodzi
lódZJkiego?
Raczej kiepsko. Spodziewaliś
my się 11nacz.nJe lepszych rezultatów. Gdyby nie płytwacy - to
L&dź zajęłaby w ogótnej klas:Pf lkacjl jedno z 0&ta.tn\ch miejsc.
częściowo
ratowa.ti
Sytuację
Jak na drugie miastrz„lcy.
sto w Polsce - to Lódź wy.
co prawda
Były
słabo.
padła
chwil
miłych
ale
re>dzynki,
stanowczo za
pr zeżywaliśmy
mało. Kompletrna kompromitacja
lekkoatlenastąpil<ł na b ieżni
t)llc7Jnej. Jest to wyniok k iep ski ej
wspólpracy z młodz ieżą szkolną.
Woje)Wódzitw>O może P-OSZCZYCIĆ
kilkoma dobrymi wynikami
się
lekkoatletów, zdobyciem złotego
medalu przez siaitkar:zy, kilku
medali wywalązomych przez bokserów I o dziwo przeż kolarzy„ kitór:zY spisali się znacz,pie
lepiej od swoi.eh kolegów z Lodzi.
Wi11losek jest jedein i to zasadiniczy, Trzeba j·Uż dw rza~ąć

odrabiać

pra cować.

zaległoścd

i

poważn i e

Pracować

musi caiy
to znaczy
aktyw sportowy I ludzie,
trenerzy
dz.lala.cze,
którzy są odpe>wiedzlalni za po.
T.r{eziom sportu lódzikiego .
ba rus.z.yć z martwego m iejsca
sport w sllk-0le. Sport P-OW1nien
try;skać rekordami. Trzeba raz
nareszcie przestać bawić się w
sport i zachly5'tywać S<i<:: mało
wartościowymi wynikami.
żeby
Należy dążyć do tego,
a.rmia
lódz ka
się
zw i ększyła
sportowżeby
sportowców

czuli właściwą opiekę nad
od sportowców
Należy
wymagać i w odpowiedniej formie rozJhczać zaw-0ooi ków i trenerów.
może
dzialanl a
Systemów
być wiele i niewątpllwie wszy.
stkle one będą d-0qre, jeżeli mą.
drze zaczniemy reali zowa ć wszy.
stkie zamierzone plany. Jeżeli
tak się stanie - to za dwa lata gdy staniemy ponownie na
starcie kolejnej centralnej spartakia.dy nie będziemy świadka(n)
mi katast.rofy,

cy

sobą.

ŁODż NA -10,
WOJEWODZTWO NA - 18 MIEJSCU
Ol'loszon~ -0fi.cj alną klasyfikację mia,st wydzielo.nych I wojewod1,tw b 10.rących udział w II OSM:
1) Wa.rszawa - 1362, 2) Katowice - 8j3.5, 3) Poznań 809 , _4)_ Wrocław :-- 803.5, 5) Bydgoszcz - 707,5, 6) Gdańsk
- 600.o, _7) Szozecm - 570, 8) Zielona Góra - 453,5, 9) Opole -:- 449,o, 10) LODZ - 446,5, 11) LublLn - 436. 12) Warszaiwa
344.5, 14) Koszalin _ 293,5,
WOJ. -:- 346, 13) Kraków m. 17) Rze•zów - 238,
15) Kielce - 276, 16) Olsztyin - 257,
18) LODZ woj. - 222,5, 19) Kraków woj. - 219, 20) Bialy.
stok - 88,5 pk.t.
Tak więc. zajęliśmy gocsze mlejs<Ca niż w czasie p;erwszej ~pa.rtak1ady we Wrocławiu. Wówczas Lódź była na 71
a woiewództwo na 17 miejscu. Trudno jest mówić 0 posti:pie spo.rtu wyczynowego na naszym terenie.

1--------------- ---------------DZIŚ ŁKS - FC KARL-MARX-STADT
Dziś o godz. 19 na stadionie
przy Al. Untl 2, Pilka.rze LKS
rozegrają towarzyskie spotkanie
z czołowym zespołem ekstraklasy -NRD, byłym mistrzem tego
kraju FC Karl-Ma.rx-Sta-dt.
na .ipoważmi ejszy
to
Będzie
sprawd!Li.a.n l0;dz.ia.i p.rz;e.d ~:;.

poczynającym się

za

tyd'l'teń

se-

I-llgowym. SP-Ocl.z;i.ewac!
ciekawego spotka0n ia. Jak wiado.mo, pilkarzs
i,decydowanej,
hotdują
NRD
konctyc,11
na d obre.I
opartej
grze, pC>dcza.s gcty LKS gra ra(,&). ~
ciej techni-c.z,nie,
zonem

się więc należy

I- Stanisław
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Lisiński

ka), aż proch wvlatywal Im apod obcasów.
Panjan.drum,
o w11g!qdzie monstrualnego kola ognistego
mialo zostać utyte w dniu lądOwanta 4l!antów w Normandii
do niszczenta niemieckich tortyftkacjl. Byla to para g!gan·
tycznych kól o średnicy ponad trzech metrów.
Szerokoś<l
obręcz11 przek1'aczala trz11dzteścl centvmetrów. Pofrodku w
miejscu piasty m!al b11ć umteszczony ladunelc wybuchowy
wyposażony w zapalnik uderzenwwy. St!q napędową tego po.
Jazdu miały bl/ć rakiety. umieszczone na obrzeżu kól.
Projekt ten, zaakceptowany przez urząd do spraw różnych
broni marynarki brytyjski.a;. IOlłał .,.eal!zowany w sierpniu
1943 r. Zaklady w LeytOlllłOIM totl!'loncllll pierwszy prototyp.
Już na pierwszy rzut oł:c tllłdontłlt łllll zasadniczy bląd
konstrukcyjny. JeżeU
mialy łl11d . 114Pfdzane przez ra·
kiety to panjandrum po..-Wby si' n&pndd jak każdy Inny
pojaad odrzutowy.
waqdienie nit łlltCO
nak takim po·
jazdem. Nons<0nsima łltlfO
lad.an
ł.ł
iety działające
na obwodzie kola UIVłfOOn4 momellł Ołl
y, co spowoduje toczenie się
&e,o tra haniztn„ Kdllł uczeń szkoly
średniej w Polsce zdaje tobie 11prataf s •urdalności tego
projektu.
Oczywiste jest, że stly wybuchu mln ~adzą raczej IW
poślizgu kota a nte jego ruch• otH<oeowego. Urządzenie to
mia.to jeszcze jedną poważną
Nie by! to pojazd wy.
P-Osażony w kola, lecz tytko parlJ
ól. Nawet stosunk01po
mały przedmlct, który znala;lb11 łlll na ich d.f'odze, powo•
dowalby zmianę kursu o
ta stopni, a nawet móglbl/
zmienić kierunek posuwania ftf •Paratu„.
Prototyp konstruowano w tD.,,mkach calkowitej tajemni•
cy. Kiedy byl got9W11, pod Ili
eskortq potlcj!, przetrans•
portowano go ku ,achodnim pła.łom brytyjskim ł tam przy.
stąptono do prób. Licznie prznvwa;ący na wczasach angiel·
scy urlopowtcze by!! śwladk4Wd tej niec~!ennej I jak się
okaaalo 'mlesznej próby.
Panjandrum Wypuszczone
desantowej po Pl'Zeby•
etu kilkuna,stu metrów zn
. Konstruktorzy, któ·
rzy sądzili, l·ź osiąqn!e. ono --~ 60 mil na godz., doszli
do wn !osku, te 1>0sla.da S6slf m
!ość rakiet. Urzeczeni
widocznie efektem pirotecbłftn
iągneli specjalnym sa•
molotem dodatkowe rakiet'!/-; ł pn
!ono do drug lej próby.
Ogromna machtn11, ni>pędza.ns
70 rakiet, potoczyła się
kawałek po plaży. trafiła na nierówność, pochylila się na
jedną stronę, zmieniła kierunek o 180 stopnl, wjechala w
morze ł przewróci!a s!ę. Wybuchające rakiety spawodowaly
zagotowanie wody, o. niektóre z nich przelecialy pan.ad pla·
żą. Urządzenie zostalo calkowtcle zniszczone. ale cala próbo.
dla postronnych obserwatorów byta niezwykle widowiskowa.
Chyba tym ostatnim kterowal stę urząd IW spraw różnych
-bro>il dect;dując się na kontyntLOtvsnte dalszych prób.
Przustą1'1ono do ntch w J)aźdzlerniku 1943 r. Do piastv wehikuł.u
prz11mocowano
clężkke liny ! polączono !I dwoma

I

-

rownlka.) A proszę zwrócić U·
na fakt kontynuował
dyrektor - że zatrudniamy tu,
w tej wielkiej fabryce, w w1eJ.
klej chemii, ładnych kilka ty·
slęcy
ludzi. Niektórzy z nieb,
mimo rozllcznych środków O•
s·trożnośc/,
zaczynają
sklllkl
pracy w takim zakładzie odczu.
wać na zdrowiu l bezp<>średnlo
w produkcji nie mogą byd za-.
trudnfanl.
Co z nimi rob1c? I
Zwalniać
z fabryki? Przenosić
zasłużonych
pracowników do
robót podrzędnych, a więo
l
:tle płatnych?! •••
Wlęo I o
tym
pomyśleli I
Rzeczywiście; w
chemii i nie
tylko w
cbemil, w każdym
przemyśle,
który tylko usziachetnia surowce lub WYtwarza
półprodukty
przerabiane gdzie
Indziej, problem ludzi steranych
pracą Jest poważny I narasta„.
Tu, w „Stilonie" otwiera się
dla nieb
nowa, interesująca,
nowoczesna I Intratna szansa
kasety:
finalny, rynkowy
produkt, a przy tym stosunko·
wo „łatwy" w fazie montażu„.
wagę

Obliczono szybko, że na ra.
zie kupując kasety w elemen.
tach i taśmę do nieb (ładunki
Jednogodzinne) na każdej sztu.
ce oszczędza się o,90 zł dew1~0·
wego w porównaniu
do 11eny
zakupu gotowych kaset,
Kilkanaście panienek I koblet1
w śnieżnobiałych
fartuchach,
powoli, ostrożnie montuje kasety.
Każdy
egzemplarz - a
zmontowano
Ich już ponad .
3 tys. - jest poddawany skrupulatnym badaniom, przy pomocy jednego z trzech ma~ne.
tofonów Philipsa, które zakupił
„Stilon"
(mimo
obietnic
„Kasprzak'• swoich jeszcze nie
dostarczył),

Wszyscy Si\ tu
troszeczkę
„,zwariowani" na tym punkcie..
Nawet człowiek tak opanowany1
jak sam naczelny„, Wsłuchują
się w każdą kasetę, czy nie za
bardzo grzechocze (każda grze.
chocze także ta najlepszych
firm zachodnich),
czy nie za
bardzo „gwiżdże" przy przewi·
janiu (tamte nie „gwiżdżą" zu.
pełnie).
I wszyscy powtarzają,
że dopóki nie będą pewni, że
się z tym uporall nie puszczą na rynek ani sztuki, -chocl
PKC Już ponoć ustaliła ceno

na ;o

zł.

Jestem
przekonany jednak;
:!;e w sierpniu br. pierwsze poi.
skie kasety magnetofonowe, 3
obwolnti\ przywodzącą na pa•
mięć dotychczasowe opakowania
taśmy ze „Stilonu", ukażą
s1ę
w sklepach„. ZWS Gorzów to
solidna firma.
Dopiero w IV kwartale br,
fabryka w ramach zakupów Ił·
cencyjnych ma otrzymać spe·
cjalne stoły do montażu kaset,
wtryskarki do produkcji obudowy kaset z polistyrenu.
W
roku
przyszłym
ma nadejśó
krajarka do cięcia taśmy na
pasemka
szerokości
3,80 mm
I wtedy taśma sprowadzana bę.
dzle w rolach.
Powoli, stopniowo,
element po elemencie
rodzić

się

będzie

całkowicie

poiska kaseta magnetofon:>wa,
której - jak się przewiduje będziemy
potrzebowali wkrótce
ok. 3 mln sztuk rocznie,

hStllon"
jwlatowe

-

(Dalszy

ciąg

Ila

Nieciecki

JEDEN Z PROFESORÓW POWIEDZIA~ KIEDY$, ZE SPORT TO PRZEPIĘKNY TEATR BEZ
KURTYNY. Z TĄ OLBRZYMIĄ RÓŻNICĄ, ZE NIE
MOŻNA W TYM TEATRZE PRZEWIDZIEC ROZWOJU AKCJI I WYTYPOWAC BOHATERA. OD
PIERWSZEGO
AŻ
DO OSTATNIEGO DNIA
IGRZYSK, GDY NADCHODZI UROCZYSTY MO·
MENT ZGASZENIA ZNICZA TRW A W ALKA q
PUNKTY, MEDALE, O ZASPOKOJENIE AMBI·
CJI, DUMY NARODOWEJ i ZDOBYCIE St.AWY!
rudnn Jest najwybitniejszych sportowców świata porównać do odkrywców lub wykwintnych poet~w.
Jedno jest pewne, te nazwiska wielu ~ nich o~:r.y.
wają, gdy zbliżają się lg!-'zyska Olimpijskie. Kiedy
więc mówimy 0 maratome wspominamy greckiego
pasterza owiec Luisa. który wygrał ten bieg w Ate.
nach w czasie I nowouesnej Olimpiady, zorganizo•
wanej w 1896 r.
Sport jest pełen romantyzmu I nlepowtarialnycb akcji,
Właśnie to ostatnie stanowi jeden z największych atutów
sportu wyczynowego.
I jeszcze jedna niezmiernie ciekawa cecha sportu, Lubuje
się on w symbolice, Czym tnnyqi jak wspaniałym symbo·

T

1ff(f„

W historii woje-n katda 1 walczących atron dążyta d'O
stworzenia doskonalszej broni. Najwymowniejszym tego do•
wadem moźe być przyklad ostatniej wojny światowej. Wy•
produkowanie bomb11 atomewej, szeregu trucizn oiologicz•
nych ł chemicznych.
W okresie Il wojny lwlatowej starano się równld stwo•
rzyć roboty (wprawdzie ni<? tak doskonale, jak to jest moż·
llwe obecnie) mające 1<J. zadanie niszczenie umocnień obron•
nych I ruchomych ceklw. Obok niewątpliwych osiągnięć zda•
rzaly s ię calkowtte •iewypo.ly. Nierealne projekty wyprodu·
kowania nowych broal pociągaly za sobą szalone wydatki.
Swoistego rodzaju rekord pod tym wzqlędem pob!ił Anglicy.
Zada>iia jakie chcieli powierzyć robotom byly niemożliwe do
wyko>iania. Dziś patrząc na to z perspektywy czasu, wydajq
się ~mleszne. gdyż byly konstrucwane wbrew podstawowym
prawom fizyki. toteź uo wielu próbach okazały się do ntcze·
go nieprzydatne. Niektóre projekty tak zwanych Htajnych
broni" zdumiewały swoją naiwnością.
Jednym z takich monstrudl>iych pro1ektów bylo „panjan•
drum".
Urządze>ile to.
nazwa>ie imieniem
fantastycznego
stwora wymyślonego przez Samuela. Foote, osiemnastowlecz·
nego pisarza, któr11 w swoich książkach plslU o aziwn11c1'

Jarosław

I

str. 5)

Iem braterstwa Jest zapalenie znicza; złożenie przyslę~I,_ WY•
do ostatniego cala defilada, a potem w1encze•
nie mistrzów diademami z liści laurowych, dekorowanie medalami, chociaż medale te z punktu widzenia wartości ma.
terialnej nie mają większego znaczenia,
Skoro jesteśmy przy medalach ollmplJsklcb odczuw!l~Y
żal do naszych naczelnych władz sportowych, że dopusc1ły
w sposób bardzo pochopny I lekceważący - gdy zrozpaczo.
na ciężką chorobą żona Zygmunta Cbycbły potrzebowała
pieniędzy na zakup zagranicznych lekarstw, do sprzedaży
w „Desie" złotego medalu zdobytego przez jej męża na
Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach.
Bylem tam jeszcze w 1939 r. Wdrapałem się krętymi scbo·
dam! na sam szczyt wieży olimpijskiej. Z jej platformy
roztaczał się niezapomniany widok na morze usiane kolo•
rowyml wysepkami przeważnie w kolorze czerwono·szma.
ragdowym, Wciągal~m w płuca powietrze przesiąknięte za•
pachem kwiatów, wody I siana. U podnóża m!alem misę
Stadionu Olimpijskiego o czerwonym kolorze bleznl. Dowie·
działem się, że wieża ta wzniesiona została na cześć jedne•
go z członków słynnej rodziny Jarvlnenów, s której Mattl
ustanowil rekord świata w rzucie oszczepem.
Liczyła ona tyle metrów wysokości. ile wynosił rekord zlo.
tego medalisty olimplj•klego Jarvlnena. Od tamtego czasu
sport zrobił ogromny krok naprzód, J tak na przykład zloty

reżyserowana

medalista w pchnięciu kulą w 1896 r. zdobył I miejsce WY•
nikiem 11.22, a teraz trzeba pchać kulą na odległość przy.
najmniej 20 m, żeby zasłużyć na wyróżnienie. Dawno zll•
kwidowane zostały rekordy sławnego Owensa jak I fanta·
stycznej lekkoatletki Holandii
Franciszki
Blankers·Koen.
Podobnie jak Owens ona to za jednym zamachem zdobyła
ł złote medale, ustanawiając przy tym rekord świata w biegu na 80 m ppł - 11,2.
Tempora mutantur, powiada łacińskie powiedzenie. Czas
szybko płynie, ale jeszcze szybciej następuje przeobrażenie
sportu. W roku, gdy Zygmnnt Bollasz ustanowił wynikiem
16.05 rekord świata w pchnięciu kUlą wydawało się nam, że
zbliżony Jest on, do granicy ludzkiej możliwości, a tu tym.
cr:asem cekord ten żył tylko kilka godzin.
Trwa bowiem nieustanna walka . sportowa poparta zdo.
byczaml techniki I wykorzystywaniem osiągnięć nauk medycznych przy jednoczesnym stosowaniu dozwolonych bodt.
ców psychicznych I wyszukiwaniu na świecie Judzi bardzo
zdolnych, wysportowanych, ambitnych l umiejących wal·
czvć do ostatniego tchu.
Na ostatnich Igrzyskach w Meksyku zaimponowali nam

sięga

dale).
Gon111.a
1czenla w tym
względzie,
m.1
się tu Jut
o
„zapisywaniu" w kasetach u„
tworów
muzycznych I do•tarczanlu do sklepów kaset w ta.
kieJ postaci. W porozumlentu '
wyspecjalizowanymi
placówka·
mi fabryka otr:zymyw,aJaby taśmy
z wzorcowymi nagrania·
ml I p-otem, przy utyciu SPi<·
cjalnycb
urządzefl,
których
obsługa nie wymaga, poza od.
robiną
wprawy, żadnych .vlęk.
szych kwalifikacji, powielala to
nagranie w tysiącach I dz1e•1lłt·
kach tysięcy kaset... J znowu
szansa zatrudnienia pewnej Ucz·
by
własnych
pracownikow,
szczególnie
kobiet, które np,
przez lata pracy przy snowa•
dlacb nabawily się żylaków„.
do~1

Tak,

tu w ;,Stilonie" odnosi
że Judzie malą
wszystko
czas, a przede
y
iqi na„. myślenie
t~
lej, taniej, nowo
·nteJ
jp.iej zaopatrywać
aJ
ukty wyznaczająąe
nowoczesno ·• , tli
Gorzowa Wie O!'Olsktego,
dla Jego pięknej o kali cy, dla
jego załogi I dyrekcji jest wielką szansą. Tę szansę wykorzy.
stano jak się zdaje .., w
stopniu maksymalnym.
się

wrażenie,

biegacze Kenii. Nie wiemy kta potrafi zaimponować w Mn·
nachium I czy nie będziemy 6wiadkaml dalszej serii wiei·
kich sensacji sportowych.
Może stanie niebawem do walki sportowej człowiek, który
potrafi skoczyć dalej od mlstrta ollmpi.Jsklego w Meksyku
Roberta Beamona (jego rekord - 8.90 ! ! !).
Na najbliższej Olimpiadzie może jeszcze do tego nie dojść,
Ale Igrzyska Olimpijskie mają też to do siebie, że dopingują
do pracy nad sobą. W każdym sportowym rekordzie Jest na
pewno jakaś cząstka lcl1 wspaniałej idei. Pasterz owiec Luis
I prawnik Pawłowski zdobywając alimpijskl laur walczyli
o to samo. Piękny Jest ten teatr bez kurtyny. Piękny i Po
prostu niezbędny Jest •port w wieku, w którym wiele ludz!
dzieli choć nie powinno d:delić„

pa

jach Mabsktch, pozwol!loby na
lJ
wprowadzenie sitnych rządów
placQ
jednostki I ttkwldację bariery,
glowamil t11lko dlatego, że BIJ
która hamowała przystąpienie
wierni swym !dealom. Dztejll
Sudanu do federacji m. In. s
&ię to ku zacf.cWolentu iwiato•
Lib!q.
Bowiem szef państwo.
wej reakcji I oburzen>u wszy·
libijskiego pik Kadafi
stk!ch postępowych ludzi na•
nte zga.dzal ale na to bez po·
szego globu.
Wtezu
mętów
zbawienia lewicy wpływów ntJ
stanu I potężne tłumy demon·
rządy w Suda-nie. Kadafi uwa•
strantów na wszystkich
kon·
ża,
że ma,rkslzm
jest obcy
tyne-ntach protestujq
przeciw
krwawym
rzeziom, rozpęta·
Arabom I sprzeczny z !sla·
nym prze-z siepaczy Ntme!rie·
mem.
Dopóki w Sudanie
go I sudańskq prawicę. NI·
twierdztl on - komuniści bę~
melrl ł reakcja zdają
sobie
dą mieli dotychczasowe
zna·
dobrze spra-wę z tego, że uni·
czenle, dotąd nie będzie on
cestw!e-nle
sudańskiej
partii
„dojrzały"
do federacji.
A
komunistycznej (okmo miliona
komunifol dzięki etastyez·
członków), najw!ększe1 w kra•
_ _ _..,..._ _ _-.,,,.......,....,,....=~nemu po<tej§ciu do 1zereg11
spraw (na przykład zebrania
partyjne KP Sudanu
rozpą•
czynane były od czytania wer•
setów z Kora-nu) - potrafllł
skupić wokół swego ruchu nie
ty<ko robotników,
ale takż•
qlęboko mahometańskie ch!op·
stwo.
Powstal szeroki 1ronł
tewtcy. Chcial on pl'Owadzu!
kraj ku reformom, chcial I
Sudanu uczynić państw-O dwy·
dzlestowleczne w całym tego
słowa znaczeniu. · Terror, któ·
ry dzU tam szaleje jest wtęc
skierowany przeciw wszystkie·
mu co postępowe t przybral
daleko chyba większe rozmia·
ry niż Ntmeirl po powrocie do
władzy
zamierza! mu nadać.
Może
on mleć nieobliczalne
skutki nie tylko
na forum
wewnętrznym Sudanu, ale tak·
że ' mlęd-zynModowym,
Okry!
(Dokończenie

~ztennle

ze str.

pewne Jednak Jest, te Roncie·
re w swej „Histor>i marynar•
ki" kłamie J)fsząc, tż francuski
sierżant Robert Gufllemlbl't siedząc na bocia>iim gnieździe
zastrzeli! admirała. Guille·
mart tego nie mógl zrobi~,
gd11ż po prostu nie tstn!al.

komuniści

°"'
samego

hańbą ta.mtejszą reakcję 1
Dżafara Nimeiriego. S!o

!!toś<! zosta.lo
wykret!one
sudańskiego słownika I chy·

wo
?

ba
nie.prędko
wróci.

do

'łlego

po·

CORAZ CIASNIEJl
Ludno~cL
w
naszym kraju
ciągte przybµwa, a terytorium

mamy to samo. W roku 1950
statystyczny
obywatel Polski
dyspo11owa1 1.25 ha ziemi, w
dwadzieścia
lat pófo!ej
jut
tµlko 0.95 ha. Natomiast Japo11
czyk musi się zadowolić 0,36
ha,
Holender 0.31 ha,
o.
Brytyjczyk - 0,44 ha. Ale je.
den
stat11stuczn11
Australi1·
czyk posiada„. 63 ho..
Nie
wiele m>ilej przypada na statyst11cznego Kanadyjczyka
C7 ha.
RATUNKU,
SMIERC
ADMIRAZ.A NELSONA
Prasa na Zachodzi<! publlku•
kolejną sensację.
Tym ra·
zem natury historyczne;, a do·
tyczy ona imtercl słynnego
admlrala brytyjskiego NP.I·
son.a. Postać tego wilka mor•
skiego zawsze ratuje zachod·
n !e gazety w okresie kanfkll·
Ili lub wtedy, kiedy nic ci<'·
kO/Wego s!ę nie dzieje. ObP.r.·
nie wielu publicystów zasta·
naw!a się nad pytaniem:
Kiedy t w jlllkl sposób zg!nąl
admirał
Nelson? Be?pośrednlo
przvczvnq
posta-wienta
tego
Je

pytania była kslątka Henryka
Duranta, znanego
erudyty I
p isarza
brytyjskiego.
Otóż
Durant twierdzi stanowczo, ze
Nelson nte zgtnąl pod Trafatgarem od
zabląkanej
kuli
fra.ncuskiej, ale poniósl śmierć
z premedytacją - od dawn11
wszystko czynit, aby umrzeć.
W ten sposób chciał finanso·
wo
zabezpieczyć
ukochani;
przez siebie Lady Hamilton t
jej córkę Horację.
Renta
ja·ką mlcay po nim otrzymać
wystarczyłaby
obu kobietom
na zasobne tycie. Nie sposób
autorutatywnie ocenić prawdziwości
twi.erdzeń
Duram.14,

DUSIMY

SIĘI

97 mln samochodów w Sta·
nach Zjednoczonych
zużywa.
dwa raz11 tyle tlenu !le w tym
samym czasie z>iajduje się nad
terytorium
tego
państwa.
Gdyby nie wiatry wiejące od
Pacyfiku I Atlantyku ludność
USA daw>i0 już Udusilaby się.
Jedno auto
po
przejecha,ntu
okolo 1000 km zużywa tyle tle·
nu tle dorc>sly czlowtek w cią•
gu całego roku.
Amerykanie
duszą się.
Nie ma Im w!ęc
czego zazdrościć. „Ford11" ł
„Chryslery" są piękne,
ale
chyba jeszcze p!ękniejsz!! jest
życie we względnie czystym
powietrzu.
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Mówi dr Olgierd Wołczek
~--raz~
Księżyc.
J,

piąty wyruszył

Po
czlowiek na
Po raz
czwarty zapewne uda mu się wylądować na Srebrńym
Globie. Kolejna wyprawa APOLLO ma nowe zadania -

1

=~v::ci~::;:i

z:;;and:

«.

u:::p:e::;~~c::!e;:ze;~:::;ego j
WOŁCZ- łl
OLGIER~OA

Towarzystwa Astronautycznego dr
KA o scharakteryzowanie cech szczególnych obecnej wyprawy na Księżyc,
~

- Ekspedycja obecna potrwa
od poprlednicl1, bo przeszlo 12 dnt. Pobyt na orbicie O-

!lllastowego powrotu do statku
mac1ertystego Apollo.
na Ksic,czynnvsc1ą
Kl.lie;ną

dłut.~i

pa•ująreJ

Księżyc

przedłuży

się

nie

wyłonią

.:;ię

będw,

życu

również: 6 dni krążyć ma statek APOLLO ponad Srebrnym
Globem. Ludzie pozostaną na
powier7chnl Księżyca przez 67
godzin. W tym okresie trzy razy wyjdą na powierzchnię księ
gdzie spędzą łącznie
życową,
około 20 godzin.
Start nastąpił 26 lipca okolu
godz. 14.30. W trzy dni później
astronauci znalel:ć .ię mają na
orbicie okołoksiężycowej. Jeśli

111sp~kcja

ląduwni

Dopiero po przekona-

ka LM.

n1U się, że wszystko „gra'' lu-

nonauci Scntt i Irwrn przystą
do rea!JzacJ1 zasadniczego
punktu tej częsci wyprawy. Wysamoładuią oni i uruchomią
chód księżycowy, po czym wyna ObJazd okolicy. Po
ruszą
próbki
drodze zblerac będą
pią

gruntu i kan11en1, przeprowadzą
ooserwacje wz.rokowe, wykonazdjęcia. Towarzysz~'Ć im bę
dzie kamera telewizyjna, zmon-

ją

nieprzewid1lane

lądowanie na Srebrnym Globie odbędzie się 30 lipca po godz. 23.
Lądcwisko znajduje się u stóp
u
Księżycowych,
Apeninów
wsrhodnle!lo skraju Morza Deszczów. W pobli:i.u miejsC'a, !Idzie
ma opaść lądownik LM, przebiega kręta Szczellna Hadleya, /
trudności.

sta nowląca jeden ll celów ekspedycji. Jej pochod20enie jest
tajemnicze, chodzi więc o ustapowstania
przyczyny
lenie
szczeliny.
Miejsce lądowania znajduje
nie opodal skarpy Morza
się
Deszcrow, J,aką tworzą Apeniny.
Zbadanie otoczeni.a tego miejsca
powinno przynieść cenne informacje na temat mechanizmu
powstania mórz I gór. Spodziewamy się również uzyskać próbki materii z głębszych warstw
skorupy Księżyca.
Lunonauci z ~po!la 13 otrzymah nowy środek transportu samochód elektryczny ROVER
albo LUNAR ROVING VECHICLE. Po raz pierwszy będą oni
mogU oszceedzić sil tak potrzebnych do wykonania cią
żących na nich zadań (właśnie
z powodu braku sil Shepard 1
w czasie wyprawy
Mitchell
Apollo 14 nie osiągnęli ostatecznego jej celu - krawędzi
Krateru Stożkowego w okolicy
Krateru Fra Mauro).
ROVER ma szybkość maksymalną 16 km/godz., jego szybkość podróżna jest jednak dwukrotnie mniejsza:• nierówny teren księżycowy rne sprzyja poruszaniu się w szybszym tempie. Zasięg samochodu elektry _
cznego wynosi 72 km. Lunonauci nie oddalą się od swego lą
downika jednak bardziej niż na
okolo 5-6 km. Chodli o 1to, by
w p1-zypadku awarii pojazdu
byli oni w stanie powrócić do
statku LM.
Wykorzystanie ROVERA pozwoli na zbadanie powierzchm
około 73 km kw. Lunonauci do-.
konają tego na 3 raty. W czasie pierwslego wyjścia na zeLM - w dniu
wnątrz kabiny
okolicę.
rozpoznają
3 lipca Scott, który pierwszy opuści
wnętrze lądownika, pobierze na '
samym początku próbkę - na
wypadek konieczności natych-

CilOJłóB,

Powrót nastąpi po prawie 4
godzinach. Dopiero wówczas lunonauci przystąpią do rozstawienia

aparatury

Wobronie

w

aparaturę

pom-tarową

ze statku zało
Jednoczefotografowa_
przy użyciu 2 ka-

zewnątrz).
trwać będzie

nle Księżyca
mer.

Jdllby

nas'! przodkowie mog!! wyble-

rać, to na pewno zaczęliby nie

oo

ko!el,
a od samolotów. Ki!ametr kolei w fclealwarunkach równinnych centralnej
Rosji kosztuje 200-250 tys. rubli. S)Jberyjskle mrozy, biota t wleczna zmarzliże
spra·wiają,
nci Dalekiej Północy,
na
się
koszty 1 km kolei podwajają
tamtym terenie. Natomiast I km trasy
powietrznej lącznie z kosztami budowy
! eksploatacji lotnisk. dworców lotniczych. urządzeń nawigacyjnych, baz pallwowycl1. całym parkiem ma.~zynow)Jm
t innymi towa•r?JJHącyml inwt?stucjami
kosztuje ok. 25 tys. rubli, a wiec 10kro-tnie mniej.
Rozu:ój kolei 1est w zasadzie ograniczony. Produkowanie coraz szybsz11ch lokomotyw wcale nie oznacza skrócenia
czasu przebiequ pociągów do stacji doPociqq pośpieszny wprowacelowych.
dza duże zamieszanie w calej sieci kolejou:ej. Zeb11 IO pośpiesznych pociągów
bez
moqlo dotrzeć do swyclt stacji
trzeba usunąć im z droprzestojów gi 1.1 pociq,qów totoairowych.
Samolotami „Aerofłotu" w 1968 roku
ponad 68 mln pasażerów.
prZł?l.IJ;t>Ziono
W 1980 r. samolotami podróżować /1qdzie
prawdoporiobn ;p 2 ra?y więcej osób niź
obecnie. w 1990 r. każdy większy port
lotniczy op11s?'rwć będzie w ciągu f70'1ziGduh1/
nu od 4 do 8 t11.•. pasażerów.
liczbe pasa źerów
chciala ta ką
kolej
obslużyć - to w ciagu kacźdej godziny
trzeba by bylo podstawiać na kazdy
12-wagonow11ch.
peron 10-20 pociąoó'w
„przepustowofoi" nie jest
takiej
Do
praktyczni<' przugotowan11 żaden z i•t-

nych

) .
r(

?(

•
!
>

r( '

ł<.
(

L
~1

(~··. ~~~j~~:ch~becnie

~

nci

świecie

dworców

CZY LOTNTCTWO
MOŻE

ZASTĄPIC

KOLEJ?

Rozwój lotnictwa pasażerskiego można
byłoby porównać do wykresu, na któ~wiatowej
czasu Il wojny
rym od
wszysCkie linie pną się ba•rdzo S?Jfbko
.( w górę. Do wojny największym g~gan-

~(

ie wszystkie przyczyny prowadzące do
powstania i rozwoju choroby wieńcowej
i zawału serca dotychczas poznano. Intensywne prace naukowe nad tymi zag_•dnieniJmi prowadzi się na całym świecre.
. Wiado~o. że do rozwoju tych chorób
może prowadzić szereg działaią\:ych skrycie przez wiele I.at czynników, z których

Jaka więc powinna być racjonalna dieta, kt6ra miaznaczenie w zapobieganiu miażdżycy naczyń wień
cowych? Przede wszystkim jest to dieta z ilością kalorii
dostosowaną do ich codziennego wydatkowania. Waga
ciała winna być utrzymana na poziomie takim jak w 25.
roku życia! Z naszego codziennego menu należy wyeliminować lub znacznie ograniczyć pokarmy stanowiące
obfite źródło cholesterolu i tłuszczów nasyconych, np.
móżdżek, żółtka jaj (w ciągu tygodnia nie powinno się
spożywać więcej niż 4 jajka), smalec, margarynę, tłuste
gatunki mięsa, czekoladę, kremy - a zastąpić je tłusz
czami roślinnymi, które obniżają poziom cholesterolu
(np. olej sojowy), rybami, owocami, warzywami. Ruch,
wysiłek fizyczny, to bkźe sposób zwalczania otyłości,
a jednocześnie czynnik sprzyjający utrzymaniu dobrej
ukladu sercowo-naczyniowego. Już da·wno
sprawności
stwierdzono, że siedzący, mało ruchliwy tryb życia usposabia do choroby wieńcowej. Toteż sport, turystyka, codziertna gimnastyka, spacer wieczorny - zamiast parogodzinnego siedzenia przed telewizorem ,są osiągalną dla
każdego formą zapobiegania chorobie wieńcowej,
łaby

•

„ '

sporo udało się już zidentyfikować.
Znajomość tych czynników i przeciwdziałanie Im, to
nie tylko problem lekarski, ale i ogólnospołeczny. W wy•
niku badań prowadzonych w klinikach, pracowniach
eksperymentalnych i wśród tysięcy ludzi obserwowanych
w ich naturalnym środowisku (badania epidemiologiczne)
do czynników sprzyjających rozwojowi
że
ustalono,
miażdżycy naczyń wieńcowych zaliczyć można: zabunenia metabolizmu tłuszczowego ustroju (przeładowanie
krwi cholesterolem lub innymi tłuszczami), zaburzenia
metabolizmu węglowodanowego (cukrzyca), nadciśnienie
tętnicze, palenie papierosów, nadkrzepliwość krwi, otyłość, obfite i tłuste odżywianie, małą aktywność fizyczną, czynniki środowiskowe (stresorodne), czynni~i genetyczne (choroba wieńcowa u rodziców lub• rodzenstwa).
Czy można zatem powiedzieć, że osoba, u której shvier·
dza się nacJciśnienie tętnicze, otyłość lub podwyższonJ:

1 wyrzuconego
śnie

TAKIE FAKTY, JAK CZF;·
STE WYSTĘPOWANIE GROŹNYCH OLA ZYCIA OBJA·
WóW TYCH CHORÓB BEZ
SYMPTOMOW ZAPOWIADAJĄCYCH, WYSOKA SMIERTELNOSC W PIERWSZYCH
GODZINACH OD ZACHOROWANIA (CZĘSTO ZANIM OJES'f POMOC
SIĄGALNA
LEKARSKA), WRESZCIE, ŻE
CHOROBA ATAKUJE LUDZI
W WIEKU 40-59 LAT, A
WIĘC W PEŁ.NI PRZYDATNOSCI SPOŁECZNEJ - STA·
NIEODPARTE ARNOWIĄ
GUMENTY ZA PODJĘCIEM
SZYBKICH KROKOW PROFILAKTYCZNYCIL

N

' , ,

sze zbadanie otoczenia Srebrne_
go Globu (przy wykorzystaniu
żonego

ZAJMUJĄCYCH

MOŻE
WAGĘ
BRZYMIĄ
MIEĆ PROFILAKTYKA.

m. In. tzw. podsatelity, wyposagowego na

poziom cholesterolu, jest zagrożona zawalem serca? Na
pewno ryzyko tego rodzaju istnieje większe niż u osób
bez tych cech, ale nie oznacza to bezwzględnego zagrożenia, tylko zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania. Wynika stąd jasno potrzeba systematycznego, prowadzonego pod kontrolą lekarską, leczenia wymienionych nieprawidłowości.
Należałoby podkreślić wagę czynnego postępowania wobec
kilku szczególnie często w naszym społeczeostwie występu
jących czynników ryzyka choroby wie1icowej. I tak akcji
ogólnospołecznej z czynnym udziałem służby zdrowia wymaga: 1) propaganda przeciwko paleniu papierosów, 2) propaganda na rzecz racjonalnego odżywiania, 3) propaganda
na rzecz uaktywniania fizycznego, zwalczania bierności fizycznej. Badania prnspektywne nad chorobą wieńcową prowadzone w Framingham (USA) przez 10 lat wykazały, :!:e
osoby wypalające 20 i więcej papierosów dziennie trzy razy
na zawal serca niż niepalący, palacze
zapadają
częściej
fajki lub ci, którzy porzucili palenie. Na pewno zaprzesta_
niu palenia papie1·osów towarzyszy spadek zapadalności na
zawal serca. Nikt nie twierdzi, że papierosy wywołują
zawal serca, lecz niewątpliwie pogarszają ukrwienie serca
i jeśli w tej niekorzystnej sytuacji zadzialalą inne czynniki,
może dojść do katastrofy.
obfite odżywianie jest jedną z
Nadmiernie tłuste
przyczyn i>ojawiania się zmian miażdżyco
głównych
wych w tętnicach. Zewnętrznym wyrazem nieprawidło
wego odżywiania jest otyłość, niestety rozpowszechniona w naszym społeczeństwie. Z otyłością kojarzą się zanadmiar
kłócenia w gospodarce tłuszczowej ustroju krążących we krwi lipidów, zaburzenia gospodarki wę
glowodanowej (podwyższony poziom cukru we krwi lub
cukrzyca), które stanowią czynniki ryzyka zawału serca
I choroby wieńcowej.

UGRUNTOWAŁO SIĘ PRZE•
KONANIE, ŻE DLA OPANOWANIA EPIOEMJJ ZAWAŁU
SEJł.CA I CIJOROBY WIEŃ
WYSTARCZĄ
NI~
COWEJ
POSTĘPY W LECZENIU. OL-

rządów

'

Instytut K111dzologii AM w War sza wie

WIEŃCOWYCH.

po1niarowej

ALSEP. Zestaw przyALSEP jest w zasadzie
analogiczny jak w poprzednich
ekspedycja<;h: sejsmometr, detektor mikrometeoroidów I pymagnetometr,
księżycowego.
łu
spektrometr cząsLeJi, wiatru sło
necznego, detektor jonów nąd
cieplnych i detektor gazów o zimnej 1,<atodzie (służące c)o wyatmosfery
śladow
krywania
I gaozów wydostaksiężycowe)
z wnętrza globu).
się
jących
Wyprawa Apollo 15 ma zain_
staiowac na powierzchni Księ
jeszcze jeden odbłyśnik
życa
laserowy.
nowość stanowi
Interesującą
sonda cieplna. Lunonauci mają
skorupy
wiercenia
wykonać
księżycowej na głębokość aż do
3 m i to w dwu miejscach. W
założą
wykonanycl) otworach
oni specjalnie czule detektory
promieniowania cieplnego, by
uchociepła
umożliwić pomlar
Srebrnego
dzącego z wnętrza
Globu.
W czasie drugiego wyjścia na
Scott i
Księżyca
powierzchnię
Irwln pojadą znów w stronę
. Apeninów, tym razem znacznie
bardziej na wschód. W tej ostatniej wycieczce zajmą się
przede wszystkim Szczeliną Hadleya, docierając do samej jej
I jadąc wzdłuż niej.
krawędzi
Po powrocie do statku macie_
rzystego Apollo (2 sierpnia)
przez 2 dni krążyć będą w nim
jeszcze wokół Księżyca. Długo
trwały pobyt na orbicie parkin_
gowej ma. na celu, dokład11\eJ-
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ZYCIA
Wreszcie rzecz bardzo istotna - szanujmy nasze nerwy! Nie stwarzajmy napięć, unikajmy ich wszędzie, w
pracy i w domu czy w sklepie. Odbijają się one bowiem
wysoce niekorzystnie i na psychice, i na stanie serca.
Istni~nie bezpośredniego pomostu pomiędzy właściwym
stosunków międzyludzkich, racjonalną
kształtowaniem
a stanem naszego
organizacją pracy I wypoczyn)cu serca dowodzi, jak bardzo profilaktyka choroby wieii·
cowej wybiega poza ramy działalności lekarskiej I staje
się problemem ególnospołecznym, wymagającym zrozumienia, poparcia i środków, .

„Lf-t", nie ok: 5 Ws. maszyn. Za 10 lat będą o kill<a kilometrów. Do tej pory lotniska
tamolot
byl
tem radzieckim
który mógl • p1·zewozlć az.„ 24 osoo11. o~e m1al)J ok. 9 tvs, samolotów. Już te- są „;ednowylotowe"
Zarysowuje się j.;szc?e jeden problem,
W 1947 r. miejsce tego „giganta" zajql raz w USA nad wielomci lotniskami sa„ll-14", który sa- moloty krążą pp kilkadziesiąt minut, wymagając)) rozwiązania. 200, 300 a tym
następni/ •. gigant" lqdowanie. bardziej 400 pasażerów wsiadajqcych lub
na
bieral 36 pasażerów. W tym czasie nle czekając na zezwolenia
wymaga
z samolotu
istniał jeszc:e a.ni jeden samolot. który A przed startem samoloty ustawiają się W)Jsiadajqcyclt
zamógłby zabierać na swój pol<lad więcej jeden za dru@lm w kolejce i czekają na ueorganizowania obsługi lotniczej.
wolny pas startoU-'1J. Niebo nad pólnoc- ladow)Jwcinie bagażu i umies:czanie pani~ 40 osób. W początkach lat pięćdzie
r.
1961
w
sprawne.
być
mus!
sażerów
podzielone
tera.z
już
Atlantykiem
nym
się sam-oloty odrwtopojawiły
siątyclt
we tzw. pierwszego pokoleri.ia - radziecki jest na pasma, oddalone od siebie o 165 zbudowano w Paryżu no1cy port totni„ Tu-104" i angielskci „Kometa". Samo- kilometrów. W każdym paśmie jest kil- czy ~·O'.ly'', który byt przystosowany do
loty te mogly przewozić już ok. 100 pa- ka pięter, na których latają samoloty. przy7ęc1ci 6 mln pasażerów w ciqgu rosażerów. Po 10 latach zaezęt.o budou·ać Odleglości pomiędzy piętrami i pomię- ku. Ta ,.pr:epustowość" wydawala się
samoloty odrztitowe „drugiego pokole- dzy po.~zc:ególnyml samolotami, lecący- wręcz nie-osiqgalna w pra.kt.11ce. "Jednak
Bylv one bardZiej komfortowe, mi na ti1m sa:mum pię'trze, są zmniejsza- po 5 la.tach już i na tym lotnisku byl
nia".
tłok. Trzeba było w ub. roku pnebudowywać port i :wiel;s:ać jego pojemność
dla dodatkowych 3 mln pasciżerów w cią
gu roku. Ale i ta przebudo1ra rozwiqzala problem tłoku tylko na najbliższe
!cita.

CO DALEJ:
kolei czy lotnictwo

CZY

„POSPIESZNE"
ROZWIĄŻĄ

Cal".- nadzieja jest w

•

SAMOLOTY

PROBLEM?
naddźw;ękowych

„sianiach", etyli możliicie najszybszych
i możliwie najwięks~ych samolotach. Sa·

moioty od.rzutowe „pierwsrngo polrolenia" rozpoc;:ęlv nową erę w lotnicf!L·ie,
pokazaly m!>żliwości szybl~ich samol.otów
Minęlo tylko 20 lat i są już pieru:sz~
pona_ddźwiękowe samoloty pasażersk•e anglelsko-fra<ncuslcl
radziecki „Tu-144',
ekonomiczniejsze t mogly przewozić ok. ne do mi,nimum, które zapewnia bezpieamerykański „Boeing„.
i
,.Concorde"
200 pasażerów. Obecnie buduje się już czeństwo lotu. Więcej samolotów w tych W 198.; r. te samoloty będą przewozić
samoloty, które mogą zcibierać na po- pasmach już się nie zmieści, bowiem po- połowę wszystkich pasażerów na dlu17lch
wietrzne trasy 350 osób, a w najb!iź jawić stę może groźba zderzeń w po- trasach I 1/4 pasa2erów na średnich trasoych latach zaczną latać samoloty, za- wietrzu. A mimo to lotniskci w Paryżu, sach.
Te ostat- Nowym Jorku, Montrealu są wiecznie
pasaźerów.
bierające 400-500
że w lafach
zdania,
są
Specjaliści
nie samoloty otrzymały już nazwę „slo- przeładowane.
1976-79 poiawią się pierwS?e eqzempla·
Zwięksrnnie liczb)J sam-olotów wymaga
ni", jako że swoim wyglądem b.S?dą w
ne e_ksperymenta!n11ch samolotów pasafa- zersk1ch. które będą 6-8 razy S?ybsze
Radzieccy
lotnisk.
rodzinie samolotów przypominać ciężkie. przequdowania
ale silne i szybkie slonie. Ich wagci star- chowcy są zdania, że powinno się bu- od dźwięku. W ko1\cu na.szeqo wieku sadować takie lotniska, jak to. które nietowa wynosić będzie ok. 200-260 t.on.
moloty te latać będą na !J'liQ zylr.onfoBę
dl11qo powstpni.e w Leningrad<ie.
Duże samoloty są jedynym rozwiąza
nentalnych trasach. W tym czasie sastrojednej
Z
,.dw11w1;lotou·e".
ono
dzie
coraz
przewo=lć
pozwoli
niem. które
moloty ponaddźwiękowe będą już ła:'<
'ny samoloty będą lądować, z drugiej san~o potL\<i":~dnim śrOdlrieni transportu,
u:iększe liczby pasażerów. Na niebie już
teraz jest pr>u:ai:ny tlok. 300 więks?ych strony będą pa,ęy startou:e. Obci „wy- jak1_m obecnie są sam<:>loty, nie przekraloty" lotniskci bę9ą odacilone od siebie czci;ące bciriery dźwięku.
towarzystw lotniczych dysponuje obec-
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unonycb brytyjskich w
1'1grze wykazały, że radar może okazać się niezwy,life cennym pomocw
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KSIĘZYC

ELEKTROWNIĄ?

Profesor Zdcnek l\opal
1
uniwersytetu w Man„
rhestel'
(Anglia) zaprovonowal
wykorzystanie
ICsiężyca jako swego roclZaju...
elektrowni dla

Ziemi. Proponuje on 7.astosowanie w tym <·elu
wielkich

baterii

slonecz·

nych. ułożonych na powierzcl)ni Księżyca, B~dą
one tam
pracowały
o
wiele efektywniej niż na

z Pilzna. 31-letni Karel Gott od dawna jest ulubieńcem publiczności . Zaczął jako
gwiazdka nastolatków, dziś jest gwiazdą świa
towej klasy. W swoim kraju nagr,ał dotąd 80
>łyt zwykłych ora z 4 longplaye. Wiosną 1969
roku Karel Gott odbył pierwsze tournee artystyi:-zne na Zachód. Kontrakty z !irm;i płytową
Otto Demlera przyniosły mu kolejne oszalamiające sukt·esy. Nagrano z nim już 6 !011gplay6w, ostatni - to ulubiona płyta Gotta. Spiewa na nteJ
piosenki
swego
kr-ju. Płyta otrzymała wymowny tytuł
„Z Czechosłowacji w świat ... "
Sukcesy nie spadły na Karela Gotta jak gwiazdka z nieba.
Przez 10 lat twardo nad sobą pracował. Karel nie oszczGdza
się. Ani w okresie przygotowywania repertuaru , ani w czasie
występów. Mogliśmy się o tym przekonać w czasie jego ostatniego recitalu na festiwalu sopockim.
Kunszt Karela Gotta zyskał sobie wiele 57.czerych a i wiele
czysto reklamowych przydomków. Nazywa go się żonglerem
piosenki, złotym głosem Złotej Pragi, praskim słowikiem, Si.natrą Wschodu.
Występy Gotta to już obecnie doprow,adzone do perfekcji
widowisko według najnowszych zasad przemyslu rozrywkowego. Artysta potrafi porywać, doprowadzać widGwnię do śmie
chu i płaczu. Gott z natury uczuciowy i sentymentalny, w piosence i w spotkaniach z publicznością widzi spełnienie swych
dawnych snów.
Młody artysta w pełni już jednak poznał drugą stronę nadmiernej popularności oraz kontaktów z biznesem estradowym,
W jednym z licznych wywiadów wyznał, że prześladują go
stany lękowe. „W czasie snu otaczają mnie często wielbiciele,
łowcy autografów. Wiwatują na moją cześć. Nagle ich uwielbienie przeradza się jednak w nienawiść. Ich kl!ąg się u.cieśnia. Chcę uciekać, lecz nie mam gdzie.„" Ostatnio popularny
artysta przeżyl jeden z najcięi-~zych kryzysów w swej karierze. Amerykańska Age11rja UPl 1.apoczątkowala swą wiadomością falę pogłosek, które były dla Gotla nieprzyjemni\ niespodzianką
i zaskoczeniem. Rozpętp.111 się wokQl niego fala
plotek i spekulacji. Najpierw, wg. agencji, przyjaciele artysty
mieli stwierdzić, że Gott poprosił o bezterminową wizę i zamierza powrócić do kraju .. z chwilą przywrócenia w CSRS
normalnych warunków". Podano też wiadomość e rzel>:omym
bojkocie Gotta w Czechosłowacji.
W wywiadzie na ten temat udzielonym zachodnioniemiec kiemu mag~zynowi „Bunte Illustrierte" Karel Gott skomentował
te „źródłowe informacje": „Dobrzy to musieli być ptzyjaciele,
którzy za mnie podali takie informacje. W wiadomości amerykańskiej agencji absolutnie nic się nie zgadzało. Tak jak
wiele razy poprzednio, zwróciłem się do naszego ministrp. kul- •
tury o przedłużenie wizy pobytowej o rok lub dwa. Na taki
okres mogę bowiem obecnie mieć zapewnione tournee po różnych krajach świata. W moim kraju rodzinnym, gdzie moje
występy już spowszedn·iały, takich możliwości byl)l nie miał . •
W żadnym wypadku nie zamierzam opuścić swego kraju. Tam
rnam najwierniejszych przyjaciół, tam mam 5 wych rodziców.
Do nich, do domu ciągnie mnie najbardziej po każdym tournee. 111
•
Tylko tam znajduję upragniony spokój I wypoczynek przed
kolejnymi występami".
Karel Gott, który niedawno otrzymał w Karlovych Varach
P o raz: siódmy „Złotego Słowika" jako najlepszy i najbardziej
przez publiczność lubiany pio$enkarz Czechosłowacji, chce
śpiewać w Mo~kwie, Leningradzie, Wiedniu, Lozannie, Medio- •
lanie, Kolonii. Pewne kola chciały osobę popularnego artysty wykorzystać w kolei"nei· kampanii woi"ny psychologicznej. •
Chciano z niego zrobić gwiazdę pozostającą tyl)co pod urokiem
pieniądza. Karel Gott złoty głos Pragi wyraźnie odciął się
od tego rodze.J"u insynuacji.
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· Ziemi, ponieważ Jak
wiadomo - na Księżycu
atmostera nie zatrzyntuje
promieniowania \IO·
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Bylo to tylko złudzenie. Nast11pny projekt panów .z 11rtędlł
w sobie z p iekie lnej machtn .l/ do miotania og1i1a.
Byl to pionou.:o ustawiony miotacz ognia, przeznaczoay do.„
Odstraszania ·wrogich samolotów.
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RADAR
PRZECIW
SZARANCZY
Doświadczenia

wadzone ostatnio

,,Przyjaciele"

Karela
Gotta

przepro·
przei

ANGLIA JEST l\JODNA,
DLACZEGO
TRUDNO
POWIEDZIEC. SĄ TACY,
KTÓRZY TWIERDZĄ, ŻE
LONDYN POBIŁ JUŻ NA
GŁOWĘ
PAJlYZ I STAŁ
SIĘ EUROPEJSKĄ STOLICĄ
KULTURY I MODY.
NIE WIEM, CZY 40 LONDYŃSKICH
TEATRÓW I
SETKI
SKLEPÓW
DLA
HIPPIESóW W KTÓRYCH
ZA 58 FUNTOW l\J01.NA
NP. KUPIO ORYGINALNY
'l'URlil\mNSKI, ZF. Zł,OTY1\Jl
HAFTAMI, WF.SF.1,NY
KONTUSZ 1 PARADOWAC
W
NIM
PO
OXFORD
STREET SĄ Wł,ASNIE
TYMI MAGNESAMI, • KTÓRE SCIĄGAJĄ NA WYSPĘ
TURYSTÓW Z EUROPY I
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Mowa o statku naukowo-badawczym,
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Hipotezy

Pewien Amez·ykanin, z którym· sialem w tej samej
kolejce do Home Office po przedłużenie wiz." zapewniał
mnie, że Anglia jest jedynym krajem w zachodnim świe
AMERYKI POLNOCNEJ.
cie, który nie dal się zupelnie zwariować samochodowej
cywilizacji, że cżłowiek na jezdni jest tu jeszcze szanowanym stworem, zaś automaty wyrzucające z siebie
szklanki z mlekiem i talerze z befsztykami nie zastą
.; piły ludzi. Tutaj można pójść do pubu i pogadać z barPiloci niemieccy, bombardując angielskie sta·tki, zblitall 1fę
manem o niczym, wiedząc, że ten pub jest taki, jaki
do celu nieregularnym lotem i w o&ta.tniej chwili pilot wvbył przed 21)0 Jaty.
puszczal bombę nad statkiem i wznosi! się do góry nad
śródokręciem . Plan wypracowany przez urząd był ba1·dzo
Pewien aktor ze Stanów Zjednoczony<:h, który porzuprosty. Pionowo ustawiony, ogromny
miotacz plomieni,
1•11 cił swój kraj, aby osiedlić się na stale w Anglii, twieruruchomiony w odpowiednim momencie miał dos!Ownie spadził na łamach „Evening Standart'', że zrobił to dlatelić samolot I ;ego załogę. Bylo to oczywiście tylko złudzenie,
go, 1z londyńskie taksówki (bardzo wysokie i staronikomu nie przyszło na myśl. te przelatujący z dużg szybkością samolot będ!le przebywał w płomieniach setną częłć
• świeckie) są dla ludzi, a nie dla pła·zów i można w nich
$ekundy. Nie uszkodziłoby to samo!otit.
sied zieć nawet - w cylindrze na głowie.
P ierwsze próby przeprowaclzono na pokładzie trawlera „La
Amerykanie szukający spokoju osiedlają się raczej z
patrie" zacumowanego w d-0ki1 portu w Portsmouth.
Po
dala od przetłoczonego Londynu, gdzie - jeśli pominąć
udzieleniu odpowiednich wskazówek pilotowi RAF zapale·
•
asfaltowe drogi „zakonserwowano " Anglię z XVIII
no miotaez. Pilot śm ia lo przeleciał przez slup ognia.
Powtórzyl.. to kilkakrotnie. Po wylądowa.niu oświadczy!: „I111I
i XIX wieku.
to niezwykle widowiskowy ekspPryment. Szczególnie w noWieś angielska, która ściąga przybyszów 'Zza oceanu,
cy. na pełnym morzu. musi to ładnie wyglądać. Plomienie
pachnie farbą i lśni absolutną czystością. Przyzwoity
nie spowodują zapalenia samolotu. ale za to doskonal•
1•11 bowiem Anglik spędza wolne
oświetlą cel".
chwile z pędzlem w ręku.
Urząd nie przejął się wynikami eksperymentu. Pomimo. te
Malowanie i wszelkie majsterkowanie, świetnie wsporozważania teoretyczne i wyniki doświadczeń przemawtal11
magane przez przemysł półfabrykatów, stały się tu naroprzeciwko projektowi. w niedl'łgim cza.s ie kilka przybrzeźnych statków handlowych zostało wyposażonych w miotacze
• dowym hobby.
Wróćmy jednak do turystów. Paradoksalne, lecz prawdziwe, "zaledwie 10 proc. przybywa na Wyspę po to, aby
w
„pojechać w Anglię", pozostałe 90 proc. tkwi przez cały
urlop w Londynie.
·
W 1956 r. odwiedziło Wyspę 2 miliony turystów w 1968
5 milionów, w ubiegłym roku było 6 milionów, a
prognozy na rok 1975 zamykają się liczbą 13 milionów.
• Najwyższe tempo wzrostu dotyczy turystów
z' ~rajów z.acbodniej Europy. Wejście Wielkiej Brytanii do EWG
lalę
tę
niewątpliwie zwiększy tak jak d ziałalność
mniejszych, czarterowych linii lotniczych, które obniża
•
ją ceny biletów, ofernjąc loty tańsze o 50 proc. od cen
na liniach regularnych. Slowem wszystko to może spo\\\
wodować napływ większy, nii przewidywali eksperci.
• I tu zaczyna się kłopot.
„Nie-chciani turyści", „Za dużo tur~stów?", „Londyń
skie hotele najdroższe w Europie" - oto tytuły z gazet
angielskich ilustrujące problem. Londyn ma za mało
•
hoteli, a wielkf popyt spowodował, że prywatni właści
ciele nie kontrolowani przez nikogo windują ceny. Za
dwuosobowy pokój standardu warszawskiego „Grandu'
• każą sobie płacić 30 dolarów. Srednio wzrosły tu ostatnio ceny o ponad 30 proc. Prasa brytyjska podkreśla,
że w ;iadnym innym kraju na świecie hotele nie są tak
drogie, że jest to krótkowzroczna polityka, która może
obsllbdze ł z pewnolclą nie mlał11 żadnego znaczenia dla
gwałtowni·e zahamować napływ turystów. Zaniepokojedzialań wojennych.
• nie budzi również fakt, że dla turystów młodych, a jest
Innym pirotechnicznym planem
byl
projekt zn.iszczenia
ich na świecie najwięcej, Anglia może się stać krajem
portów niemieckich za pomocą dwóch statków z ladunkiem
zamkniętym. Przeprowadzone bowiem
wśród młodych
materia /ów zapalających. Jeden miql być za!adowany ropą
na.ttową, a drugi plynnym tlenem. Wysłano by je jako przy• wycie-czkowiczów badania wykazują, że WiGkszość mło
nętę na wody Kanallt La Manche. Niemcy sprowadziliby je
dych ludzi nie może wydać na nocleg więcej aniżeli p6ł
do portu i zapalnik zega.row11 mial spowodować o!brzymiq
funta (trochę ponad dolara), a takich tanich noclegów
eksplozję.
nie ma w Londynie.
Zaaranżowan-0 demonstrację projektu. W opttsz-czonym doku w Has!M wylano bak bentyny i opróźTLiono zasobnik
Działacze społeczni postulują zbudowanie w londyń
•
płynnego tlenu. Prowad?qcy eksper11ment oficer rrncil na poskich parkach obozowisk namiotów, uruchainianie howierze/In ię pl11u:ajqcej po wodzie mieszaniny za.paloną zmpatteli w szkołach i oczywiście budownictwo nowych, takl/ i ... nic. Po wie!IL próbach spodzietL"ana eksplozja n ie na nich hoteli młodzieżowych. Jak jednak pod)creśla jeden
1 tqpiła z barrlw prosfej pr:vczyny. Sama be11:.11na się nie
•
z kierowników młodzieżowej turystyki, rada miejska
pall. Pali S'ię jej para/ Szc;ęśliwje tym razem u·11niki eksperyme11t1t przf'kreślilu to nierealne pne<1sięwtięcie.
Londynu i rząd brytyjski troskę o te sprawy zrzucają
Ten sam los spot/ml lconcepcję „zapalenia morza" za powzajemnie na siebie.
mocą pompowania benz'Y'nJI z umieszc;:onych na dni~ pe·rfoDyskusja trwa. Póki co, młodzi ludzie, ' którzy jut
rowa nych rur.
•
ściagncli do Londynu, chodzą z materacami na plecach
i!5ii:Sl I
I = 11 I = I 55E I Eaii I !!!iiilii!!! I Ei!iE I i śpi11 gdzie się da.

Ili

I iEiiii!i!l I łiiiili& I Ei1iE I

sił·

STATEK

I

Ili
Ili

m iITT coA

f

strzeganiu

llwem.

.....

w

dywaniu ruchów szarań„
czy i skutecznemu
o-

kańscy

Ili

tam!.

lunet

„sanitarius:ł:a".

że

Ili

urzędnil(ÓW pnń1i1~0-

przybylo wielu wysokich
wych. generalów ! gości. Na dany 1ygnal odpalono 1·~/etety l monstrum poczęło się tcczyć. Już po pne11yc111 k1lk~dz ies'eciu metrótc oderwała się pierwsza rakieta. a za nią
nas tępn e. Ogromne k<>la. w miarę nabierania .•z11bko§cl za•
ClP.IY się niebezpiecznie tatac:ać. Nagle zawróci/11 w stronę
obserwatorów. Powstal popłoch. Na cale szeuście machm11
przewróci/a się i slopila w bl'.!/l'1 metalu.
Dopiero wtedy
„nau/rnwo"' stwierdzono nleprz11dat.no~ć tego urząd?e_n1a. ktore knsztowalo Anqllków kilkanaście m!lionów funtów site-r·
linaów.
w tym pnedsięwzieclu warto zwrócić uwaq• na Jeszcze
jeden interesujący fa.kt. Cala kqn~trulccja prz~zna<'?r>na byla
do nl.HC?en fa tzw muru atlantuckleqo. kt6rµ rukomo mla_I
ochraniać plaże Normandii. Lądowanie aliantów we Franci!
potwierdtilo wcu.~niejsze informacje w11wiadu ..• ;tadne umoc·
niPnia nie zos-talv n i qdy zbudowane!
Innym wynalazkiem. który mfal znis?czyć mur atlnnty-ckl
byl pojazd opracowantt we wspomn_ianym jut 11rzęd•ie. d~
rpraw ró?nych broni. Do do.~wradcoen wybra~o ?merykan.<k1
transporter „Aligator". wyposaton11 w
gq.~1enice
zamrn.st
kól. Do gąsienic umocowamo w peumych odstępach spec1alne !opatki. które pomagały w poruszaniu slf1 po wodzie. at
dn wµlądowanla. Z przodu umieszczono jPdnotonO'tl'.v _lad1~nek ieubuchowv. któru mial eksplodować po utkn 1-:c1u stę
r pr:eHkorlq Przy prólrnch z tą broniq zdartylo si, wiele
n i es;rzę3liwych wypad/ców. Z regulv ladunek wybucha! w
w -odzie.
Po n iechlubnym zakończeniri prac z panjanclrum I ,.Ali_gatorem" mogla tcydawać się. że urząd. zafascvnqwany ogniem
i plomieniamt, pne1·wie pracę nad tvmi ni&reałnymi proje<k-

Ili

•

stosowanie

zanieczyszczenia

ków

wód.
Obecnie
trwają
pl'ace nad
umożliwie
niem hodowli tej gąbki
w
wodach
przybrzeż·
n;vcb,
gdzie
pełniłaby
ona
rolę
naturalnego

do

ny ch Żtódeł swiatla skutkuje
zaledwie na 100
metl'ÓW. Wszystkie
te
obsenvacje służą przewi-

wlaściwosć:

\li

S)

U·

szarauczy

warunkach nocnych. o.
bazało
się,
że
pojedyn.
czy owad może być zlol<alizowany z odlei;łosci
4 km - podczas gdy za-

przekazywa-

na na Ziemię za Pomo•
cą
lasera.

op:••. M.1 J<RA ~NA l~ ;~:j,~:; o~~;,;:;;w•• ~""'"~

(Dokończenie ze 11>tr.

śledzeni.a

i>Yć

Ili

ko-rbamt, co - miano nadzieję - pozwoU na sterowanie ma•
ehiną. I ta próba zakończyła się fiaskiem. Panjandrum. ~o
przebyciu ok. 200 metrów „zabuks:owało" i zatrzymaf,o "'!·
Mechaf!.izm korbowy splątał liny. a oddzielające się od kol
pod wpływem si/Jl odśrodkowej rakiety q mato nil! s~o-wodowaly śmiertelnych wypadków. Te niepowodzenia nie zniechęciły konstruktorów.
Pod koniec roku zbudowano dWlll
nowe machin11 I zorganizowana of i'Cjala ą demonstrację ich

obłok

urządzeń optycznych.
lo
także
radaru

od IO

:=1-1===1:t1==•==•===•==•==•=

·=·=·=·

km

ż~

megawatów.
mogłaby

40

szaranczy, całkowicie nie
dostrzegalny za po1nocą

-

gatunek bakterii, których
obecność
jest jednym z
podstawowych
wskai-nl-

""""'

o

~
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A. Jóźwmk

cudo wne dziec i?
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NA
TANDETA WLAZI W SZPARY NASZEGO ZYCIA ESTRADOWE GO. J'AK ZAMKNĄC
ESTRADY!
GLUCHO WSZYSTKIE KANALY, KTÓRYMI PRZECIEKA SZMIRA NA NASZE
KOWAW KAŻDEJ DZIEDZINIE GOSPODARK I NARODOWE J, U STERU STOJĄ WYKWALIFI
MÓWI SIP)
NI, ODDANI SPRAWIE DOWÓDCY, UMIEJĘTNIE KIERUJĄCY TĄ DZIEDZINĄ.
UPRAWA
ŻE
SZEPTEM).
MNIE
DO
CORAZ CZĘSClEJ (SZEPTEM DO MNIE MÓW. MÓW
„DEZORGANIŹATO·
SW!ĘTYM
ROZRYWKI ZOSTALA WYPUSZCZO N;\ W DZIERŻAWĘ
PRZEŻYWA
ROM", POSl.UGUJĄCYM SIĘ METODAMI, KTÓRE SWOJ OKRES SZCZYTOWY
LY W EPOCE KAMIENIA LUPANEGO.

I nie zawsze sensownie.
Jeden ze sterników kulturalnych z O<lrazą na buzl rzeki
mnie: „Cwynar m!alongiś do
szkólce?
takiej
w
by uczyć
Nonsens. Deb!chowa. Wilczyń
A
Zgrywus z Pa.na".
ska?
obśmiał się przy tym tal< ser·
że
decznie, jakby nie wled?.\al,
sternicy mogą się „mieniać. a
lód:! I tal< będzie płynęła. pod
warunkiem. że na wodnym torze nie ~potka za dużo bałwa
nów. Ale I bez szkółki pojawiaSkrvstallzow al
talenty.
się
ją
(presię ostatecimte J. GUST
zenter). milowy krok do przo(woSTEFANIAK
H.
du zrobU
kalista), szcwplutkie grono doakompaniato rów zasili!
brych
B. WODKA, nleoczeklwa nie woPRO-CONTRA
grupa
kalna
się
stała
(kier. B. Sołtysik)
FRArewe!ac.Ją.
ogólnopolską
MEROWlE I CWYNAR przeży.
wają swój „hit". a stara kadra
estradowa też nie rdzewieje. Widzę w Lodzi jeszcze trzy baseny kąpielowe. Teatrzyk Rozrywki ł dziesięć budelt z piwem mniej. W sezonie letnun
taką miniaturką Teatru Rozrywki są plenerowe imprezy w
miejkoncertowyc h
muszlach
skich parków. Ludzie walą na
rodr.lnam\,
calymt
'Z.
koncerty
s!onecz...
się znakomicie,
bawią
ko grzeje I mało kto pamięta,
przy.
łodzianlna
Jednego
że na
padają d7.I ennie dwie cegły dymu, kurzu, oparów benzyno.

śllmy

Donovan
le wykluczam możll·
rozwój
że
w ości,
świata dojdzie do t,a.
kiedy
kiego punktu,
si<:i
będzie
ludzkość
dobrze obycałkiem
potrzeby
bez
wała
znajdzie
I
r1>zrywkl
sobie nowe rodzaje szaleńczych
(np. w każdym domu
uciech
szpitalik psychiatrycz małeńkl
ny, łub 'reaktorek atomowy) a sądze, że się to stanie o sekundę

wcześniej,

się

niż

świat

cybernetyczn ie obejdzie całkiem
dobrze bez ludzkości. Jak do·
tychczas potrzeba rozrywki Jest
stara jak świat, a. ludzie po
pracy chcą odpocząć, bawić się
i nie interesują ich kulisy estradowego ringu. Na estradi;ie o
:::c,~t.kim .decyduje wiec wyko.
Swięta

Lipcowego
dwudniowy remały
'Z.robiłem
konesans po estradach Lodzi i
województwa . ' Wbrew ogólnym
wypróbowan a
nas.za
opiniom
kadra estradowa utrzymuje się
w formie znakomitej. L. WIL·
CZYl'ilSKA, H. SZWAJCER, W.
W. KOWALSKI, M. KAMl!'ilSKI
I in. nie mają zamiaru ustępo.
wać młodszym, dopóki nie znajdą się godni lch następcy. W
rozpatrywano
czasie
swoim
utworzenla w Lodzi
możHwość
czegoś w rodzaju s.zkótkl es.tradoweJ. Projekt upad! z braku
wykladowców . Hej. krótko my.
Z

okazji

wych 1 Lnnego smrodu „S" kategorii. Lato już się kończy. Co
da lej? Byle do wlos.ny,

.* .

Czego m1 brakowało na lipcowych estradach, aby można by.
lo stwlerd.zlć, że oprócz wyu publiczności wrawoływania
rozrywki, zabawy I od·
żenia
program ma również
prężenia,
estetyczne
ambitne,
bardziej
Odroblny wokawlaściwo$cl 7
sobie
Zdaję
listy kl operowej.
wykonawcy
nasi
iż
sprawę,
w przeciwieństwie
operowi
do ntystów ZSRR czy USA otwartych plenesię
obawiają
rowych imprez. gdzie zbiera się
publiczność nie przygotowan a do
tego rodzaju produkcji, a sam
śpiew operowy musi się różnić
od śpiewu na estradzie: I pod
względem celu i środków, które do niego prowadzą. Obawy
zbędne. W Parku Ludowym na
Zdrowiu ta właśnie „niewyroowacyjnie
publ!czno<lć
biona"
p. LUCJĘ WIERZBINprzyjęta
bardzo ambltśpiewającą
SKĄ
Bacha,
(utwory
program
ny
Haendla. Mozarta) obalając mit,
że tódzkl odbiorca reaguje powierzchownie na artystyczność
wykonania, a bard,ziej Lnteresuje go jedynie wprawna, opero.
Młodziutka
gimnastyka.
wa
talent
LUCJA WIERZBJ[qS KA,
próby najwyższej, nie przekra.
cza nakreślonych sobie ram surowego, nie zachwianego w swej
konwencji artyzmu. Nie używa

-

pluj do studni, albowiem nie wiesz,
kiedy przyjdzie cl pil! z niej wodę
- powiada stare przysłowie, Motna
by Je przypomnieć wtedy, gdy mówi
który od
ile o naszym, łódzkim rurociągu,
pewnego czasu angażuje wysiłki nie tylko gokietakże
ale
,
spodarzy miasta I województwa
rowników naszego państwa.
Jak się okazu je, prace prny budowle tegl!
Buduje się
naprzód,
postępują
urządzenia
ogromny Lalew, myśl! się (I) o oczyszczalnia ch
ścieków, o ośrodkach rekreacyjnyc h, o domach
wczasowych i wielu Innych sprawach, jak oa·
przykład o tym, żeby ludziom szukającym od-

Nie

I

-

ODP. Nie drogł Panie. Te plakletld to n!• r••
klama. To znak firm11 zat1'Ud.ntającej t• pa.nie,
PAN STANISl.AW s. l)lsze, ~t ml!e nę roz•
czarowal wchodząc do sklep.u, przed któr11m
wis lal szyld z napisem TOW AR WYBRAKOWANY, a. zastal w nim piękną dziewczynę do
ztud.zenla przypomlnającą swą urodq miss Polonię. o co tu chodzi? - zapytuje.
ODP. Wldac! nl11 iro:zum!a.l Pa.n ien.tu na,pi.V.
ROZMOWK.11

poczynku nad zalewem, maksymalnie umilić
tycie. Oto Centralny Urząd GospodarkJ Wodnej
połecll obniżyć lustro wody w zalewie o kilkadziesiąt centymetrów . Ma to przynieść Jakieś korzyści (bliżej nie znane nikomu),
Po zrealizowani u tego pomysłu na zalewie
utworzą się ogromne mielizny, a na nich takle:&
wylęgarnie komarów. Oczywiście prawdopodob nie nie będzie m1>żna pływać po zalewie kajakiem, bowiem pr-teszkadzać będzie dno, ponadto powietrze przesycone zostanie zgnillzną. Sama radość dla turystów I wczasowiczó w.

•z o kil

traszce umieszcze:

głowę,

ta traci coS
'eszcze I

CZ Y '""1 EST ES

PożyC'Z.

-

A.Io znan1 tylko

sp

pJqć&o.L

•

•

=====tł·

Einstein będąc ktedyg na. przyjęciu u Ja.klehł
Amerykanów , zaciągnęty zestal przez gospodynię do okna Tam pani domu wskazując M
Jaką$ gwiazdę rzekla:

-

1aJ<

- Ald droga pant Wenus. to Jowlu.

powiada. ttzvk -

to nie

- Pa.n jest naprawdę ntezwykly, l)rofesorze.
Z takiej od!eg/O~cl potrafi pan odróżnić pled
gwia.zd11.„

•

•

I

z
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RAK

(21.

22. VII.). VI. mile, beztroskie dni

Dostaniiesz prezent, któr11 spra·
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V
?

Te dwa pozornie Jednak-Owe rysunki różnlq tlę między 10•

bq kilkoma 1zczególami. Iloma?

ANDRZEJ J. zapytuje dlaczego spnedawczynie w n!ektórych sklepach n4
!etvej ·piersi noszą plakietki z nantsem: „DELIKATES Y". l komentuje co za brak symetrii~ Czyżby wszvstkie one
ct.erpf.a.ly n.a. tę samq dolegliwość?

Czelcają clę

G
A

@

(MONGOLSK IE)

Pan

wl el mnóstwo rado§ct. Pienią·
cl.ze - dawny dlug zostanie svlacony.

LEW (22. VII. - 22. VIII .). Ktopoty zawoqowe. Nte okazuj
Nlr
kolegom swojej tvyższo~cl.
cl nie mówią, a.le ba.rdzo Ich to
boli.
PANNA (23. VIII. - 22. rx.).
Nie dawaj powodów do zabardzo
się tym
Ktoś
zdrości.
otrzyma.u
środę
W
ma.rtw!.
list.
y
nieprzyjemn

-

22. X.). Uważaj na. portmonetkę, Drobna. kradzteź. Duży sukces w tv·
etu osobistym. Za.kochasz się.
WAGA

T

-~~~~---' J E

drzewo nie daje owoców, Puste
1lowo nie przynosi korzy~ci.

Z LISTOW DO REDAKCJI

20. VI.).
BLIZNIĘTA (21. V. - N!e ufaj zbytnio swemu przyjacielowi. W tej sprawie nie jest
Przekonasz
dla ciebie szczery.
pod koniec tygod.·
się o tvm
nia.

o
s
R

To Jest Wenus. Pozna.Je Jq, bo ZIZIWS%11 lln.ł
kobieta.

plękna

kiedyś

BARAN (21. 111. - t8. 1V.). Wyjedziesz w daleką podróż, w
osobę,
poznasz
której
cza s!e
wptyw
duży
mogącą wywrzeć
na twoje ż11c!e. Nle lekceważ jej
propozycji, przyniosą cl szczęś·
cie.
BYK (19. IV. - 20. V.)
do pracy jest
niechęć
Twoja
Jak
przemęczenia.
wynikiem
W
urlop.
wet
najszybciej
udane
piątek
w
lu.b
czwartek
spotkanie.

6

,

te proJekta.ncl
taki zwyczaj,
f konstruktorz y mostów, w chwili poddawania
siedzieć musie·
obciążenia,
próbie
swego dzieła
li międLy l)rze•łaml, by, jeśli coś spartaczyli.
konsekwenrJ e ponieśłl pierwsi. Może by pro·
dotyjektodawców wszystkich „pomysłów",
czących zalewu w Sule,fowle oraz jego wyko·
nawców, lak również I tych wszystkich, którzy
nie dopatrzyli, wysiać na wczasy do
czer.;oś
owet wyłegarnl komarów, ędzle będą uprawia<!
spacery po błocie I karmić się ściekami, które chcą transportować przy pomocy drogich
urządzeń do Lodzi.„

SZKOPUŁ

Która traci

L Uchod1ll ponlieJ Sandomierza . I, W nim
PIONOWO:
rroszek. 3. Pokój w pałacu. &. Boglnt 1łowiailsk.a. S. Miasto
na wyspie Babrejn. 6. Toastowa ilczba. f, Koronki za.mia.sł
krawata. 9. Plecionka z rog!>Ży, lZ. Tkanina lub boisko.
13. Dzida, lanca, 15. Góry w środkowych Niemczech. 16. PłY·
nie w żywcu. 18. Perska fajka z wodnym filtrem. zo. l>isars
zwany „ojcem prozy ukralfiskleJ" , 22. Blys:r.oząca, ozdobna
blaszka. 23. Pierwszy człowiek, 25. Nie zd1>bi okna. 28. Rzym.
•kl Mars, 29, Duszek z &"ermailskich bajek.

ml ty&lac zl1>tycb.

-

•

OWOCOWE
PRZETW0RNJ 1'.:
wacbiara Ich wyrobów niezwykle
szeroki!
wina 1 kompoty, owocowe

we

aktorów.

- Wte pani, tam w a.lejach, ID tym 1tklepł•
1tprzedajq za. zagraintczne dewizy taką sztuczn.q
emttacje cytryn11. Chcę to lcuplć na tmlentnv
mojej córki, bo będzie porządne towarzvstwo „,

Był

dolrzałal

POZIOMO: Z, Ptak łowny. 5, Ugniata.nie mięśni. 8, Typ
aktora. 10. Post muzulmailsk i. 11. Paroksyzm. 13, Spływ&
a czoła. u. Góry wapienne w Jugosławii. n. Materiał wybu·
chowy la, t, m, n, o, t). 19. Na wojskowej czapce, 11. Na..
pój a.Jkobolowy. 22. Nane makagigi. z,, Maszyna ta.rta.czna.
26. Na siemię. 27. Ukochana Rada.mesa. 30, Krzew ciernisty.
n. Tytuł opery L, Dellbesa. 33, Frakcja ropy, 3ł. Deski dl&

tuję, ale w Lodzi 1;WUnderkin ·
dów" nie ma. Ostatnie łódzkie
cudowne dziecko zbliża slę jut
do pięćdziesiątki, przytyło trochę. Zresztą I tak wczesne wy•
artystycz•
uzdolnień
stąpienle
nych nie Jest wcale glejtem na
sukcesy artystyczne.
póżn\ejsze
jak to milo
państwa,
Pros.zę
o
pogawędzić
dlużej
czasem
kuliturz.el

Niski poziom wody mleć hedzle także wpływ
na smak wody. A I ,drogie filtry także będą
się szybciej psuć. Nareszcie wiadomo co stanie
się z zaoszczędzonymi złotówkami, dla przerobu których przedsiębiorstwa wykonawcze nie
mogą znaletć odpowiedniej Ilości ludzi.

STRATY
Stwierdzenie nienowe

KRZ YZO WK A

- To nic, daj mi pięćset, a pięćset br:dzłeH
mi winien.
HIGH LIFE:

R11~za.rd.

Dojrzewa dziewczyna I w tym
sprawa cała,
Zeby, gdy dojrzeje I ciebie„.

.'

fermat
westchnleil.,
rturltur,
przeciwnych naturze muzyki tanich sposożadnego z tych
bów na zdobycie aplauzu. Dba
jej zgodfrazy,
harmonijność
0
za)eżnośc!
n1>ść ze słowem, Jej
od konstrukcji harmoniczny ch
1 osiąga efekt nierównie wyt.
szy niż inne śpiewaczki. Obdarzona ciepłą barwą głosu I nieo zad>Jiwlakoloraturą
zwykłą
pasa•
lekkości w
wręcz
jącej
kied:V
jestem,
Ciekaw
żach.
Teat.r Wielki zorganizuje stale
cykle koncertowe w lóda.Itich
plenerach (jak dotychczas tylko Oporów i Uniejów cieszą si~
tymi względami)? Odb!occa jest,
jeno brakuje odrobiny LnicjR·
Koon:ertWiedeński
tywy.
hausgesellsch aft robi to od dawoka·
Przy
zachęcam.
na. Gorąco
zjl zaś szC'l'.erze O<lrad,zam !>tosowanie metO<l Zdenka Koslera
który
'Z. Wiener symphonlker ,
w swoim czasie w jednym z cykli abonamentow ych zaprezenwszystkie utalentowane ,
tował
cudowne wledeńskie dzieci. Za-

(23.

IX. -

Opracował

STRZELEC (23. XI. - u. xrr.).
W tym tygodniu boga.te ty•
cie towarzyskie . W sobotę ntlł
przyjmuj za.proszenia na przv·
jęcie. W przeciwnym razie CZll•
ka etę nowe rozczarowaMt .e.
(23. Xll.
KOZIOROŻEC
20. I .). - Coś z twoimi nerwaZala.tt11
porządku.
w
nie
mi
szybko pewną sprawę, która. etę
tak dręczy. Poczujesz 1lę wtedl/ lteptej.
WODNIK (21. 1. - I3. II,). sobotę u.dana toycieczka is
na
JOO.na](
Uważaj
mtam.
mróWkt, Motesz zostać Telłma·
nq.

W

RY.BY (19. 11. - 20. III.). SKORPION (23. X. - 22. XI.).
- Tydzień bez większych wra- . Unikaj kąpiel!. Uklady gwiazd
Po- wskamJą na wodme niebezpie·
Uważaj na zdrowie.
żeń.
czeństwo,
winieneś pójśd do lekarza..

•

CIS,

ROZWIĄZANIA (przynajmni ej jednego zadania) nadsyła\!
DL" w terminie 7-dnJowym a d~ ·
należy pod adresem
piskiem na kopertach .:~ozrywkJ wakacyjne",
.Rozwiązanie za.dal!. z dnia 27 czerwca br,
,.._
POZIOMO: kabaret, ta.rok, ta ra b lU1J raw~„
Krzyżówka Tanatos.

PIONOWO: Jatagan, parawan, sekat1>r, baran, robot.
74 - 103,
Zadanie ma.tematyczn e (696 :24)

+

NAGRODY -~SIĄŻKOWE otrzymują: H. Wróblewska, Łódt,
ul. dr J. Kolinsktego 17, M: L. Gaś, Nowe Miasto nad Piltcą, ul. Ogrodowa. 7, O. l.aziński, l.ódź, ul. Piobrkowska 39
l. Podwysocka., l.ódź, ul. Konstytucyjn a. 7, K. Jurczyńska.'
..:_
Łódt, ut. Wólczańska 222.
Rozwiązanie krzyżówki

z dnia 4 Upca br.

POZIOMO: Star, kapela, zara.za, a.tar, acan, Ranata, ramo•
ta, atol, a.tom, ko~t, ka.sak, data, smM, rzepak, kowale taro '
' •
owad, plakat, karaty, pvka.
BZ>arak, taca, Aramis, rano, ka.rat, paiiama.,
PIONOWO:
eta.t, Latona., Aral, tata, oka.z, odmowa., zdrada, szpQ.kl, kokota, trepy, sk-Ok, a.wa.r, etap, arak.

NAGROD~ KSIĄŻKOWE WYLOSOWA LI: A. Wojtal, l.ódt,
IL!. Wólczanska 149, S. Hibner, l.ódź, ul. Lniana. 25, A . Gór•
nicka, l.ódź, ul. Srebr";ll 31, K. Wojciechows ka, l.ódź, ul. Ma·
la.chowsxtego 76, T. Rozalsl<a, Zgierz, ui, Mielczarskieg o 28,

~~~ll',,lolt;:it~lfjltlll--~--11"8~""111111~"'--~~llltlllil"1111111~!0\l§ltl!~r:t:Sll~

NAGRZEWACZE ELEKTRYCZNE AKUMULACYJNE
JVPU NEa·4 (1,5 Kw) i NEa·7 (3 Kw)
na zamówienia prywatne

**

Pokazy odzieży szkolnej
Kiermasze wzakładach pracy

Zasłużeni

dla kraju
• •
1 m1uslu

>>§PES <<

Choć sezon szkolny w ha.n dlu rozpoczął się przed dwoma tygodniami, :o j ~d1:ak wzmożony ok.res zaku,pów
przewidziany jest dopiero od połowy sierpruia. Wtedy też
odbędzie się większość zaprojektowanych przez handel
pokazów odzieży szkolnej. Przewiduje się 14 takich poka,zów, na których prezentowane będą mundurki, bluzki,
spódn•iczki, fartuszki I garni.tury chłopięce.
Dla ulabwiienia zakupów orga.n.izuje 'się kiermasze, mię·
dzy innymi z tkaninami, obuwiem, artykułami s.portowymi itp. Handlowy Dom Dziecka ocganizuje ki,ermasz przy
ul. Pi<>trkowskiej 52, a także w jednym z zakła,dów pracy. Ponadto w zakła.dach pracy będą k!iermasze urządza
ne przez Przedsiębiorstwo Sprzedaży Okazyjne j i Komisowej. Przewiduje się też sprzedaż artykułów szko1nych
p.rzed sklepamf. PSS uruchomi 6 takich punktów.

w Łodzi, ul. Narutowicza nr 24
Zgłoszenia osobiste i pisemne przyjmuje
Dział Usług Spółdzielni w Łodzi, ul. Narutowicza 24, tel. 275-51
.c- '1'V"'7 - - - - - - - - - - - - --.--...,.<
~~?;\,,~d'-v-;w;
....
~~~ ...~JLIWLL91.9L.~w

„Unbwersal" w okresie od 23. 8. do 4. 9. zorganizuje
codziennie pokaz odzieży oraiz sprzedaż premio,wą niektórych artykułów szkolnych. Wiele akcji zW'iązanych
z sezonem szkollnym przygotowuje wspólnie hurt i detal.
Ze swej strony radzimy nie zootawiać wszystkiich zakupów na ootatnią chwilę.
(Kas.)

wykonuje

SZYBKO

Spółdzielnia

Pracy Elektryków Specjalistów

i SOLIDN IE

PRACOWNICY POSZUKIWANI

OGŁOSZENIA

DROBNE

+

ROBOTNIKA do transportu papieru zatrudni zaraz - - - - - - - - - - - „WARSZAWĘ M 20" pilnie sprzedam. FelińskieLódzkie Wydawnictwo Prasowe Lódt, Piotrkowska
Nieruchomości go 3 m. 47
96. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr, lewa oficyna,
5570-K
IV piętro.
.• SKODĘ MB 1000" spl'zeWYKWALIFIKOWANYCH DZIEWIARZY w syste- D OMEK jednorodzinny w dam. Próchnika 22, DoOferty blech
128&3 g
mie pracy nakładczej oraz w zakładach zwartych L odzl kuplę.
przy usługach dla 'ludności zatrudni Spółdzielnia ,12624" Prasa, Piotr ko w„SKODĘ Octavię" w doK"spnaka s ka 98
Inwalidów im. Barnama w Lodzi, ul.
sta,nie sprzeskonalym
IO. SpóldzJelnla zatrudnJ wyłącznie inwalidów.
p LACE niesione, pod t>u- dam. Tel. 618-39
domków jedn">ro- ,,WARTBURGA
LEliARZY DERMATOLOGÓW na ł godziny w ty- d owę
StanKosmetyczno-Lecznicza Sp-nia d z Innych
zatrudni
godnlu
do sprzedania dard'' rok 1968, stan doPracy „Uroda i Zdrowie". Bliższe informacje tel. w Bedonlu Przy koś ciel- bry sprzedam. Tel. 308 -17
ł886-K n ym,
355-2i lub 353-82.
ul. Graniczna 21
13246 ~
godz. 16-19
stano- w ILLĘ !-piętrową (może PRZYCZEPĘ
różne
INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH na
turystyczną
wiska z praktyką I uprawnieniami, KIEROWNIKA b Yć
wła- do
motocykla sprzedam .
dwurodzinna)
KIEROWNIKA działu techni- nościową. w•zystkie wy- Tel, 411-60
działu kosztorysów,
t3001 g
cznego normowania pracy I KIEROWNIKA labo- gody,
sprzej•m.
garaż
1
okazyjni e
ratoriumu z wyżsżym wykształceniem I praktyką, Tel. 501-64
12596 IJ „SYRENĘ 104'
sprzedam. Oglądać Piotr·
MAGAZYNIERA oraz INZYNIEROW i TECHNlgaraż.
113
jednol'odzlnnv. ko wska
KOW urządzeń sanitarnych zatrudni Lódzki Kom- DOMEK
12977 g
binat B.u dowy Domów - Przed<ieblorstwo w Bu- plac 660 m kw. sprze- godz. 16-18
dowie w Lodzi. ul. Nowo-Tere5y nr 1 - przecznica dam. Lódź, Jeziorna 24,
12755 i! .,SYRENĘ 102" tanio 3prz28e
ul. Grableniec (do.lazd ~utobusem Unii nr 76). godz. 111-18
dam. Lódź. Pod górna
ł835-K
Warunki płacy do omówienia.
SPRZEDA WCOW na peine I pól etaty do sklepów UDZIAL 0,8ł ary Mgo- . ,WARTBURGA de t.u X
312u, „Jawi: 250" sprzezatrudni niezwłocznie MHD AS Ba- s podarowane w r.odzl
spożywczych
luty i Widzew. Oferty przyjmuje sekcja kadr s toki
okazyjnie
!prze- dam . Tel. 522-78 od ~ <: d1.
5381/k d am. W ostatecznym roz. 18 lub Zgierz 16-28· 31 od
w Lodzi. ul. Kościelna I.
13033 g
achunku przyjmę samo- godz. 20
MONTEROW instal. santt. IZOLARZY, MONTE- c hód. Wiadomość teł eto n .,SYRENĘ 104" po pr>e·
ROW c. o. z uprawnieniami spawalniczymi, PRA- 614-34 do 17
12741 g biegu 7.000 km sprzedam
COWNIKOW do robót ziemnych utrudni natychBronowa 2 tCY
t.ódż,
Przemylnstalac1!
Przedsiębiorstwo
Lódzkle
miast
13032 g
DZIALKĘ
2.000 m kw. gan ka)
słowych w Lodzi. ul. Brukowa io. Warunki płacy
przy szosie Pabianickiej
do omówienia w dziale zatrudnienia 1 plac. po- sprzedam,
ro k
„WARSZAWĘ M
20"
Gllewlcz,
Ksa5466-k
kój nr 10.
1963, stan dobry sprze
werów, Zachodnia
dam. Tel. 331-00, po 11
GLOWNEGO TECHNOLOGA z wy~szym wykształ
„wartbur~a'
NOWEGO
ceniem technicznym I kilkuletnią praktyką zatrud~~ lub "Fiata''
(kuplon~ll o
nlą natychmiast Lódzkle Zakłady Metalowe w Losprzedam.
dewizy)
za
dzi, ul. Warecka 5 tTeotllów). Wal'unld Pl'8C:V I
ZL OM
Oferty
pia cy do omówie.nJ.ą. w 9zlaJe_ ka_dr w. IQ% ~7-H. .,_ ,ZW'l:Ą ·I SREBRA Odbiór w PKO.
„13012" Prasa, P!otrkow• śka ; 118
~I~ 1kleov
· •k
AGENTÓW PJU)wijYJNYCŚ do ~aty pro'
duktów naftoW'ych w stacjach ben~ynowych 1
„ZASTAVĘ"
stan bardzo
terenu miasta I województwa łód~ego zatrudsprzedam. Tel.
dobry
ni Lódzkle Przedsieblorstwo Obrotu Produktami
13113 g
845-51
Naftowyml „CPN" Lódt, ul, Gda6~ka 10, Od
kandydatów wymagana jest praktyka uwodowa
K-25",
CIĄGNIK
„Zetor
w handlu. dobra opinia. niekaralność. warunki
W Lodl.l:
sprzedam.
stan dobry,
pracy I płacy . do omówienia ·w dda\e kadr.
ul, Piotrkowska 281.
Jan Karolkiewlcz; . ·zam.
ul, Tuwima 1'.
Morąg,
pow.
Józefów,
techniki
elektrbnlezne1
ośrodka
KIEROWNIKA
197 p
Ziom 1rebra I 1rebro woj. olsztyńskie
poszukuje ZJedooc~enle Przedsi11obliczeniowej
przemysłowe
1kupuJe
blorstw Gospodarki Komunalnej ' m. Lodzi. Wymasp~ze„ZASTAVĘ
750"
również 1klep
gany co najmniej 8-letnl staż pracy, w tym 3 lagar at,
Oglądać•
dam.
ta praktyki w stosowaniu nowoczesnych technik
1pdz.
Piotrkowska 179,
„VERITAS"
obliczeniowych. wytsze wyks:r.talcenle oraz !ll'Un·
g
13204
19-20
w P~blanlcacb
towna znajomość organizacji przedsiębiorstw J sylf
aL Armil· Czerwonej
„MORRIS
SAMOCHOD
stemów informacyjnych. Wynagl'Od;!:enie W!l taryTufikatora dla ośrodków obliczeniowych. Szcze"óło
~~ Cooper" sprzedam.
Wima 11. Oglądać godz.
we warunki pracy I płacy do omówienia w Zled13278 g
17-19
noczenlu, ut. Piotrkow~ka 104, poprzecz.na oficY(okolica Radio1463-k WILLI;
na IV p., po kój ł53, teL 263-24.
stacji) sprzedam. Olerty
SPRZEDAŻ
KOBtETY na pól etatu ntl'udnlą Wld:tewskie ,,12740" Prasa, Piotrk.owZakłady Przemysłu Bawełnianego „1 Maja". Pra- ska 96
ł
po
lub
ca zmianowa S pełne dni w tygodniu
pu:telkl
godziny dzlennle w ciągu ealel!IO ł· Yl!Odnla w za· DZIALK~ 9.300 m (przy DOBERMANY,
ZGRZE· lesie) - sprzedam. Wla- miniatury czarne 1 białe
OBCIĄGACZKI.
PRZĄDKI.
wodach l
Rzgów,
dysław
Pokorski.
Warsprzedam.
tanto
BLACZKI, ZAMIATACZKI. SPRZĄTACZS:L Zelo·
127J6 g sza wska 100
12615 g
szenta przyjmuje dzlal kadr WZP Baw. Nl Maja" Grodzińska ł3
w Lodzi, ul. ArmU Cze!'Wonej 81,
DOMEK jednorodz.inny z 3 ULE wraz z rojem w
sadem I ogrodem sprzesprzedam.
ROBOTNIKOW MAGAZYNOWYCH, dam. Lódź, Masiynowa 39 Galkówku
STOLARZY,
Zielona ł4-9
t.ódź,
MAGAZYNIEROW i MISTRZA budowlanego z tenatychmiast WoJewódzkiP GOSPODARSTWO 5 ha, MASZYNĘ
zatrudni
renu Lodzi
dziew iarską
Meblaml w Lodzi, ul. zabudowania (sila, śwla- ..Busch 11 dwuplytową noPrzedsl~blorstwo Handlu
um .risklesprzedam.
Piotrkowska 1,0 - Sekcja Kadr.
W!\
StamslaIo) sprzedam.
12708 Il
w a Olczyk, wieś Popi eń !'(O 7 m. 32
p ow. Brzeziny, przysta- SAMOUCZEK łaciński oPODZIAŁ
Marianek autobusowy,
raz
Annuarlo Ponti flcln
13008 g sprzedam.
n ÓW
ZAKŁADOWEGO
92
Kilińskiego
12726 g
m. 13
Dyrekcja I Samorząd Robotniczy Przedsięblor· D 01\lEK z ogródkiem
lub okolice). CELULOID bialy 1 \ 0.5
stwa Budownictwa Rolniczego w Lodzi, ul. Północ- k Upię (Lódź ceną
„12975'' mm sprzedam. Tel. 332-72
na 27/29, zav.'1adam\a, że rozpoczyna wypłacanie na- O !erty z
gród z funduszu zakładowego za rok 1970. Rekla- P rasa, Piotrkowska 96
COCKER
Spaniel
macje w powyższej sprawie przyjmowane będą w D OMEK
jednorodzinny, szczeniaki
sześcioty:iodnln\ej$zego ogłosze- P łac
ciągu 30 dni od ukazania się
sprzedam. niowe z rodowodem
722 m
~~~~gfę~nI~g1e, terminie żadne reklamacje nie ~i~~ ~ o kój z kuchnią na za- sprzedam. Browarna a
tel.
Astrów 18,
1ianę
13020 g PERKUSJĘ oraz głośniki
„„„„„„„„„„„„~3 92-87
stereo (Compact) okaw.tD ZIALKĘ ogrodnic z ą o- nje spr7.edam. Tel. 6jl-68
W dniu 29 lipca 1911 r. zmarl,
k oto 1 ha kupię lub wyelektryczny ~obilsko tram- ROŻEN
d zlerżawię
8. t P,
fabrycznie no'Ny,
w aju
- najchętniej z n1owy,
rad to
b udynklem gospodarczym. rower pólskła<la k,
WŁUKA
Prasa, tranzystorowe j'1pońskle
o ferty
„13044°
.. Hl Fi" i nlem!eckie „Jup totrkowska 116
mistrz jublierskl
wel 2" sprzedam. TeleUroczysto~ci pogrzebowe odbędą sił! w PD•
D OIUEK
I ogród sprze- fon 522-76
niedziałek 2 sierpnia br. o godz. 16,30 1 ka•
d am. Lodzianka 11
plicy cmentarza "" Zarzewie, o czym za•
o OM z ogrodem w Chelpamiecl Zmarłego
życzliwych
wi>damlRfą
Pokój,
mach sprzedam.
pogrą~one w gleboklm smutku
Telefvn
kuchnia wolne.
ŻONA, DZIECI I RODZINA
13330 g
75-17
ZARZ EW
2 pokvje.
kuchnię,
telefon, 11araż
Dnia 31 lipca 1971 r. 7marla w wieku lat
du wynajęcia na 2-3 la85 po dluglch I ciężkich cierpieniach nasza
ta Oferty „12764" Prqsa .
kochana Matka, I Babcia
P iotrkowska 96
pil,WARSZAWĘ
M·20°
KUTNO „M-4"
kw~<eS. t P,
ni~ sprzedam. Lódt, Gra- runko we,
na
zamienię
bienlec ua m. 37, godz. "M-3" w Lodzi.
Oferty
12949 g .. 12812" Prasa, Piotrkow16-19
KĘPSKA
ska 96
Pogneb odbędzie się 2. VIIl. br. o godz.
„TRABANTA Combi 301"
I7,30 z kaplicy cmentarza rzym. kat. przy
rok 1968 sprzedam. Roj- !\Il.ODE małżeństwo bezul. Ogrodowej . o czym zawiadamiamy pona 9, Stelmaszczyk
dzietne poszukuje pok ogrążone w smutku
ju z niekrępującym „·ej. ,SYRENĘ 103" stan bar- ściem na 2 lata. or~,·tv
DZIECI, WNUKl 1 POZOSTĄ.LA RODZINA
dzo dobry
apned1m. " 1283R" Prasa, PlotrkowTel, 8311-06
l2ó95 g ska 9&
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-

FUNDUSZU

-

-

-
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LEON

LOKALE

-

POJAZDY

REGINA

-

Wczoraj w Sródmieściu odz.na•
Oficersklm
Krzyżem
czono:
Orderu Odrodzenia Polski: An•
t:<>niego Robaka; Krzyżami Ka•
walerskimi Orderu Odrodzenia
·Polski: K. Kola.torowi cza, E. Zatorskiego, J. Ja.nick;ego 1 WaZlotyr1t
cia.wa Pawłow kiego;
L. CiechowKrzyżami Zaslugi:
M.
Romamowską,
skiego, E.
L
Rupperta, S. Sosnows k iego.
Ziomkę, Z. Kotowską, J. K.wiatkowskiego i A. S zus-ter; Srebr·
nymi Krzyżam: Zaslugi: D. Ra.J. S z.le"(er, S. Dyd.z\sz,,.wską,
niewskiego, K. Gląbskiego, J,
Hącię, J. Kalużyńsk lego, H. Lewandowskiego, H. Pawlaka I Z.
Walisiaka: Brązowymi Krzyża.
mi Zasługi: M. Cha.niecką, H.
'
M~śkiewi czową.

Konkurs
P1zyiaźni

o Puchar

W dniach 29-30 sierpnia br.
w Warszawie odbędzie się IX
konkurs fryzjerski państw socjalistycznych o Puchar Przyjażni. W pierwszym dniu odbę
konkurencje konkursodą się
we, a więc fryz.ury damsk ie i
uczesania męskie. C~esać będzie
64 fryzjerek 1 fryzjerów z 8
Przewidziana jest też
państw.
wielka rewia fryzur damskich
I męskich, a także stylowych I
historycznych wykonanych prze-z
najlepszych zawodników. Nie-

.„,,

DWA

pokoje

w

stety,
znalazł

nie
eklpte polskiej
ani jeden fryzjer z

+

Lodzi.
Jedynymi
m1, które

fryzjerkami

lódzki-

m ia ły

okazję

będą
udział w

„63 dni" - film dokumen•
talny o Powstaniu Warszaw•
skim, pr-ojekcja w pon i edziałek,
Klubie MPiK.
w
o godz. 19
(Narute>wicza 8/10).
„Ruch"

poka zach koswziąć
met:vczn.vch przewidzia'llych 110pracownice
za konkursem. są
Spóldzielni „Uroda I Zdrowie"
12-osobowa ekipa łódzka pod
kierownictwem kosmetyczki Haliny Wiaderkowej , da pokaz
kosmetyczny pod haslem „Kobieta w pracy i wieczorem".
Przedstawicielki Lodzi zapreze'ni uczesanie dla
tują makijaż
kelnerki oraz kobiety wybiera_
Jącej się na uroczysty wieczór.

'' ' ' ''
' 'OPU'KUNKA

n

rocznego

kuchnię

się

projek·
Film fabularny cja w nied.zielę, o godz.. 20 na
(Piotr.. Esl;rac:Lz.ie Robobniczej"
kowska 262).

'' "'
' s -

dziecka
~a mienię na ka do
śeódm l eście
jednorodzinny. potrzebna. Bielańska 29 •
domek
12970 g
Prasa, po 17
„,12622"
Oferty
Piotrkowska 98
ZA Kl.AD betoniarski H.
Ml.ODE małżeństwo po- Kulisz. Lódź, Stryk.owska
wykonuje w term I82
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KIEROWCÓW z III KATEGORIĄ
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PRAWA JAZDY
celu przyuczenia DO ZAWODU
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111 MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO
•~\ oraz KIEROWCY pilota autobusowego •
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Ili

dogodnych

na

warunkach placowych.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE W LODZI

.

111

Po odbyciu wymaganego stażu pracy
: 111 kierowcy zostaną skierowani na koszt
. przedsiębiorstwa na kurs II kategorii 111
PRAW A JAZDY .
g?()Sz la przyjmuje i ififormacji
udziela dział zatrudnienia i kadr MPK
POMOC
dzieci po- 111
do
lakiernię trzebna.
na
LOKALU
L () D ż, UL. TRAMWAJOWA 11,
Osiedle Teofi- •
poszukuję.
~amochodową
TEL. 816-20 w. 178.
!ów. Rydz.owa ' . m. 30,
Prasa, Lebrecht
nl.3238't
Oferty
127)2 g.
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96
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UWAGA I
ZMIANA

UWAGA I
ADRESU

•

ŁODZ· KIE

ZAKŁADY

METALOWE

z dotychczasową siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 9a
. zostały przeniesione ze wszystkimi placówkami
administracyjn'ymi i . produkcyjnymi z ul. Targo·
wej 9a i ul. Piotrkowskiej 216 do nowej siedziby
znajdującej się

w Lodzi,
ul. Wareck a 5
(Teofilów)
Telefon tymczasowy: 510-88 •

ryn1oni•lnym „SWATKA"
Lódź, Piolrkowska 133 ~!l!::'.'~~~~~~~~~~~~~~""""""~~.-..-."1"1"1.....,.....,""".1;

.~1ENNIK ŁODZKI 111'. 181 (71S~

1

WAŻNll!

TELEFON't

Informacja telefoniczna
03
Straż Pożarna os, 666-411 595-55
499-90, 257~11
Pogotowie Ratunkowe
09
Pogotowie MO
01
:l'EATRY -

NIECZYNNB

MUZEA
SZTUKI (Ul. Wlęckowsklego 38)
godz. 10-16, 2. 8. nieczynne
RE\VOLU·
HISJ.ORU RUCHU
(ul. Gdańska 13)
CYJNEGO
dla grup zb10rowych
tylko
godz. 9-15
WLOKIENNICTWA
BISTORU
(Piotrkowska 282) godz. 11-16
2. 8. meczy nne
(Park
Ul.
EWOLUCJONIZMU
Slenklew!cza) godz . . 10-17
(PivtrSALON FOTOGRAFIKI
kowska 102) godz. 11-111
LODZKIE ZOO
czynne w godz. 9-20
czynna do godz. 19)

(kasa

KI N A
BALTYK - ;,Żandarm slę ten!'' od lat li (franc.) godz.
10, 12.30, 15, 17.30. 20
„Pożądan ie zwane
LUTNIA Anada" od lat 18 (USA) g.
15.45, 18, 20.15, 2. 8. jak wyżej
„Niewolnicy" od
POLONIA lat 14 (USA) godz. 10, 12.15,
14.30, 17, 19.30, 2. 8. „Okruchy
godz.
życia" od lat 16 (fr.)
IO, 12, 14, 16, 18, 20
WISLA - „Próba terroru" od
lat 14 (USA) godz. IO, 12.30,
15, 17.30, 20, 2. 8. jak wyżej
WLOKNIARZ - ,,szerokość geograficzna zero" od lat Ił
(jap.) godz. 15, 17.30, 20
2. 8. jak wyżej
WOLNOSC - „żandarm się ten!" od lat li (franc.) godz.
IO, 12, 14, 16, 18, 20
2.8. jak wyżej
„Kobieta kot" od
ZACHĘTA godz. IO, 12.30 1
lat 18 (jap.)
15, 17.30, 20, 2. 8. jak wyżej
„czas
STYLOWY-LETNIE
życia" od lat 16 (franc.) gcdz.
(kino czynne tylko w
20.15
dni pogodne), 2. 8. jak wyżej
„Okruchy
TATRY-LETNIE
życia" od lat 16 (franc.) godz.
2Q.15 (kino czynne tylko w
2. 8. „Michał
dni pogodne),
Waleczny" (rum.) godz. 20.15
(kino czynne tylko w dn1 pogodne)
Tylko dla kin
STYLOWY
cio„Dziękuję,
studyjnych:
ciu" od lat 18 (wł.) godz. 16,
18, 20, 2. 8. jak wyżej
STUDIO - „Gringo" od lat 16
godz. 17.15, 19.30, 2. a. (wł.)
;.Hombre" (USA) od lat 14
godz. 17.15, 19.30
ADRIA - Pożegnanie z tytu„Gentleman z Cocody"
łem:
od lat 14 (fr.) godz. 10, 121
14, 16, 18, 20
2. 8. jak wyżej
Bajki: ;,Podwodny
TATRY skarb" godz. IO, 11, 12, 13. 141
15, „Dz!eciol" od lat 16 (poi.)
godz. 1-6, 18, · 20, 2. 8. ' Bajka:
Ludwika" godz. 151
„wesoła
godz. 16, 18, ' ·20
;,Dzięcioł'•
„Gra bez reguł"
CZAJKA od lat 16 (wł.) godz. 171 19,
2. 8. n·ieczynne
DKM - „z z.i.mną krwią" od
lat 18 (USA) godz. 15, 17.30,
20, 2. 8. jak wyżej godz. 16.30,
19
ENERGETYK - „opowietć do
poduszki'• od lat 16 (USA) g.
17, 19. 2. 8. nleC'lynne
„Planeta małp"
KOLEJARZ od lat 14 (USA) g0<1z. 15,
2. 8. nieczynne
LOK - „saga o dżu.do" od lat
16 (jap.) godz. 14.30, ;,Zdobycz" od lat 18 (fr.) godz.
17.30, 19.45, 2. 8. jak wyżej
GDYNIA - 1,Martwa fala" od
lat 14 (poi.) godz. 10, 12, 14,
16. 18, 20, 2. 8. „Fatalny dzień"
od lat 16 (wł.) godz. IO, 12.15,
14.30, 17, 19.30
Bajka: ,,Latająca
HALKA
chatka" g. 15, „Kardiogram"
od lat 16 (poi.) godz. 16, 18,
20, 2. 8. „Królewna z długim
warkoczem" (radz.) od lat 7
godz. 16. ;.Białe wilk:!" od lat
16 (NRD) godz. 17.45, 20
1 MAJA - Bajka: „Poszukiwacze skarbów" godz. 14.30. „z
dala od zg!elku" od lat 14
(ang.) godz. 1.5.30. 18.45, 2. 8.
;,Z dala od zgiełku" godz.
15.30, 18.45
nieczynne
ŁĄCZNOSC MLODA GWARDIA - „63 dni"
(poi.) godz. 10, 11 1 12, 13, 14,
15, 16, „Pogromca zwierząt"
od lat 14 (rum.-fr.) godz. 17.
19.30, 2. 8. ,.Pogromca z1111erząt" godz. 10, 12.15, 14.30, 17,
19.30
;,Sprawa sumienia"
MUZA od lat 18 (wł.) godz. 15.30,
17.45, 20, 2. 8. jak wyżej
„Walet karowy" od
OKA
lat H (USA) godz. IO, 11.30,
15, 17.30, 20, 2. 8. jak wyżej

„Czołówka"

apelu'ie
W związku z przygotowania·
filmu doku·
mt do realizacji
mentalnego o tajnym naucza·
nlu w okresie okupacji hltle·
wytwórnia
rowsk!ej w Polsce,
filmowa „czołówka" zwraca się
wypożyczenie
o
apelem
z
wszelkich materiałów, jak: do·
kumenty, świadectwa, fotogra·
podręczniki
fie, wspomnienia,
I Inne tródla Informacji na ten
temat.
przyjm u.Ie I lnZgłoszenia
formacj l udziela wytwórnia fil·
Warszawa,
mowa „Czołówkau.
Aleja Lotników 2.
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go 89, Wielkopolska 53a, Obr.
czyli tysiące filmowych klopo- Wojciech P~kor„ Bogdan Ni.,;
NIEDZIELA - l SIERPNIA
Stalingradu 15.
Kobuszewski.
Jan
tó w. 13.15 ł/ł - magazyn, 14.00 wino wski,
u.
Mleczy&ław
przez świat. 14.05 Bogumll Kobiel„
Ekspresem
PROGRAM I
32,
.Jaracza
Piotrkowska 127,
Spiewane wiersze K. K. Baczyn. czechowiC?..
Rzgowska 51, R. Luksemburg 3,
9.05 Fala 71. 9.15
skiego. 14.20 Peryskop. 14.45 Reł.00 Wlad.
I SIE~PNIA.
PONIEDZIAŁEK Niclarniana 15, Pabianicka 218,
Magazyn Wojskowy,
cital Manltas de Plata. 15.10
Radiowy
PROGRAM I
Obr, Stalin5raSpiewane wiersze J. Tuwlmll,
10.00 Dla dzieci młodszych Lanowa 129,
gra przeboje
15.20 „Ptaszyn"
Na Jagody. 10.20 Radioniedzlela
du 15.
I.OO Wlad. 8.05 Dzień dobrY1
15.30 Pamiętnik!
Wa~owskJego.
Informuje, zaprasza. 11.00 Roztu Red. Ekonm. 8.10 Mozaika
Harcerska. ll.40 Teapani Jadwigi - rep, 15.50 Zwiegłośnia
SZPITALI
DYŻURY
muzyczna. 8.39 Gra Wojskowa
trum pana Bogusławskiego. 12.05
rzenia prezentera. 16.15 WarOrk. Dęta. 9.00 Koncert roz•
szawskie Impresje muzyczne.
Dziennik. 12.15 Wizerunki ludz.J
I Kllntka Pol.-Gin. ul. Curterywkowy. 9.38 Polska muzyka
12.45 Warszawskie
16.40 Rzeczywistość I poezja myślących.
dz.Jelnica
Sklodowskiej 15
ludowa. 10.0 Wlad. 1.5 Marla
K. Baczyńsld. 17.00 Perpetuum
piose nki. 13.15 Z nagrań po!·
Górna, z dzielnicy Bałuty: poAntonina - fragm. opow. 10.25
„Przygody
17.30
mobile - mag.
skich artystów. 13.45 Pieśni z
radn ie „K" Bydgoska, SnycerUtwory kompozyt. rosyjskich 1
barona Mlinchhausena" - odc.
Powstania Warszawskiego. 14.00
ska, Z. Pacanowskiej l !.!bełta.
radz.Jecklch 11.00 r.ato z radiem.
po w . 17.40 Klasycy tak l Inaczej.
Kompozytor tygodnia - A. ViSzpital im. Madurowicza, ul.
Sygnai czasu I hejnał. 12.05
11.57
rozmojest
tym
w
Coś
18.00
15.00
Jezioranach,
W
14.30
valdi.
Fornalskiej 37 - dzielnica Po. kraju I ze ~wiata. 12.25 Mez
Polonia
18.15
filmach.
o
wa
Wiadomo_
16.00
życzeń.
Koncert
lesie, z dzielnicy Bałuty: polodie t rytmy dla wszystkich.
18.30 Ekspresem przez
śpiewa.
16.05 Tygodniowy przegląd
śc!.
radnie „K" Traktorowa t Tu12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00
18.35 Mój magnetofon.
świat.
16.20
między na rod.
wydarzeń
ro szowska.
Z życia Zw. Radzieckiego. 13.20
19.30
słuch.
„Urodziny••
19.00
śpiewamy.
I
gramy
was
Dla
u1.
Szpital Im. u. Jordana.
Skrzepkowe gadki. 13.40 Więcej,
Rozmowy o
20.00
Mini-max.
16.30 Studio 13 - Transm. z
dzielnica
Przyrodnicza 7/9
tan!eJ. 14.00 Rozmowa o
lepiej.
recitale
Polska
Wielkie
lekkoatletycz.
20.10
meczu
sztuce.
trój
Bałuty:
z dzlelnlcy
Widzew,
Slinon Barere w Carnegie Hall. kulturze. 14.15 Koncert muzyki
CSRS. 18.00 KomuniWęgry poradn ie „K" Sędziowska I MaTrzy przeboje grupy Be20.55
Sportowego,
15.00 Wiad. 15.05 GodziTotalizatora
polskiej.
kat
rynarska.
na dla dzi ewcząt I chłopców.
mlbek. 21.05 Od zachodu do
,,Koncert"... dla warszawn Klinika Pol.-Gln., ut. Ster- 18.08
wschodu słońca. 21.25 Melodie
16.00 Wiadomości. 16.05 Alfa 1
skiej „Nike". 19.00 Kabarecik
dzielnica Sródmielinga 13 z autografem St. Mikulskiego.
Omega. 16.30 Popołudnie z mlo.
reklamowy. 19.15 Muzyka ta·
ście.
dością. 18.50 Muzyka I aktual21.50 J. F. Haendel - „Juliusz
20.00
Dobranocka.
19.53
neczna.
Chirurgia południe - Szpital
Cesar''. 22.00 Fakty dnia. 22.08
ności . 19.15 Dobr,Y wieczór za•
Dziennik. Z0.10 .. O czym mówią
im. Brudz i ńskiego (Kosynierów
wieczorów 19.30 I~ompozyjOr } Jesiedmiu
czfnamy.
Gwiazda
świecie". 20.25 Wiad. sportow
61)
Gd yńsklc h
trio J. LoUssiera. 22.20 „O IOK~~ yń«kl.
piosenki go
21.00
Matysiakowie.
aQ.30
' •
Szpital
Chirurgia północ
ne
.
OZ!lll
e listy '• n.~ Splewan
litl
Wieczór g ballad!\· 21.31 „.Jalt
POLESIE -' „Popierajcie swego Im. Brudz i ńskiego (Kosynierów
o
B;roId
20.
cz.,n
el.'.
G
W
L
z
K.
poet:t6't'~k1
eraze
aud.
róźe"
rwone
cz
•
lo
bi
1
szeryfa" od lat Il (USA) g.
61)
Gdyńskich
u- n
u~ cy
. !3. 5
ot
.
2 eo FtuUa
poetycka. 22.00 Koneert wlec;;zor15, 17, 19, 2. 8. jak wyżej g.
Szpital
Chirurgia urazowa zyka nocą. 23.50 Na dobranoc
ny. 22.30 No~ny koncert z gwiainut o
21.25
rolnikom.
11, 19
Im. Brudzińskiego (Kosynle~ów
śpiewa Lucja Prus.
glow.
roli
w
księżycem
i
zdami
l'arnaslk.
21.30
wychowaniu.
POPULARNE - nieczynne. 2. 8. Gdyńskich 61)
nej. 23.00 Dziennik. 23.10 „DziS
22.00 Wieczorny koncert życzeń
blasku złota"
w
„Siedmiu
Szpital Im.
Laryngologia
TELEWIZJA
muzyki poważnej.
mllośnlków
wieczorem". 24.00 Wlac:t.
od lat 16 (wł.) godz. 17, 19
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
22.40 Gra Poznańska 15 Ra·
"I
PROGRAM
„Slo:lka
PRZEDWIOSNIE
Szpital lm.
Okulist yka
23.10 KO•
Dziennik.
23.00
diowa.
PROGRAM U
Charlty" od lat 16 (USA) g. Jonschera (Mll!onowa 14)
respondencja z zagranicy, 23.15
8.05 TV kurs rolniczy - r.a16, 19, 2. 8. „Pamiętaj o roczChirurgia I laryngologia :1z!e8.30 Wiad. 8.35 Radloproblemy, to 1971 (W). 8.40 Przypomina- Gra Zespól Tan. „Metrum". 23.40
nicy ślubu" od lat 16 (ang.)
Szpital lm. Korci>łka
clęca
Muzyka XIV wieku. 24.00 Wlad.
8.45 Program dnia. 8.50 Koncert my, radzimy... (W). 9.00 1;Za·
godz. 15.30, 17.45, 20
(Armll Czerwonej 15)
„Nowości l rozmaitożyczeń fab. prod. poi.
film
mach"
POKOJ - Bajka „Przygoda w
Chirurgia szczękowo-twarzowa
PROGRAM Q
9.55 „Spojrzenia I reflek· (Pozn.) 10.25 „Rewla mlodo~cl''
ści".
pustyni" godz. 14 „Złoto Mac- - Szpital WojewódzkJ w Zgiesje" - mag. 10.15 „Sierpniowy - reportaż z II Ogólnopolskiej
kenny" od lat 16 (USA) godz. rzu
liter. 10.40 Spartakiady Młodzieży (z Kato·
montaż
8.30 Wlad. 8.35 Radiowe Interrozkaz" 15, 17.30, 20; 2.8. „Złoto Mac·
Tnstytut MeToksykologia Poranek Jlteracko • muzyczny. wie). 10.55 Przejażdżka po Pa·
pelacje. 8.45 W muzycznym diakenny" godz. 15, 17.30, 20
dycvny Pracy (Teresy 8).
11.42 Program tygodnia. 12.05 ryżu (W). 1!.30 Skarby Ermilogu. 9.00 Tańce Mozarta, Beet•
I Siedem dni w
Wiadomości
hovena I Schuberta. 9.30 Wiad.
PIONIER - Bajka „owa jablusz
2.8.
Dycka (L.enin
tażu - obrazy van
kraju ! na awieci~. 12.30 Pora- grad). 13.15 Program dnia (W).
„Wahadło"
9.35 Kobiece ABC. 10.05 Z same.
ka" godz. 14.30
Chirurgia południe - · Szpital
poi·
muzyki
symfonic7ny
nek
od lat 18 (USA) godz. 15.30, lm. Pirogowa (Wólczańska 195)
go środka Wielkich Antyli 13.20 Dziennik (W). 13.35 „Baw·
skiej. 13.30 Zgaduj zgadula. 15.00 cle
muzyka lud. Jamajki. 10.25 W
17.45, 20; 2.8. „Pan Dodek" od
z nami" - program
się
Szpital
Chirurgia północ
umleć ludzi pokochać Trzeba
Jezioranach. 10.55 Kompozytor
lat 11 (poi.) godz. 16, 18, 20
14.20
Katowic).
(z
muzyczny
lm. Pirogowa (Wólczańska 195)
montaż lit. 15.45 Z księgarskiej
tygodnia - A. Vivaldi. 11.57 SY·
Przemiany (W). 14.50 PKP' 'W).
Bajka ,.Zatopiona
REKORD Chirurgia urazowa - Szpital
lady. 16.00 Wyniki los. „Kuku- 15.00 Estrada literacka:
gnal czasu l hejnał. 12.05 Z kra•
Zbl·
fregata" g. 10, 11, 12 „Isado·
(Drewnowtm. Radlińskiego
łeczki". 16.02 Koncert Ork. RP
ju I ze świata. 12.25 Utwory flegniew Jerzyna - ,.Gorący !llad'•
godz.
ra" (ang.) od lat 16
ska 73)
I TV. 16.30 Koncert chopinoww służbie
z towe. 12.45 ,,Mikrofon
16.00 Sprawozdania
(W).
13, 16, 19; 2.8. ' „Isadora" g.
Szpital Im.
Laryngologia
nagrań L. Grychtolów·
•
ski
rolnictwa" - rep. 12.55 Melodie
lekkoatletycznego:
10, p, 16, 19
Pl~<)gowa (Wólczańska 195)
ny. 17.00 Wiadom')ści. 17.05 War- trójmeczu
ludowe. 13.05 5 minut o sporcie,
Polska Czechosłowacja
ROMA - .. Akcja Brutus" od
Szpital Im.
Okulistyka
szawski Tygodnik Dźwiękowy.
13.10 Menuety, gawoty I konlat 14 (pol.) !(odz. 16. 18, 20; .Yonschera (Mll!onowa 14-)
18.00 Węgry. 18.00 „Fama 71" - lapiosenek.
Rewia
17.30
tredanse. 13.40 „ostali się w!a.
Festiwalu
ureaci studenckiego
2.8. ..Akcja Brutus" godz. 16,
Chirurgia l laryngologla dzle„Pan Balcer w Brll.zylii" - słu
pow. U.OO
fragm.
trom"
19.00
Artystycznych.
zespołów
18, 20
- Szpital Im. Korczaka
clę<?a
chowisko. 19.00 Wiadomości I fe.
U.05 Nowe piosenki SynW!ad.
w SyrU użytkowa
;;Wyprawa (Armil Czerworiej 15)
SOJUSZ - Bajka
l!eton. 19.15 Kącik starej płyty. Sztuka
Grają I śpiewają
14.30
kOPY.
po miód" godz. 14 .,SpartaChirurgia szczękowo-twarzowa
19.30 Kącik nowej płyty, 19.45 film prod. syryjskiej (W). 19.20
„Skaldowie", lł.40 Zaczęło sli:i
„Porwanie Balta•
Dobranoc kus" (USA) od lat 16. godz. - Szpital Wojewódzki w Zgieobronność.
strategia,
Wojsko.
po południu - fragm. k.s. 15.00
Dzien·
19.30
(W).
Gąbki"
zara
2.8. „Spartakus"
15. 18.30;
rzu
20.00 Maga?.vn literacko-muzyczLetni koncert. 15.40 Wszystkim
„1914-1918" n!k (W). 20.05
godz. 16
Toksykologia - rnstytut Meo tężniach".
„Prężnie
ny
koncert. 16.00
zakochanym
prod. franc. (W).
film dok.
STOKI - „Pippi'' od lat 7
dycyny Pracy (Teresy 8).
21.30 „Koncert warszawski". 22.00
Wiad. 16.05 Lato w Budapesżcle.
wiatrem ... "
21.30 „Rozsiewa ne
(szwedzki) godz. 15 .. Kaszebe"
Wiad. 22.05 Ogólnopolskie wia16.43 Omówienie progr. 16.45
reportaż poetycki Zofii Kucówod lat 16 (poi.) godz. 17.15,
NOCNA POMOC LEKARSKA
sportowe. 22.25 Wla d.
domości
17.00 Na
Aktualnoścle łódzkie.
22.10 Maga7.yn
ny (z Lodzi).
19.30; 2.8. ..Nowa m isja korsportowe. 22.35 Niedzielne spotróżnych Instrumentach. 17.20 Z
Nocna pomoc lekar<ka stacji
sarza" od łat li (fr.-hlszp.) g,
kania z muzyką. 23.35 Jazz na sportowy (Wl.
,,Plamy na mapie" cyklu:
przy
Pogotowia Ratunkowego
.
17. 19.30
dobranoc. 23.50 Wiad.
rep. 17.35 Utwory Wł. Korcza.
PROGRAM U
Ul. Sienkiewicza 137, tel. 666-h6
SWIT - Bajka „Złota rybka"
17.50 Rep. pt. „Pamięć". 18.10
PROGRAM m
I.wie
leknrska
pomoc
Swląteczna
godz. IO, 11 .. Ryszard
Radioreklama. 18.20 Sonda. 19.00
18.05 W poszuklwanlu staro·
dzielnica Sródmleście - PiotrSerce l krzyżowcy" od lat
Echa dnia. 19.ts Z pradziejów
cyklu:
17.30
15.
Aleksandril I
tytnej
14 (USA) godz. 12.30,
kow•ka 102. tel. 271-80, Batuty
ziemi. 19.30 J, s. Bach - Pasja
8.30 Ekspresem przez gwlaf.
IV.
odc.
ziemi"
w
„Zapisane
;,Dziewczyna z pistoletem" od
.
rytmy.
Niedzielne
.
tel.
Pacanowskiej 3.
z.
wg św . .rana. 20.17 Notatnik kul·
9 00
8 35
godz. 20: 2.8.
lat 16 (wł.)
„Przygody barona Milnchhause. 18.35 „Sztuka" - ma.gazyn ar·
541-96. Górna - Lecznicza 2/4,
turalny, 20.27 J. s. Bach: Pasja
tystyczny. 19.20 Dobranoc. 19.30
nafty"
król
I
na" _ · odc. pow. 9 . 10 Grające
„Winnetou
tel. 440-62, Pole•le - Al. 1 Mawg św. Jana. 22.00 Z kraju j ze
Dziennik. 20.05 Fllm TVP - RO·
(jug.-NRF) od lat 11 godz. 10,
Ust.y. 9, 35 , Przełom wieków _
ja 42. tel. 305-83. Widzew 2·2.30 · Wlad. sportowe.
świata.
„Kolumbowie",
Bratny
pejzaf mlodopolsk:l. 9.S5 Pro- man
12. 14, 18. lit .. Landru" od lat S1nft~lna 8, tel. 271-52.
2~.33 KJlka rytmów tanecznych.
„i;.t.
babie"
w
;,Bab«
21.00
Ilustrowany
kameralne). '1.3.30
Hl.OO
muz.ykl
z
dnia.
ZZ.50
irram
Batuty - w Prz.vchodnJ Re18 Cfr.-wt.) godz. 20
Tysiodnik Rozrywkowy. 11.25 z sty ~plewające" - tekst AgnteJonowej nr 27 przy · ul. Trak'l:esp. Organowy Rozal.
Gra
Edward
Ret.
Krakowskjej. 23.50 Wlad.
szka Osiecka.
DYŻURY APTEK
na~rań Zb. Drzewieckiego. 12.05
toroweJ 61 w C!oclz. to-n. WI„Homo Filhrl'r" - słuch. doku- Dziewoński. Wykonawcy: Anna
zvtv d,.,mowe · n•letv 79,las>ać
PROGRAM m
Dąbrowska,
Helena
mentalne. 12 30 Miedzy „Bob\· Prucnal,
Przvbv.iew-;k1ego 411 !;oorna o•obgcie lub telefonlczn.le (tel.
1.30 Ekspresem przez łwlat;
no" a „Ollmplą''. 13.00 „Potop" Wanda Warska, Wiesław Golas,
538-31) do godz. 15.
83 ,Piotrkowska t!l3, Gdańska
8.35 Muzyczna poczta UKF. 8.0G
;,Przygody barona Milnchhause_
na" - odc. pow. 8.10 L Stra•
C&prlcclo na tortep,
wiński ty t nie ma żadnego s.pooobu odnalezie/,
PB.ZEŁo.tYŁ: .L ZARZECKI
I ork. 9.20 Nasz rok n. 9.łS
Mikser czyli magazyn muzycz.
nia dziecka.
ny. to.IS Obrazki z wystawy t
Mason zabębnlł swolm1 długimi, .tLnynie tylko. 10.30 Ekspresem przez
md palcam~ po brregu biurka.
gwlat. 10.35 Wszystko dla pań.
pan rzeczywiście interesujący
- Ma
11.45 „seria c-r.·· - odc. pow.
12.05 Z kraju I ze dwlata. t.i.25
! nlecodzJenny problem prawny - po•
Koncert muzyki unlwer~alnej.
wiedział.
13.00 Na poznańskJej antenie,
15.00 Bylem prezydentem mia.
- Mol adwokacl uwatają, że z prawnesta - gawęda. 15.10 z drugiej
go punktu widzenia sprawa jest nie do
strony Tatr. 15.30 Ekspresem
załatwienia. Jeślli dziecko zostało oddane
przez świat. 15.35 1 :1 - o spordo adopcji, to koniec I kropka. Helena
cie. 15.50 ;,Szczera rozmowa"
Jimmy Smitha. 16.10 Program
ma pełne prawo odmówić jakichkolwiek
dnia. 16.15 G. Tartini - Sonata
wyje.śnień I nie Istnieją żadne sposoby
skrzypcowa g-moll „z trylem
stwierdzenia aktualnego miejsca pobytu
dlabelsklm". 16.32 „Oj dana, d&•
na" I Inne diabelskie piosenki.
dziecka.
16.45 Nasz rok 71. 17.00 Ekspre•
Mason wydął wargi.
przez jwfat. 17.05 Quodlisem
- Rzeczywiście dość niezwykła sytua- Wyśmiała mnie. Nie chciała a.ni ~
czyll co kto lubi. 17.30
bet,
- Ja, gdy stwiierd.zam, !e jedna teoria
Normalnie
powied:!Ji.ał.
cja prawna urodzeniu
zaprzeczyć
twierdzić, ani
;.Przygody barona Milnchhause.
nie rokuje nadziei, zmieniam front I szu- odc. pow. 17.40 Nie tylko
na"
utrzymania
zabiega o środki
matka
chłopca. Oświadczyła, że nigdy nie bykam nowej. To ba.rdzo Istotne, jak się
melodia. 18.00 ;,Wczorajszemu".
dla dziecka. A tu mamy matkę, która
łem prawdziwym ojcem dla Roberta, a ją
:i:agadnienia. W języku
podejdz.ie do
18.30 Ekspresem przez świat.
najspokojniej w świecie twierdzi, że żad
wyrzutka społeczeń
traktowałem jak
Mój magnetofon. 19.00
18.35
prawniczym nazywa się to znalezieniem
odc. pow,
,.Dwie królowe" nego dziecka DJie ma., a przynajmniej
stwa. Powiedziała, że od dawna czekała..
odpowiedniiej przesłanktl procesowej.
\„. mandol!na,
Beethoven
19.30
nie chce potwierdzić jego UTodzenia.
kiiedy będzie mi mogła odpłacić pięknym
- Co to ma do mojej sprawy?
19.45 Polityka dla wszystkich.
za nadobne, a zresztą nie mam chyba
20.00 Spotkanie z Nan! Bregwa- Może mieć bardzo dużo. Adwokat
- Ale jest przeolei u.rzędowe świadec"!
d7e. 20.20 Tydzień na UKF. 20.~5
zamiaru uz.nać wnuka, w którego żyłach
musi mieć wyobraźnię. Stwierdziwszy, że
two.
przyjaPłyty nasze I nas1:vch
płynie jej krew.
donikąd,
prowadzi
nie
droga, którą idzie,
to
ciół. 21.00 NlP. C?:ytal!ścle - A sprawdzał pan w Biul"Ze Ruchu
album
Nowy
21.20
posłuchajcie.
wiielld
- Zdaje się, że miała swój
powinien się wycofać I poszukać innej.
Ludności, czy nie ma świadectwa zgonu?
Pro·
S.
21.45
ze<oołu ;.Ch!ca~o"
zauważył Mason.
dzień - W tym wypadku n~e ma innej drokotiew „Kopelusze.k". 22.00 Fak- Oczywiście. I co mnie dręczy najbar.;
gi, Moi a(l.wokaci rozkładają ręce,
ty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu
- Owszem.
Jose Feliciano.
wieczorów
kom•
do
doprowadza
mecenasie,
dziej,
- I co pan zrobił?
Mason zapalił papierosa.. pogrążył się
22.15 Trzy kw•dranse faZ?u. 2~ . 00
pletnego obłędu, to czy Helena nie od•
- Zaangażowałem detektywów.
na chwilę w zadumie.
Fraszka ool~k'a. 2~.05 Mu,vka
go
dała małego do adopcji. Nie chciała
nocą. 2~ 50 Na dobranoc śpiewa
- Dowiedzieli się czegoś?
- A jeśli jest?
mi
Anne Vanderlove.
mieć na głowie I nie chciała dać
Pra:ynajmniej nie bez.pośred·
- Nie,
jest?
- Co
Niech
satysfakcji posiadania wnuka.
TELEWIZJA
nio.
pan tylko pomyśli, Mason, moja własna
- Inna droga.
PROGRAM I
- A pośrednio?
który
16.4! Dziennik (W). 16.53 Dla
krewi Syn Roberta! Chłopak,
- Obawiam się, źe nie, Mason. Chyba
- Helenę odwiiedzrlła młoda bloindynka:;
dzieci: .. Opowieści o zwierzę
pewnie odziedziczył cały jego urok, ży•
ł pan ze swoją pomysłowością nie potrafi
tach" (W). 17.20 Echo stadionu
która zdawała się coś wiedzieć. Jednemu
wiołowość, indywidualność! Dobry Boże,
(W). 17.50 l..ódzkle wiadomości
znaleźć wyjścia z impasu.
z moich detektywów udało się spowodoMason, to ponad moje siły! A tymczas.em
Tatr"
dnia (L). 18.05 .. Flora
się
wać drobny wypadek i dowiedzieć
zaczął tłumaczyć cierpliwie:
Mason
prod. poi. (W).
- film
(lato)
- ciągnął gorzko po krótlciej przerwie
jej nazwiska z książki woz.u,
Juspotkanie
Zwykle
18.20
może
- Spróbuję panu wyjaśnić, co
- adwokaci twierdzą, że nie mam żadImpresja balclo·
!!Oslowlańska
- To nazwisko?
być przesłanką procesową w odniesieniu
nych podstaw do dochodzenia swoich
wa (W). 18.50 Eureka - maga- Diana Regis.
do pańskiej sprawy. Oficjalnie pański
po pula rno-na·ukowy
zyn
praw. że jeśli ojciec nie żyje, to matka
- No i?
„Apollo
sorawonlanle z lotu
syn figuruje jako zaginiony, prawda?
ma prawo oddać dziecko do adopcji na
Dobranoc 19.20
(W).
15"
- To wcale ode była Diana, A1e prze'"
własną rękę - i kropka. Przy tym wszy.
..:.... O Ile ml wiadomo, ta.ka jest oficjal„!!!raszki w zeszycie" !W). 19.30
k001ałem się o tym d~iero, kiedy zaDziPnnlk (W). 20.05 Teatr Testkie dokumenty dotyczące takiego dziecna kwalifikacja, ponieważ nie odnalezio,,Don
lewlzj!: Max Frisch:
częła u mnie pracować, Prawdopodobnie
ka traktowane są jako poufne. Malo tego,
no ciała z jego tabliczką rozpornawczą.
czyi! miłość do geomeJuan,
była to jej współlokatorka, też młoda
wszypodobno niektóre agencje pa1ą
faktu
do
co
Ale nie ma wątpliwości
Jerzy Grze•
reżyseria
trii" blondynka, niejaka Mildred Danville.
l!orzewski. 21.30 ,.Muzvka lek·
śmierci,
stkie papiery z wyjątkriem aktu zrzecze- wy.
orzyjemna"
I
łatwa
ka.
nia się przez matkę pra.w, żeby mie6
Mason odchylił do tyłu głowę, zmardanie specjalne. Reżyseria .Ja•
(13)
całkowJtą pewność, że ślad został za.tar·
(Dalszy ciąg n <.stąpi)
szczył czoło.
nusz Rzeszewski (W).
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