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'* Wyprawa na Wyspy
Szczęśliwe
* Ludzie i obyczaje

Polska, htórq trzeba

•

poznać!

PO WIEDZIAL SBEDNIOWIECZNY RYCERZ, KTO•
8 ..,MY, POLACY, WOLIM ZELAZO" BEGO WYMAGANIA W ZAKRESIE METALURGIJ OGRANICZALY Sii!; DO CHĘCI POSIA•
DANlA DOBREGO MIECZA. W DZISIEJSZY!l-1 $WIECIE STAL JEST NAAf. NIEZBĘDNA,
ALE BEZ METALI NJEZELA7J'IYCH TRUDNO BYLOBY SOBIE WYOBRAZIC WSPOLCZESNĄ
TECHNIKĘ. PRZYRODA SKĄPI LUDZIOM JEGO SUROWCA I TRZEBA EKSPLOATOWAC
ZLOZA UBOGIE LUB ZASTĘPOWAC METALE KOLOROWE INNYMI MATERIALAMI. M. IN,
DEFICYTOWA JEST MIEDZ, KTOREJ NIE U DAJE SIĘ NICZYM ZASTĄPIC W 90 PROC.
WYROBOW. NlE BEZ PRZYCZYNY MIEDZ NAZYWANA JEST „CZEBWONYM Zl.OTE!\l~.

ml mechanizmami typu l'sztun-
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ba od konstruktorów I projektantów sprzętu górniczego.
KRZYSZTOF

**

W 114 minut
Do wszelkiego
czarowania

~ Jeftftł
„1Jeie

tMRrtt prty;
stukaJq

siekiery

* Dyskurs

z Kamyczkiem

mógłby

na tej podstawie wyrobić sobie poglądu,
Jak WY·
o Jest przYCZYDll
tak
gląda kopalnia miedzi. Drą·
żone w litej skale chodniki ~li
wielkiego znaczenia wla·
bardzo szerokie, o co najm01cj
śnie miedzl1
Otót Jest
sześciometrowym przekroju.
Nie
to
ml>tal
znakomicie
ma w nich tradycyjnych &temprzewodzący ciepło I elelłiryci
pll,
ani luków podtrzymują
ność. Pod tym względem ustę·
cych strop. Warstwe skały nad
poje Dleznacznle tylko srebru,
chodnikiem
spręża
się
przy
które Jest przy tym znacznie
pomocy czegoś w rodzaju stadroższe od miedzi. Już Da przy·
lowych kotwic - w rezultacie
kład
żelazo
ma wspom;1tane
powstaje samonośna skorupa,
wyżej zasadnlc:r.e wtasoości rt·
wytrzymująca
nawet
bardzo
ayczne
prawie sześciokrotnie
duże
obciążenia.
Stempli ole
gotsze,
Mledt
wchodzi poza
można
użyć,
gdyż
w górnitym w skład ogromnej Uosct
ctwie miedziowym po raz pierw·
stopów, a Jej , rpal_a wratllwosć
szy w Polsce zastosowano du·
na korozje Je-st dodalkąwą cen·
że,
samojezdne maszyny na oną zaletą. Mówi się często, ze
ponach, poruszane
silnikami
nasz wiek Jest wiekiem ele~·
dieslowskimi. Maszyny le wytrycznoścl.
Cały
przemysł zwią
konują
najróżnie
·
j
sze
czy
on ości
zany 1 elektrycznością ' opiera
a :wyglądem swoim przypum1·
tlę na przewodnlkacb .ml•dzlanają nieco przedpotopowe stwt•·
nych I nie dziwnego, te na
ry, obdarzone wyspccjalizowa·
całym
świecie
popytem I pooymJ ruchomymi odnóżami.
dda m'il'dzl na mlęd•vńarodn
ziękl takim
urządzeniom
wycb
rynkach
rządzą
ape•
praca oa dole jest cał
cJalne prawa.
kowicie zmechanizowana.
w okrM!e obecnej plęelołafkl ,
Byly problemy ze spaliprodukcja lllledzl w Polsce ponami, ale uporano . się z Diml,
winna
wi:tosnąt!
blisko trzy·
stosując specjalne dopalacze
w
krotnie. Polski przemysł mie•
silnikach,
filtry pochłaniające
dzlowy oparł sle oa odkrytych
szkodliwe gazy i przoide wszv·
przed kilkunastu laty zlotach
stklm
Intensywną wen1ylac1ę.
rud tego metalU - I rozwija
Mechanizacja
i automatyzacja
1111
cora1
szybciej.
Wzrasta
wle4u prac górniczych przyniowydobycie w kopalniach „Lu·
sły
rezulta.ty: wydajność wy.
bln" I „Polkowice", a w 1975
dobycia tudy
w przeliczeom
roku
ruszy
nowa
kopalnia
na
jednego zatrudnionego w
„Rudo~"· .
.Równolegle rozrakopalni człowieka jest wielo·
stają
1lę
zakłady
przetwórcze
krotnie Wytsza nit w ttadyrudyt za kilka mlu1h:cy buta
cyjnyeb kopalnlacb węgla.
, Głogów"
podwoi swoją produkcję, za8 w przyulym roku
NAJWAZNIEJSZE SĄ KADRY
ruszy
wielka walcownia mle·
dzi w Szopienicach.
Skompllkowane maszyny muTak prętnle rozwijająca 1111
szą
obsługiwać
wysoko kwaligałą1
przemysłu
ole mote ofikowani ludzie, którzy pow10być się bea zaplecza naukowen1 mle~ w dodatku tradycyjne
go. Najważniejszą zapewne pladośwladczenle
tecbnl~e.
Tu
c6wk11 w W>J dziedzinie są Zakryje 11411 Jedna a powatnlejkłady Badawcze
I Projektowe
szycb nudności rosnącego ra•
„Cu(lrum" we Wrocławiu.
głębia brak przemysłowych
tradycji na tych ziemiach 1pra·
OBLl,CZB NOWEJ KOPALNI
wla, te nawet lntensywDe Szko.Jetell nawet kłoł zwiedził
lenie mote nie wystarczyć cip
kledył
llopalnl11 węgla,
Die manipulowania skomplikowanyWIELKA

KARIERA MIEDZI

C

D

FRĄCKOWIAK

Beporta:te 1 Polski czytaj
takie na str. 6 I 7.

Z. Szczepaniak

Do Tamtego
Domu
Przejęty; 1:astygty w bezruchu, pełen aapl411cla, ja.kie • ·
trzymałoby z pewnością oddech ta.kie I w każdym z wu
- patrzyłem na łQ Ja.mpę - zwykłą naftową lampę, którą
sam za.paliłem przed chwilą - widząc wyratnle jak, nie poru.szona nlczyJą ręką, drgnęla nagle, a potem wolnym, jed•
D<>Stajnym ruchem jęła siQ przesuwać po cladklm blacie
wielkiego dębowego stołu. Spojrzałem szybko na Tego cuowleka nie dostrzegając w Dlm nic z naplęcJ.a. które zmwsza.ło mnie 4o za.cdska:nla szczęk I pięści,
do maksymalnego
kt>ncentrowa.nla uwagi 1 podświadomego nlepokoJu. Jego
twan - skupiona, ale bez tadnego gryma.su, oczy spokoi·
ne - łagodne, zapatrzone gdzie w dal I pozba-wlone hipnotyzerskiej czujnośc:t, jego ręce le:lące bezwładnie na kola·
nach - ~ystko to nie pomagało ml nwlerzyć, te
ode•
pchnął tę lampę od aleble wyłącznle awolm pracnlenlem allą wou.„
Lampa doszła tymczuem do kresu awojeJ 4rotrl, ale to
tylko w mmm przekonaniu bo kiedy słysz.alem Ju:l niemal
hrzQk tłuczonego szkła I ;{działem wstający z podłorl kłąb
płomienia lampa - ta przeklęta, cudowna lampa - wpły•
nęla w powietrze równie lag<>dnle Jak przedtem posuwała
•lll po gła.dkim stole, a zatnymawszy sle od nlero o metr
- odwróciła nagle do góry dnem I trwała tak - wbrew
Bile e;lążenia
dygocąc Jedynie
pomarańozowym plomle·
niem„.

Opowiadam tu o naJwatnlejszym, o tym, eo wstnąsnęlo
mną najbardziej, ale właściwie powinienem zacząć od OWP.•
go listu, bez nazwiska l adresu nadawcy, od małej kartki,
na której ktoś wystuk.al na mauynle tylko tyle: - .,Wiem
te jest pan dzlennlkArzem. .Jeślf chce pan Odbyć r<>zmow1,
z człowiekiem o niebywałej sile woli, z „polskim y<>gą" proszę być punktualnie o god7..lnle.„ ltd. Itp. List zakrawał
oezywUcie na głupi kawał, ale by mleć tę ostateczną pew·
ncrić, której brak przy wielu decy~acb ole pozwala Dam
nlerM zasnąć, poszedłem.
Czama „Wołga" czekała w umówionym miejscu. Siedzący
za kierownicą metczyzna uehylU nieco drzwiczki I wymó·
wlwszy pólglOtSem moje nazwisko dodał szybko: „niech pan
wsiada". Zapadłem więc w miękkie siedzenie (któż z Cz.y·
telnlków wybaczyłby bowiem reporterowi zbytnią pl<><:hllwość7), a wóz ruszył dalej Główną, potem Mickiewicza do
(Dalszy ciąg na str. 7)
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fnauguracyjne

ciepła

Przy 25 al.

W1elk1 ziazd

do Zakopaneuo
Mimc braku śniegu, do Za·
7.J ech al na okres
kopanego
6Wi•t komplet gości . 31 ma ,·~a
llyly tu wypeln1one wszystkie
schro.ntska górskie, domy FWP,
pensjonaty branżowe ora,z ho·
tele.
W mieśc ie i najbl iższej ok!>·
licy - m. in . w Bukowinie
Tatrzańskiej. na Cyrhli, w Po·
znaj·
reninie i Kości eliskiej.
dowalo slę około 10 tys. samo·
chodów i ponad •~ tys. tury·
stów, w tym 1oście zagranicz·
Bel~ll .
Austr1l.
n~ z Anglll,
C0>RS, Francji, NRD, NRF i
Węgier.

Ntd Tatrami było bezchmur·
ne niebo I silnie przygrzewalo
glońce . W zaciszn ych miejscach
w m ieście, temperatu ra prz ~
kracz&Ja w poludnle 25 st. clepia.

M. Gr11d

ambasadorem
w Meksy~t·u
Rada Padstwa mianowała Mle•
Graiia ambasadorem
pelnomoc·
ł
nadzwyczajnym
n.ym Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej w Meksyku.
cżyslawa

* •
• Grad

urodził

się

w Woli Oalw rodzill ie
Studi a wyższe o1·
chłopskiej.
bywal na Un iwersytecie War·
uzyskuja,c stopień
szawskim.
doktora nauk humanistycznych
w zakresie socjologii. Byl czlo:i·
klem władz naczelnych ZMW
.„ Wiol", ZMP i ZMW PubliOy·
sta. ostatnio prezes zarza,du I
Ludowej
naczelny
redaktor
Sp6ldzlelni Wydawniczej . W la·
taćh 1961-I9T2 poseł na Sejm.
w którym był czlonklem Komisji Spraw Zagran icznych o·
raz Kultury i Sztuki.
Członek Naczelnego KomitEtu
ZSL.
11 kwietn ia 1920 r.

suj , pow.

Lańcut,

St m1.rca br. odbyło 1141: bi.au·
sura.cy Jne poilledzenie nowo po·
wOłanej pr~z Sejm Rady Miftl·
atrów. W obradach uczestniczy.
przewOdnlcz..,cy prezydiów
U
wojewódzkich rad narodowych.
preOtwlerajl\c posiedzenie
mier Piotr Ja~ewlcz wskazał,
te zadaniem rn,du 1 ca.lej ad·
mlntstracJi p111\.stw!>wej I gospodarczej Jest energiczne 1 rytpracy
organizowanie
miczne
dla
wytwórczego
potencjału
ceprzeobrażenia wytyczOlllych
lów w rzeczywl.stollć.
Rada !lllnl.strów omówiila dwa
na
za-gadnlenJa zamie.szc-zone
porzl\dku obrad, a mianowicie
rzl\d<>Wy projekt planu społecz
no-gospodarczego rozwoju kra·
ju w la.tach 1971-1975 oraz przebieg reallzacJi ważhlejszycb u.fin anso·
gospodarczych,
dań
wych i budżetu w qkre.sle sty·
luty, 11\cznie z prognoczeń zą wykonania zadań w I kwartale br. Zagad.nieuia te przed·
sta will: przewodnlczl\CY Komis Jl
Planowania, wicepremier Mie·
czysluv Jagielski oraz ml.n1'ter
finansów Stefan Jędrychow&k.l.
Po dyskusji, w której wzięło
udział 17 mLnl.strów i przewod·
nicz11,cych prezydiów WRN, Ra·
da Ministrów uchwalila projekt
społeczno- go·
5· letniego plan u
spodarc1..ego rozwoju kraju w
latach 1971-1975, który w naJ·
:ro.stanie prze.
bliższym C'llasie
kazany SejmoWi.
dokonując
Rada Ministrów,
przeglądu aktualnej sytuacji go·
po·
spodarczeJ, wskazała na
myślną realizację zadań ustalo·
nych w pia.nie 1972 roku, • W
kwartale uwid0<:znll
bleża,cym
szereg tend en cJi pozytywsię
nych. I tak: w lutym nastąpi·
Io dalsze wzmocnienie dynami·
kJ produkcji w przemyśle.
Zaawansowanie wykonania :r:&•
dań planu rocznego, łącznie z
zadaniami dodatkowymi, wynlo·
sio za styczeń I Juty 15,7 proc.
wobec 15,5 proc. uzyskiwanych
średnio w Ja,tach 1966-1970,
polityce państwa
- Dzięki
prowadzonej w odniesieniu do
rolnictwa, utrwalają się dobre
hodowli.
tendencje w rozwoju
Obok utrzymującego się dużego
wzrostu pogłowia trzody chlew·
nej - na co wskazuJ11, wynlkl

Niefrasobliwość ...
tt'ódlem życla" - pod tym hasłem w
1,Czyste wody dniach od l do 7 lriwidnla. obchod:llimy tegoroczny Ml~·
"
dzyna.rodowy Tyd:1llefl Czystości Wód".
„Tydzień" ogloazony Jeąt w Polsce ju:ł po ru szósty,
z lnicJa.tywy Polskiego Związku Wędkarskiego oru Ugi
Ochrony Przyrody I Państwawej wpekcJi W6d. Jeet jeiii:•
cze jedn11 oka.zJą do zwrócenia uwagi calego spoleczeilstwa
na tak istotny problem, Jakim Jest przeciwdziałanie zanle•
cz:yazczanlu wodnego środowiska, zwalczanie wszelkich prze·
jawów szkodliwej działalności. Sprawą tl\ powinni być za·
interesowani wszyscy użytkownicy wód, a więc I za.kłady
priem.ysłowe, które zatruwają na.sze rzeki. Na. Inwestycje
odprowadzaniu ścieków przemysłowych do
zapobiegające
efekty
wód - paflstwo przeznacza con.z większe środki;
jakie powinno to przynieść, niweczy w znacznym atopni~
nlefrasobliwoś~ lub nlefachowo!lć ludzi odpowieddaJnych za
To widnie
oczyszczalni !le.leków.
należytą ek$pJoa.tacJę
spra.wla, te co pewien czas nadchodzą atarmuJl\ce 1ygnaly
martwych
lawl~h
wodam.1
spływających
o
rzek,
zatruciu
o
ryb.

•
na uran1cy

awiertl\t w
ma.rcowego apisu
go.spodarstwach lndywidua.lnych
- wa:tnym 1 oblecuj11,cym zja·
wlskiem jest wzrost o 7 proc.
pogłowia. mlodego bydła w po·
równaniu z marcem ub. roku,
- Utrzymuje się I umacoia
równowaga rynkowa przy Wy·
dynamice przychodów
sokiej
Sila napieniężnych ludności.
bywc:oa. ludności zwiększyła się
w okre&le styczneń - Juty o 18
proc., w sto5unku do anaiogicz·
nych miesięcy ub. r. Sprzedał
towarów w handlu detallcznym
wzrosła w po.równaniu z ubiegłym rokiem: o 13 proc. w o·
kre.5'le styczeń - luty ora.z o
<>kOlo 17 proc. w dwóch pierw·
nych dekadach marca,

libańsko -

Rada Bezpleczeflstwa przyję.
la. wniosek Libanu o zwlększe·
niu liczby obserwatorów ONZ
na granicy llbańsko·lzraelaklej
do 25-30. Dotychczas funkcjo·
tam za.ledwie kilku
nowalo
Ambasador LI·
obserwatorów.
banu Ghorra motywował swój
wnl.osek okolicznością, te w
ostatnich cusa.ch doszło do
szeregu wypadków wtargnięcia
wojsk lzraelsldch na teryto·
rlum Llba.nu.

- Sprawniej 1 szybciej nlt w
analogicznym okresie ub. roku
Pl"zebiega przygotowamle lnwe·
stycjl do rea.Jlza.cjl. Wprowadzo·
no szereg ulepszeil I u.spra.wnień do pl"zebiegu ca.lego procesu inwestycyjnego, Następuje
dalsza. popra.wa sytuacji w bu·
przedsię
Załogi
downictwie.
biorstw budowla.no-mt>ntażowych
podjęły zobowiązania skrócenia
cykli budowy na około 100 waż.
nych dJa. gospodarki obiektach

Ktibce piłkarscy oczekiwać bę
da. wyniku meczu rewanżowego
o Puchar Polski i;niędzy Ruchem
i Górnikiem. Tym razem zabrzanie grać będa, przed własna.
uda im
publieznościa,, ale czy
lię ńadrcbić straty :& przegra.-

Zasada druvl
w raldzle Salarl
Hannu Mikkola 1 jego
szwedzki pilot - Gu.nrar Palm
prowadza, po dwóch etapach w
tegoroez.nym rajdzie Satari. Raj.
dowy mistrz Europy, Sobiesław
zasada i Marian Bień, 14 naj1rotniejszymi rywalami Ude·
rów. Polacy, dzięki kapitalnej
jetdzie na pla,tkowym etap:e,
zajmują drugą pozycję, ze stra·
czterech minut.
zaledwie
tą
Dwukrotny zwycięzca tej im·
prezy, Edgar Hermann (Kenia)
miał na p i ątkowym eta,p le klo·
poty z silnikiem i spadł na
czwarte mieJsoe w łącznej kia·
sytikaeji. Ra•jd jest niezwykle
trudny. W pia.tek ko.ntynuowa·
lo g<i tylkc '7 kierowców - z
85, któ'rzy wyruszyli na trasę.
Oto kolejność po dru.gim etaFin

p! ~:

1) Hannu Mi.kkoia 1 Gunnar
Palm (Finlandia - Szwecja) na
wozie „Ford Escort RS 1600" 18'7 pkt.
:b) Sobiesław Za11ada 1 Ma·
tian Bień (.Po1ska) na. .,.Porsche
911" - 191 pkt.
3) Vie Preston ł Bev Smith
(Ken ia) na wozie „Ford Eacort
RS 1600" - 196 pkt.

I

I

nego meczu w Chorzowie 1 :37
Ocipowied~ na to pyta.nie otrzy.
mamy 1 kwietlllla. Tego dnia od·
będzie się także drugi mecz pól·
fLnalowy Pucha.ro Polski Raków
Legia. (rewanż
Częstochowa 3 kwietnia).
Mecze II lig! śleclzlć będziemy
ze sz.czególnym zai.nteresowa·
meczu
Obserwatorzy
niem.
Piast - Start twierdza,, że lódz·
ka drużyna jest dobrze przygotowana do sezonu. Ba.łuccy pH·
karze powinni potwierdzić tę
wynikiem
korzystnym
opinię
uzyskanym w meczu z Garbarnią. Natomiast !odzianie, spragnieni dobrego widowiska piłkar
skiego, z pewnością pojadą 2
kwletmla do Pabianic, gdzie tamtejszy Włókniarz spotka slQ z
Hutnikiem N. Huta.
Tego samego d.nia grac! będzle
Uga międzywojewód.zka. W Lo·
dl.I. odbędą alę dwa mecze: god-z.
11 Orzeł - Ursus 1 Widzew Znicz Prus.zków. Piętnaście minut pótniej w Piotrkowie Con·
cordla rozpocznie mecz z lódz..
kim Wl6k:n1arzem. Pou tym od·
będą się następujące spotkania
klasy międzywojewódzkiej: Włók
Hetman Zamoś~,
niarz B. Wigry Suwałki - Lublinianka,
Stal Kraśnik,
żyrardowianka Gwardia Oist.tyn - Avia Swid·
nlk, Wlsla Puła.wy - Polo.n!a
Warszawa.
W klasie ~ręgowej na specjalna, uwagę zasługuje mecz re·
zerw LKS z tomaszowska, I.e·
chll\. Jak nas po~nformowano w
LKS, w zespole Jódzkim wystą
pla, pierwszoligowcy. Pojedynek
ten rozpocznie się o godz. 15.30
1 kwietnia na ul. Ogrodowej.
Tego dnia grać będa, również:
Unia. Skiemiewice - Piotrćovla
(godz. 15), Czarni Radomsko Skra Bełchatów (godz. 16). 3. IV.
w klasie okręgowej odbędą się
nast')pujące spotkania: godz. 11:
Wlók.nhrz II L. - Warta, Energetyk - Włókniarz II Pab„ BZU·
ra Ozorków - Start II. godz.
Boruta,
18: Budowlani Lask (m)
Pogoń Zd. WOia ::::: ChKS.

DZIENNIK ŁODZ~I 111'. !I (7359~

Wyjazdy

k<>misja rządowa
przyustall!'!lla
wypadku,
czy n
który w ydarzy! się 10 marca
br. w Mińskich Za.kładach :Ra·
diowych, zakończyła SWI\ dzia·
lalno5ć. KC KPZR i Rada Ml·
n lstrów żwi a,zku Radzieckiego,
po zapoznan iu się ze sprawo·
upodjęły
komisji,
zda.niem
WYP<ł·
chwalę w tej sprawie.
dek pocia,gnąl za soba, otia-y
w ludziach. Komisja ustallla,
były
ze przyczyni\ wypadku
projek·
popełnione przy
blędy
towaniu systemu wentylacyjne·
go oddziału fabrycznego oraz
lekceważenie przepisów bezpieczeństwa pracy,
Zgodnie z uchwala, KC KPZR
wobec
rząd u radzieckiego,
i
repubilkań·skiegc ministra prze·
myslu radiowego, W. Kalmykowa oraz wicemLnistr6w w.
Niemco'\\•a i N. Fiedorowa zastosowano sankcje admlnlst:a·
cyjne. Ponadto usunięto z pra·
cy dyrektora. Instytutu Projek·
Specjalna

do

powołana
1 okoliczności

za~raniczn.ym
W handlu
obsel"WUje się znaczny rozwój
obrotów.

-

Sniegu bylo na ogól mało,
ale ratownicy GOPR w Bealti·
dach interweniowali dotąd w
prawie 400 wypadkach narciarskich, z kt6rych 190 sta nowlly
kontuzje i zlaman 1a,
ciężkie
leczenia
dłuższego
wyma.gające
szpitalnego. Najwięcej, bo po·
nad 70 proc. wypadków mlalo
miejsce w trójkącie Szczyrk Skrzycz~e
Male Skrzyczne oraz na. Klimczoku i Szyn·
dzielni.
Obecnie waru.nkl narciarskł e
w Beskidach atnleją jedynie
powyzej !OOO metrów npm. w
partiach szczyt<11wycl! Skrzycznego. Hali Lipowskiej, Ryslan·
kl, Hall Miz!owej i Babiej Gó·
ry, gdzie pokrywa śnież.na wynos! ok. 2-0 cm.

wstrzymane

1

1towego oraz dyrektora zakla·
dów. Tych ostatnich wykluczono pona·dto z szeregów KPZR.
Organy prokuratury prowadzą
pociągnięcia
w celu
śledztwo
winnych do odpowi.edt.ialno$cl
karnej.
Zgodnie z u.chwalą, kary ad·
m intstracyjne i partyjne zasto·
sowano jeszcze do wielu in·
nych osób odpowiedzialnych 7a
nadzór i orga.nlzację pra.c:y w
zakladzie.

Zatold Tonkiń·
wodach
u wybrzeży DRW znów
lotniskowiec „Co11stellatlon", jeden z czterech,
ja.kle Stany Zjednoczone wy·
siały do tej części świata, aby
wprowadzić barbarzyńskie bom·
bardowania Wietnamu północ·
wyzwolonych
nego, Laosu i
obszarów Wietnamu poludm.:>·
Otieerowie „constella·
wego.
tion" chelpia, się, te ich je'1·
nostka jest jedni\ z najwlęk·
szyeh na św.Lecie (84 tysiące
ton wyporności) 1 stanowi cale
któ·
Okręt,
„pływające miasto".
rego budowa pochłonęła 500 ml·
lionów dolarów, ma własna. po·
1 mnóstwo
elektrownię
tężną
dla
go.s podarczych
urządzeń
• obsluog i 5 tysięcy l<>tnlków i
marynarzy. Każdego dnia zalo·
ga. teJ wielkiej machiny śmler·
W pla,tek bardzo gwauowne
cl wypija 10 tysięcy butel!k
napojów chłodzących, a kuch·
tornado nawledz.Uo Przylj\dek
nia dostarcza 1000 hamburg2·
imienla Kenn'e<ly'ego na FIOTY·
rów,
dzle, ska,d odbywajP, się starty
Na poklladzie „Co.nste-ilation"
s i ę 50 samolotów bom·
znajduje
pojaroów ko·
amerykańskich
bowych , które kilkakrotnie w
Spowodowało ono
smicznych.
dnia wysyłane są nad
ciągu
opótnienie pewnych prób 11 u·
terytorium Indoch in. Samoloty
te moga, startować w to-sekun·
zwia.z·
działem astrona.utów w
dowych odstępach z pasów
ku 1 przewldzianym na u
startem ·„ Apollo·U"
kwietnia
w kle!"unku srebrnego globu.
ulewa. wYrza,dzlly
Pioruny i
znaczne szkody w ~rod.ku ra·
kle to-wym.
Na
skiej

zakotwiczył

Na mistrzostwach śWiata grupy B w hokeju, rozgrywanych
aktu,alnle w Rumu.nil, Polacy wy.
grali dotychczas wszystkie swoje spotkania. Dzięk.l temu wraz

Bokserska
reprezentacja Łodzi
na mistrzostwa Polski
ustalooa zoetala reprezentacja LodiJ, kt6ra uda się
do Krakowa na lJldywl.dualne
mtstuostwa POiski.
Oto nazwiska nas-zych repre·
zen tantów: Pa.raflaalowl.es, Re.sz·
pondek, Prochofl (W&:Zyscy 11
Widzewa), Grzegoonewslti (Gwa.rdla), Sobiech, Fillpiak (Widzew) 1
Fla11zman (Gwardia), Miara 1
Piech (Widzew), Flllpla.k (Gwar·
dla). Ponadto w wadze piórkowej dodatkowo ~loszono Jót·
wlaka z Widzewa a w wadze
ciężkiej CichuLsklego,
W ubiegłym ro.ku dwaj nas!
Filipiak
I
Proehoń
p ięśoiarz.e
zdobyll bra,zowe medale. Proprzegra.I w p6lfinale z
choń
Tomczykiem, a FlJ.Lpia.k w wadze ciężkiej z Trelą.
Przed wyjazdem do Krakowa
reprezentarnci Lodzi trenować bę
dą w sali Widzewa. Sekrunda'lltami naszych bokserów będa,:
Ka.sainła 1 Ambrouewicz, a kierownikiem ekipy WI. Swięto·
slRJWskl.
Do 1$ kwietnia jest jeszcze
sporo C'llasu by wyeliminować
pewne błędy technicme u u.
wodników, a przede wszystkim
rdobyć lepsza, kondycję , tak bardzo potrzebną rnwodnikom bloud1.lal w trudnym turrąeym
niej u, który trwać będzie 7 d n I.

z USA zajmuj11, oni dwa pierw·
sze miejsca w tabeli. Obydiwie
te drużyny ma.ją oczywiście najszanse na aw.ans do
większe
grupy A.
Ostateczne rozstrzygnięcia na·
stąplą 1 i 2 kwletinia. Polaków
bowiem na.jtrudllllejsze
czekają
mecze, od których zależeć bę
dzie a wan.s. 1 kwle1mia nas! hokeiśOi spotkają się z USA (po·
nadto odbędą slę mecze: Rumunia - Japoola l Jug<>slawia Norwegia), a 2 kwietnia Polacy
(Tego dnia
grać będą z NRD.
graj I\ równiet: Japo.nia - Jugos.lawla, Rumunia - USA),

Wćzonj

"1)

chętnie
spędzają święta
w naszym kraju

Szwedzi

przed polskimi hokeislami

„Rajd kwiatów" „Dl"
1 Automobilklubu
Szukamy następców
Zasady
Suk.cesy Sobiesława. Zaaa.dy I
R<>berta. Muchy w ra,jdach
wzbudtajl\ zazlir<Kć u wielu
posiadaczy „czterech kółek",
z pewno8c.ll\ chcą oni apróbo·
wać swoich możllwo~ct w Jet·
dzle rajdowej. Wychodząc im
naprzeciw redakcja „Dziennika Lódzkiego" wspólnie z Au·
tomobilklubem Lócizkdm i PZU
„Rajd
wiosenny
organizuje
Kwiatów" dla wszystkich po·
sla.da.C'lly samochodów.
Wszyscy chętni mogl\ się
oodzien.nie w godz.
zgłaszać
11-16 w Automobilklubie Lódz·
klm ul. Tuwlma 15, Rajd od·
będzie się SO kwietnia.

pełnieniu

ob<>wlązku •zozepień

ochro.nnych.
Obywatele polscy, którzy w
tej chwil.i przebywają w .Ju•
go.sławi!, z chwilą powrotu do
kraju będą pod.dawa.nJ szcee•
pieniu na granicy.
Jednocześnie wstrzymuje al.ę
przyjazdy prywatne 1 turysty•
czne do Po~kl obywa.tell Ju·
O&oby przy.
goslowila.tiskich.
Jetdżające w innym charakte·
pl>Winllly wylegitymować
rze
ważnym za.·
się na gra.nicy
o dopełnieniu
łwladczen4em
obowiązku &Zczepienia ospy,

morderców

Tornado
na Przylqdku
Ewa Demarczyk - Kennedy•euo
we Wrocławiu

Gwiazda polskiej piosenki Ewa Demarczyk coraz częściej
we Wroclaw1u.
będzie gościć
Podpisala ona wrB'l ze swym
stały
muzycznym
zespolem
kontrakt z wroclawsklm Przedsiębiorstwem Imprez Artysty:z·
nych „Impart". PiCHtenkarka w
lutym kilkakrotn ie występowa
ła we Wrocławi u z kabaretem
„Piwnicy pod Bara.na.mi". Wy·
ogromstępy jej cleszyly się
Przy·
nym za interesowaniem.
fotowu.je ona obecnie nowy
w począt·
którym
pro.gram,
kach maja zalnau.gu.ruje &tale
I
występy we Wrocławiu.

Jugosławii

do

wypadku wMińskich Zakładach Radiowych

* SPORT * SPORT *SPORT * SPORT *SPORT *SPORT
pod znakiem piłki nożnej Najtrudniejsze mecze

:Pitka nożna będzie dyscyplmą
dominująca, w <>kresportową,
sie wypoczynku świ11tecznego,
Pomijamy tu rajd Safari, gdzie
wszyscy miłośnicy sportu autorrtobilowego śledzić będa, losy
naszego Sobiesława Zasady,

czas oczekllwanla na pol!ikieao
31 marca na otwartym zebra•
małolitrdowego „Fiata 128'' po•
nlu POP Bi ura Projektowo-Techulec s.króceniu.
wmien
Moto·
Przemysłu
noioglcznego
„Motoprojekt" w
ry~acyjnego
Warszawie zgłoszono zobowia,ta· :=.:===-=====~==•••im;,
nie przewiduja,ce skrócenie o 30
dni terminu opracowania doku•
mentacji projektowej głównych
wznoszonych w Tychach oblek.
tów produkcyjnych fabryki sa·
mochodów małolitrażowych. Do·
budowy w stanie
kumentacja
surowym tlocznl, krajalr>l, spa·
walnl 1 magazynów ma zostać
do
budowniczym
przekazana
dokua
końca kWietnia br.,
mentacja budowy montowni sa·
mochodów małolitrażowych
N& wniosek słóimero In·
u- spektora. SMloitarnego PRL Ml·
do 30 sierpnia tego roku.
rozpo·
wcześniejsze
możliw\ to
Spra.w Wewnętrs·
nl.sterstwo
częcle prac pozostalym uczestnl·
nych komunikuJe, te w ZW1ll%·
kom procesu inwestycyjnego.
cza.mej OISPY
ku z epidemią
Tak więc dzięki zobowląza·
w 80<:JaJlstycznej Federacyjnej
nlom Uczącej ok. 1 tys. projek·
Republlce Jugosla.Wti zostają
za.logi „Motoprojektu" wstrzymane do odwOła.nia. WY·
tantów
jazdy prywatne i turystyczne
obywateli polskich do tego
kraju. WyjauAy służbowe win·
ny być ()granio7Jone do przy.
padków ~()niecznych i po do·

Kary wobec winnycb

przemysłowych,

Śnieuu mało
wypadków dużo

izraelskiei

*SPORT *SPORT

,
Swięta

„Fiata • 126''

obserwatorów ONZ

nowej Rady Ministrów

świątecznych gości

Mieczys!a w

Zwiększe~ie- liczby Skrócenie projektOWania

posiedzenie

Od kilku dni wzmożone pM:ew<>zy pasażerskie notuje sifl na
morskich
promach
pols.klch
Swinouj·
między
kursujących
portem
i szwedzkim
ściem
Ystad. Wśród pasażer6w najjest obywateli szw~~
więcej
klch, ~tórzy przyjeżdżaja, do
naszego kraJu na święta wie!·
kano cne.

Srodki zapobiegawcze

przciwko ospie
Na zalecenie Swl&towe>j Or·
ganizacji Zdrowia, podjęto kro·
przeciwko
zapobiegawcze
ki
rozszerzaniu się epldemU ospy
europej·
krajach
w rótnych
m. In. polecono za·
skich,
sanitarni\ w
kontrolę
ostrzyć
Portugalii ł Grecji. WIĄte się
to z częstym przyjazdem do
tych krajów turystów zachod·
nionlemleckich.
Osoby przybywaJl\ce • tego
kraju do Portugalii muszĄ O•
kontroli
kazywać w punktach
granicznej łwladectwa szczepienia przeciwko ospie. Ten sam
przepis obowiązuje na granicy
jugosłowiańsko·greckiej. W Grecji dotyczy tych, którzy przy·
z Jugosławii, Syrii I
bywają
NRF. Na Peloponezie policja
grecka poszukuje dwóch turystów zachodnioniemieckich, któ
ny przybyli 1 Jugoslawli l ni'1
poddali si' JZczeplenlu.

Polak mistrzem świata

startowych o dlugośc:I. UO m~
trów.
„constellation" odgryw& l.stotna. rolę w amerykańskich pla·
nach wojennych w Azji pału·
Bombowce
dnlowo·wschodniej.
z tego lotniskowca
startujące
naieża, do najnowocześniejszych
1 z zasady ich pilo·
masi.yn
najniebez•
tom powierza się
pieczniejsze zadania w wojn ,e
powietrznej z ruchem wyzwo•
w Wietnamie płd. i
Ieńc·zym
w :r.aosle, a także wysyła aię
ich nad terytorium DRW dla
dokonywania tam nalotów n&
cy"Wiine osady w polu.dniowej
części kraju.
Zadanie pllotów ogranicza 1ię
do utrzyma.ni& się w powietrzu, bowiem ustaleniem kurwyborem celów ataku
su i
odpowiednio u.się
zajmują
programowane komputery.
Amerykańskie dowództwo do•
klada. zresztą wszelkich starań,
aby odciągnąć uwagę zalóg
co dzi~je
lotniczych od tego
ziemi indochińskiej i
s ię na
gdzie
zastana wiania się,
dają zrzucone pr~ nich bom·
by. Lotniskowiec „Consteilation" ma klika sal kln1>wych,

•P•·

kolorową

telewizję,

nadającą

muzykę

każdą

kabinę

radlosta~jf:

lekką,
wyposażono

a
w

magnetofony z odpowiednio do·
Okręt
brana. kolekcją nagrań.
przebywa u wybrzeży DRW
nie dłużej niż ~o dni, a następ·
nie wraca do bazy Sublc Bay
na Filipinach, bądt też do
gdzie załoga koHongkongu,
rzysta z r<>zry•wek portoweęo
miasta. Podobizny roz.neglllo·
wanych dziewcząt zdobią w1ęk•
szość kajut.

Amneslia
na Cypr~e
Makarios
Prezyden& Cypru
w pl11tek amnestię z O•
kazjl przypadającego 1 kwtet·
nla dnia EOKA (rocznica wybuchu powsta.nla Cypryjczyków
przeciwko panowaniu w. Brytanii na teJ wyspie). Amnestii\
liczba
znaczna
Jesł
objęta.
przede
więtnlów politycznych
wszystkim Cypryjczyków 1rec•
kich.
Celem tej amnestii jest zła•
godzenie napięcia w 1ytua.cji
wewnętrznej w tym kraju, wy.
WOłanego dzlalalnościl\ U(rUPIJ•
wafl progreckich.
ogłosU

Kronika wypadk6w
A Wc:ooraj w Lodzi wydarzy.
Io się 18 wy.padków drogowych.
Na szczęśc.le obY"lo się bez o•
fiar 1 bez poważnlejszych strat.
A W Korytnicy, pow. Lowicz
kierowca „Syreny" podczas wy.
przedzanla. zderzył się z „War·
szaw1t". 5 osób domalo p<>wat•
nych obrażeń ciała. Straty spowodowa.ne zderzeniem wynosz'
ok. 45 tys. zł.
A W Tomuzowle motocykl!·
sta, Roman K. potra,cil na jePoszkodowa ,1 y
zdnl Jacka H.
prz.ebyw& na obserwacji w szpi·
talu.

POGO O~
Dzliś przewiduje sitt zaehm U•
du.ż.e, z większymi pr~e
jaśnleniami i mozliwościa, opa-

rz.enle

• • •
JUDIOIOW

dów deszczu. Temperatura mi·
nLmalna 5 st„ maksymalna 12
st. Wiatry umiarkowane, przejzachodnie.
ściowo silne,

we llorecle

Jutro możliwe opady denez~
temperatura bez zmian.

Polak Arkadiusz GOdel został
we
mistrzpm §wiata Juniorów
Drugie mił!jsce zajął
tlor~oele.
trzecie
(ZSRR), a
Rodionow
Plejrus:i;ka,
Francu1

o go<h,.
DzlA zachód słoń-ca
18.U, jutro wschód o 5.16.

(Imienl.n.Y

Grażyny,

Teodory),

Pisze Irena Dryll -

nasz soecf alny wysłannik
Ten, kto nie nie wi„ nic nie kocha. Ten;
kto nic nie r9bi, nic nie l'CR&lmie. Ten. kto
nic nie roz ie, jest nic nie wart. Ale ten
kto rozumie, f6wniei kocha, zauwaia, wi·
dzi ...
Na ulicy Stillonowej wielkanocne przygo•
towania dostrzega się juł z daleka. Co dru·
gie okno w stanie intensywnego pucowania.
Pn:ed każdym prawie lilolciem stojaki obwie·
szone wietrzqąm się, pościelowym purpu·
rem. Na całym widzewskim osiedlu wiosen•
ne porządki i spnqtanie.

PASAZEROWIB "ALBA·
l'ROSA" SNUU SIĘ SM!$·
l'NIE
PO
POKLADZlE.
ROZMOWA
NIE KLEILA
SIĘ - DUŻO WSROU NAS
Bl'LO NISKOCISNIENIOW·
COW, A KAW\' JESZCZE
NIE PODANO. NARAZ NA
HORYZONCIE POJAWILA
SIĘ
NIE ZNANA N!\~1,
LĄDOWYM
SZCZUROM
Wl'SPA,
A WLASCIWIE
KILKA MALYCH Wl'SE·
PEK.
CHOC
DZIKLIV\
NAS
JESZCZE
SPOR!\
ODLEGLOSC, WIDOK 'A·
Kl SIĘ ROZTACZAt., O·
~ZAROWAL

ZBICI

W

KAŻDEGO.
GROMADĘ,

CHLONĘLISMY

- ZAFAS·
CYNOWANI, WSPANIALY
KRAJOBRAZ: CUDOW:>ilĄ
ZIELEŃ ROSLIN O PRZE·
OZIWNYCH KSZ'IALTACH,
WYCHYLAJĄCYCH

-,

Pani Janina żmuda - robotnica pobliskich zakład6w
1 Maja i lokatorka dwupokojowego mieszkania na parterze, nie słyszała zapewne o Paracelsusie i jego filozoficznych analogiach, ale jej życie wypełnione pracą
i obowiązkami ma wiele wspólnego z główną myślą paracelsusowsk iego zacytowanego na wstępie motta.
Zacząć trzeba od jej dziadka, który pracował za Kunitzera jeszcze a potem u Kohna gdy ten nabył fabrykę oraz od babci tkaczki w tych zakładach. Mój
ojciec też l?Ył tu smarownikiem a mama zgrzeblaczką
jeszcze 10 lat temu, zanim przeszła na rentę - mówi
p. Janina. - Jak sięgnę pamięcią, zawsze byliśmy na
Widzewie i praca w tej fabryce towarzyszyła życiu całej naszej czteropokoleniowej rodziny. I choć życie to
nie zawsze było dostatnie i lekkie, uczyło jednego. że
praca daje człowiekowi miejsce wśród ludzi, uczy rozumieć życie, znajdować w nim miłość i szacunek.
Tak było w poprzednich pokoleniach Zmudów i tak
jest po dziś. Wiele zmieniło się w starej fabryce i na
samym Widzewie także. W
miejsce kun\cP.rowskich
drewniak6w wyrosły nowe bloki włókniarskiego osie.c na, zamieszkałe przez robotnik6w I prządki z Grynbachu i ze Stoków, z ruder dawnych czynszówek roz·
sianych po całej pobli~kiej okolicy. Siadem rodzinnych
tradycji, pracę w widzewskiej przędzalni podjęła Janina jako przewijaczka i jej mąż jako majster. Potem
jej siostra i córka prządka z mężem monterem od urzą
dzeń klimatyzacyjnych. Tylko syn się wyrodził - doda·
je żartobliwie bo poszedł na Politechnikę i teraz
jest inżynierem w „Elesterze".
Pani żmuda przerywa podlewanie rozsady w balkonowy~h • skrzynkach i mi~o
że niedospana po nocnej
zm1arue w fabryce, snUJe dalej rodowe wspominki. ~ądrze powiedziano, że ten kto nic nie robi, nic nie
Jest w.art. U .nas wsz.~stko co mamy jest z własnej pracy. Mieszkanie na osiedlu dostałam z zakładów jeszcze
10 lat temu. W pierwszym chyba bloku jaki tu stanął.
Z mebli prawie wszystko musieliśmy kupić nowe, bo
ze ~tary~h, przeżartych :Wilgocią, tylko toaletka się ostała 1 st~1 teraz w altarue na działce. Dzięki pracy jest
i ta działka - marzenie mojego męża i cała jego rozrvwka po !aJerancie. Gdy ma nocną zmianę, to nawet
d<> domu me wraca, tylko tam pośpi trochę w altance
aby ja_k najwięcej czasu mieć na robotę przv l!rz~dkarh.
~Y tez mu ,Pomapmy w każdą niedzielę, chyba że ktoś
J~t ~ho.ry 1 !l).US) lezeć w domu. Szkoda, że ani męża
ani z1ęc1a. który też tu z n.ami mieszka, nie może pani
po~nać. Ale tak u nas już jest, że jak jedno wracia ze
zmiany, to drugie na nią idzie. W tvm tygodniu ja pracuję na. noc a córka ,lio południa. Zięć od rana do p6ź·
nego wieczora, bo żeby zarobić na własne mieszkanie
pracuje w fabryce I n.a pół etatu w spółdzielni jeszC?.e'.
M~ż dostał akurat sanatorium i będzie tam aż do po
świętach. Syn z synową już na swoim i też czasu mają jak na lekarstwo, bo on kończy pracę mairister<ką
a ona !!dy wraca z. biura musi zająć się synkiem niemowla~1~m., Grunt, że w~zyscy sobie radzą i że mają
pracę, 1 ze nie muszą bać się o jutro.

SlĘ
sz~
ZAS~A·

.JAKBY WPROSI: z
FIROWEJ TONI,
KUJĄCO
Zl.01.'Y OUCIEN
PIASKU
I POPIELAI:O•
SZMARAGDOWY
KOLO·
RYT SKAL.
WSZYSTKO
l'O PRZYPOMINAW JA·
KO ŻYWO OBRAZY li!\U•
GUINA. BRAK BYł-0 JE•
DYNIE TUBYLCOW.„
- COZ TO? PANSTWO
NIE NA SNIADANIU' ZGROMlt. NAS KAPl'IA!'j
KLOSS, - JES'I SIĘ fEZ
CZEMU PRZYPATRYWAC
DODAL Z PRZEKĄ·
SEM. - TOZ TO WYSPY
SZCZĘSLJWE.

1 si~ tam znal~~ utyłam
wszelkich argumentów, a
dobrem naszych Czytelni·
ków na czele. Szalę przeważył
fakt, li kapitan
Kloss. cłroć z rzadka, czy•
ty-wał jednak •. Dziennik l.ódz•
kl". Zgodz.U się więc - w dro•
dze wielkiego wyjąt.ku, wysa·
dzić mnie na Wyspach 1 U.•
brać w powr<>tnej drodze.Statek malał ml w oczach
odptywająo
dalej i dalej, PO·
czułam slę nleswojo. Kto &Ił Ił
Ucha naprawdę mieszka t
Już
pierwszy
z napotka•
nych budzU zaufanie. Był u.k
sympatycznie spokojny, U Hm
jego wld<>k działał koJąoo. &a·
pytałam
więc bez obaW}':
- .JAK ZYC, BY BYO szc~
SLJWYM?
Dzlennlkanem Jestem, z „D:lennika Lód.z1t1ego•1,
Swięta Wielkanocne bll.&ko, kat•
dy chętnie receptc na tzczęścte
przeczyta .••
- Nikt oprOcz Jawnych fa.n•
tastów - odrzekł mól pierw- .
ny rozmówca - nle podejm•J·
je się dawać innym n1ezawo.inyeh recept na szczęście. Mędr•
cy wszelako - lttórycb w1aj
l'adzllbym pant odszuka~ u·
d.zlelają kilku dobrych rad. Ea•
lecają
np. u.ml.&r w pra11tianiach 1 zapędach, potęa>laJłl 1&•
chłanność 1 za,patozywollć. Doradzają tet trzymanie li• olr.61nych dr6g do własne10 ncz~
ścl.a: nte uganiać się za przv·
jemnoścl.aml.. rozkoszami. satysfakcjami wpro-st 1 bezpośred·
nio, leoz. pośrednio - dątąc do
innych
celów. Szczęśllw kto
ukochał coś, c:o nie Jest nim
samym, przejął się jakąś cu:1ia
potrzebą,
zach wyoU przedslę
w~lęciem
porywającym.
Mote
on zna,Jetć radość własną ja·
ko owoc uczestnictwa w takiej
sprawie ( ...) Tu przyp<>mlna sl.ę
jeszcze Jedna zbawienna raaa
filozofów.
NamawlaJą oni do
teg<>, by się starać o dobro.
glównte przez walkę ze złem
t dzieje się tak na wielką ska·
lę zakończył optymlstyczntł!
swą
wypowledt
pterwuy ie
spotkanych na Wyspacb sicze·

B

śllwośct.

- Jak nazwisko, Je~l! wotno
za.pytać?
KOTARBINSKI.
lmlę? TADEUSZ. To co mOwJlem zawarłem w „Medytaclach

o tyciu godziwym" - rzeki I
oddalll się wolno w nieznanym
kierunku.
Ja i:d. zaehęeona
tak udanym
wstępem, szlarn
dalej ...
Zza dnew
wylonll 11, w

pewnym m<>menc1e jakiś blaty
własnym
charakterem. ukszta11owanlem
na kolumnach wsparwlasnej osobflwośel.
Mu~lmy
ty.
być k!m~.
a nie JAK
ZYC,
BY' BYC przepraszam
za wyrdenie SZCZĘSLIWYl\11
UiPYtalaru
takim .,nJ to ni sio".
odpoczywającego
na
gan1<u
- By być szczę~liwym, tnemężczyznę
w greckim
stroJu. ba umieć gospodar-z.yć zarobi-O·
dodając
oczywiśc i e
wyżej
juz nyml pien iędzmi - o~wladoiyl
PAN J. C. Z LODZI,
cytowane wyjaśnienie.
uznany
- Najpierw zastanowić -ię tu ta klasycznego reprezenta.n·
trzeba, czy szczęście można w ta fllo;i:ofii umiaru Kto l!Braogóle o.siągnąć. M<>lm zda niem , ):lia duw, niech wydaje duto,
pałacyk,

-

ta.k. Potrzebnych do si:czekla jest wiele rzeczy. Najważ·
niejsze są dwie:
dążenie do
optymalnej doskonałości - co
lety w granicach
możllwoścl
człowieka. jako istoty rozumne)
1 stosowanie zasady u m I ar u .
Je.st to m<>lm zdaniem - r.da·
ntem ARYSTOTELESA - k<>n·
t)"nuowaJ mój rozmówca, pod·
stawowa zaleta ct.low!eka ro·
zumnego I główna
droga do
szczęścia.
Na język bardzleJ
pani bllslc1, przełożą tę I oo·
przednią zasadę m<>I uczniowi!
Nie chwaląc się, mam Ich WiP.lu. Również wśród Polaków.
bok pałacyku ArystotP.1'?sa wyrastaty d<>my, Jako
żywo nasze blokl z TeofilO'Wa i Dąbrowy, pr ~Y·

O

pominające.

Poczułam

,:ę

jak u siebie,
zwłaszoza
gdy poz.n ala.m kliku z ich mi eszkaOców.
... Szczęgcie
nigdy
nie
przyjdzte samo. - Od tego zaczęła
swą
wypowtedż
pant
URSZULA z., przybyła tu Jak
się okazaJo ze Zdul'lsklej Wo11.
- Każdy z nas musi Je •budować sam. wznoszac cegla oo
cegle. Jak murarz .
Jedną
z
nieb Jest praca nad sob!L, nad

kto zarabia malo1 niech WJ\18·
je mało i n.lgdy nie na.rzeka,
się maJo za.rabla.
bo ~yle
się zarabia, tle kto umie r.a.ro·
bić.
- Na
moje z!Szlwtone
spojrzen.le pan J. C. odpowiada dalszym
wyjaśnieniem. są tacy co i:arabtają duto, ale
trudno wymagać dutych zarob·
ków,
jeśU się nie chc1a1o kiedy by! czas. uczyć albo will
ma dwle lewe ręce i to Jeszcze
drewniane.
STANISLAW S. Z WIELUNIA
ujmuje rece·ptę na szczęście w
punktach: - Mleć d<>bre zdrowie I zdrową rodzinkę - Pracę,
która daje z.adowolenle - Do·
brą 1 gospodarną żonę Ml·
le
dzlec!aczk1 (troje) - Do·
brych przyjaciół - Na
urlop
wyjechać nad morze W do·
mu: pralka,
lodówka, <>dku·
rzacz
Itp. - Telewizor. Jak
starczy pieniędzy, ale nigdy za
cenę
zaclska.nla pasa I uidłu
~anla się Mlec!
pieniądze,
aby tyć w dostatku, ale oiędy
za duto„.
By osJągnąc:! szczęścle tri:eba
także zdaniem JANINY e.
z LODZI - być uczciwym. nie
okradać państwa, mleć wygodne mieszka.nie i nie mieć dużo
że

2ACZYNAl.O Sl~ OD WlELKIEC':O POSTU. BYZ. ON BARDZO SCISLE OBSERWOWANY,
WSZYSCY Z UTĘSKNIENIEM WYCZEKIWAU JEGO KOJ'.ICA l JEDZENIE WIELKA•
NOCNE TAK OGROMNEJ NABIERAl..0 WAGI. WIĘC AŻ WIERZYC SIĘ NIE CHCE, ZE „KO.
LACJE", PRZEMIENIONE POTEM W ' OWE Sl.. YNNE UCZTY
WlliCZORNE, NA KTORYCH
PRZEPYCH A ZBYTEK W JADLE · 1 NAPOJU
MARCIN
BIELSKI
NARZEKAl.,
WZIĘLY
SWÓJ POCZĄTEK WLSNIE Z POSTU. OTOi W XIV WIEKU, KIEDY TO SUROWOSC PO·
STU NIECO ZELZAl.A, WPROWADZONO ·LEK·KI POSll..EK WIECZOREM, ZWANY KOLLA•
CYI\ WYRAZ TEN WZIĘTY ZOSTAl. OD ZAKONNIKÓW. KTÓRZY WIECZOREM ZGROMA·
DZENI DUCHOWNE ROZMOWY PROWADZILI, ZWA~E PO l.ACINIE COLLATIONES.
Włelką

Sabot• f1Dlęco110 oateit t wodę. utvwa·
ne do wazelkleqo cza•
rowanta.
SprQJW1an.o
pogrzeb turom, 11 lledzla uń•·
IZlUl-0. SzykOWO.llO .tę do lwlq•
cenla bab. kola.czów,
noldr,
czyli BZ!111ek t ła1. a.bu •J>O•
IV1vnu ra.zem ł111ko
powlłte•
IDac:! na ml11ste
uJJ'"tyknonv
post Jatko 1eń nc1watnlejną
czę~cfQ

1zerokt1

fwlęconego ł
zastosoW<JĄff

1a.fka.,
Po
drodze
spotkał
Chrvrtusa
diw!gającego krzy~. Chlap po·
móql , utrudzonemu.
za
oo
spotkala go nagroda ł falka
w koszvku stały się i Dlal11ch
tMg 1D

z Wte!karwcqP

P<>Jechał

służbowo

u

111

utnłe.

na ten tema.i klika legełld.
Jedna i nich oJ>OWtada. o ro.I•
pa.czającej Maqda.lente,
której
ukatal się Ant.al. przvrrekaJq·
oy tmartwuchwstaMt• Pa.na A
gr'l11 urnd„W<lna wrdcfla do cromu. W•111.•tk1e 1ajka przvqt>f!o·
wane d-0 jer'11PnJa
pr111Pirnlu
koto1 czeru-on11. Potem zamie•

i

odczytem pt. „Jak się chr<>nić
przed
nieuchronnością
losu".
Główna teza br-zml: trzeba się
opanować,
uniezależnić
psychi·
czn!e od zewnętrznych ok<>U~t·
n~cl i do tejże
n i e u c h ro n.
n o ś ci dostos<>wać. Na pytanie:
- JAK ZYC, BY BYC szczą.
SLIWYM? jego uczniowie
odpowiadali więc tak:
- Według mnie uwatam tych
za szczęśliwych, co nie sprzeciwiają się losowi własnego tycia. P<>tra.flą dost<>sować się do
atmosfery w ja·kiej przypadnie
im się gdziekolwiek
znaletć .
Umieją przekraczac! z humorem
codzienne
swe
niepowodzenia (... ). Umieją kochać przyrodę. nate>mlast
l u b I cl kobi-ety. Mleszkaj_ą z dala od rodzi·
ny,
a szczególnie
teściowej.
ZY,ją tak jak by się miało tyć
wiecznie (STANISZ.AW S, Z
LODZKIEGO),
- Mów s<>ble zawsze - 1i3a.k
się nie ma co się lubi, to się
lu·bl co się ma". Masz $fzlu.rę
w bucie - bimbaj na to. mógł
byś mleć dziurę we łbie. S•a·
re ubranie nog z godnością
lorda. Przechodząc obo.k „De·
llkatesów" mów - lak ja wy.
gram w Toto, ro też będę kupował bana.ny t
kabanosy.
e zdziwieniem stwierdtl·
lam, że najmniej na Wy·
spach bylo eplkurejczy.
ków. Cel najwyższy szczęście
indywidualne
człowieka.
Dobro
naj·
wyższe
to rozkosz,
przyjemn~ć. a zlo ból, cierpienie.
Szczęgc1e t dobro jest toż same. A życie szczęśUwe, to ty.
cle moralne - <>to co usty·
szałem od Ich duchowego przv·
wódcy EPIKURA. Był to pan
starszy wiekiem, ale śwlęt.nle
za.konserwowany.
W
trakcie
(Dalszy ciąg na str. 7)

Z

łub
:uzkopuf11 w polu,
t1d!lł
wedlUg wierzeń ludow11ch, to
pomaga przu zbiorach, chro·
ntqc •od auśzy,
gradobtcta i

POU>0<4i.
• . I al<Qro Jut ka11ia.n odmów!I
A!tetuJa/ wraca.rw do do·

mów, gdz>łe na.tych.miast prz11·
bywali kslęta
pa.rafli
dla
pogwięcenta wielkanocnych za-

z

jeszcze sto !a.t te·
mu Awlęcone
b11lo paka.iem
zamożnoAcl
demu ł dworu,
zręczrwAcl gospod)!7IJI I szafa/1'.
Id, kunsztu Pa.!ZtePnika i ku·
pasów.

A

Spoglądam. na • zegarek ale gospodyni nie dopuszcza
do przerwania wizyty. Je~t już kawa i córka Alina wnosi pachnące aromatycznvm nektarem szklanki w oksvdow~nych .kos~yczkach. Pó!toraroczna Agnieszka, córeczka
Aliny, biegnie do mnie z ciastkiem w zaciśniętej piąstce.

(Dalszy ciąg na

Janina

Zmuda

str. 6)

1

wnuczką.

Foto: J:lo, Olejniczak

Na lwlęcon11 to decha~ mn6·
stwo goScl z Litwy i Korony,
a przepych twtęconeqo prze•
szedl wszystlco, co dott1cl!.cza1
I potem urzqdza.ne 1>11walo. Na
frodku st.olów
b11l baranek,
ca111 z ma.rcepa.nów I cukrów,
Wokolo
f ogromne dziki. U•
pieczone w caloSci, nadziewa·
ne szynkami,
k.lelba.saml
ł
prosięta.ml . Wkrąq 12 Jelen1 tllt
upłeczon11ch w calotct, nad.zie·
WaMych
zającami
I <1tik!m
ptactwem. 365 Da.Il, potwarnej
wletko,cl, z W11Plsa.n111711
na
nich twk.-em sentencjami.
Z
na.palów
sta.ly:
f
pucharu
srebrne z winem z
czasów
Stefa.na Ba"Oarego. U konewek
srebrnuch z winem
po Zug·
muncte lII. 52 ba.NJlkł srebrne
z winem c11pr11Jsklem, hlszpań.

I

ma.lowa1714 1a1ko. 1a.kł ma

rwlązek

kosz11ku

piątkę .

w

P>Ozdzfe!ając ałę
wvlonłlv
siebie ziemłq t nłebo.

1e

zwykłą

,- GIZELA BARGIELO~

znajduje

ztD1/·
czajach lu.doW11Ch I łO nt. ł!ll•
ko ID T<-ra.Ja.ch Europu. al• ł
sta.rotytnej Grecji, Rzymi.. w
Indiach . We(lluq mitu lltndu·
akJeqo. lwta.t na k.,zUJ.łt faj11
tkwił w 11rzestw0rza.ch,
któr•

A

clażby

l\tARIA G.
Z WIĄCZYNlA
mówl natomiast:
żeby
być
szczęśll"i'Ym,
trzeba żyć ja.k
Bóg przykazu.je, grać w Tot0Lotka i państwową loteMę pieniężną,
zawsze być młodym 1
ni.gdy się nie starzeć.
Ob<>k „arystotelesoldów". na
Wyspach żyli stoicy. ZENONA
Z KITION - tch mistrza, nie
zastałam.

TOTEŻ

W

dzieci, bo z nimi klopot. sa.
m<>chodu nie posiadać. bo moż
na się zabić. Od ozasu do czasu wygrać w Tot-0-L<>tka cbO·

Do ·wszelkiego czarowama

czerwong;
KolOrowe

na.s

nUv tle ID PtaJeł.
rnna Z11ó1.0 leqenda mótol o
Dtedn11m ch!opl11, ntosąc11m na.

1a!"4,

malowa.nkamł,

• cham. , Weystklego

t'IDaiM . ti · WQJIO ku

pt.sa.nkMnł

lub irkrobaczkaml. w ta.le~
Jei od BPOSOb U. W ja.kl są' Ubarwkme, otacza.ne sq n<JCtm•
klem Jeszcze I dzU iia n1ektór11ch w .•Jach 1a.Jka te prz„
chou;uje stę
dlt.IQ<> w domu

bog~

. lwlęoonelio.

zaJ utyt o.zdObi•

·

Biaiwne lwtęcon11, o którym
krontkt pl1aly, a dziady tonu•
• kom
opowiada.lu.
WV1'ra.włl
ksłąte
Sa.plecha..
wojewoda
wUeńsloł
za Wladyslawa IV.

•klem ł w!osklem ora<Z !56 gą•
slorków z winem węglersktem,
a. dla czeladzi dano 8760 kwart
miodu (tylet Ue god~n w NI•
leu).
Uczta trwala calu tv·
dzień, a Ile b11lo qoAot. m.otna
sądzi<! z teqo, te po tygodniu
wszysbko Dl/Io zjedzone ł 1011·

pite,
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bez d2llew'kl za nic

dawać

niie

stoi".

w

C2yttS..: na św. Mal."cin,
odbywać kolejnej stróżadnej
robocizny, ale
usługi gości,
mieć

„I dalej: mia.ry s.prawiedl»wie
ma trzymać, Za wyszynkowanie
20-tu becuk piwa powinien ®·
21-szą tak zwanego „wkup •
nego" to.Z l od wódki. 'z roli ma

stać

n.a

ni-e ma
aini
ży,
być

pogotowiu Ja.dt<> dla Judzi, obroki dla koni. Karaza:na.rka winna
baczyć, aby żłobku w kredzie
nie wyrzynała i dwóch k>resek
za Jedną piJanemu chłopu nie
zna=Yla, piwa z kOlllewkł z gó.
ry nie pieniła. .•"
A ja.kJe napitki ofero<Wa.no pł•
„litkup"? O tym pisze·
my osobno.

jącym

dłonią,

Nasięźrzale, nasięźrzale,
Rwę cię śmiale,

za

szóstą
chłop<:y

palcy,
się

Pięcią

Niech

mną
gonią;

Po stodole, po oborze,
Dopomagaj, Panie Bore.

gęsi,

mieście
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w<>łu

z wo.lu
pła.clć się

ma

klelbaśruce

i

wątre>ba

P<>lskiey funt

2

1

1

2lł

16

24

:!O

6

10

7,5
7,5
24
8
12
10

gr

uchronić nabywców przed kupieckim wy.
zyskiem, nadmierną droży21lą oraz 7Jlllową
rze:mieśln.ików,
w
poszczególnych województwa.eh wydawane byty taxy, czyli S"ZOZególowe cenniki na artykuły sprzedawane w jarmarcznych krama.cb I jatka.eh. P<>niżeJ zamiesi;~
fragment takiego cennika dla rzeźników ogłO<S2JO·
nego w sty=tiu 1793 r.:

od

m i ęsa

Głowa

Funt

Kiszki,

Serce W()IU
Letkie
Para cynadrów
Flaków WU\zka
Rura <><i szczepnej piooreni
C:z;tery nogi razem wzięte
Funt baraniny od lepszego bara.na
Funt baraniny od podlejszego barana
SlOllliny świńskiej funt
Szynki zadniey funt
Kiełbasy
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Na wołni.cy zaś funt mięsa 1 wszystkie rekwizy.
ta groszem jednym taniey przedawać się mają.

71;>
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ieodłącznymi akcesoriami jarmarków były ,jatki.
Już w XV wieku rozróżniano jatki chlebne, garbarskie, rzeźnicze. Te ostatnie pr:i:etrwały pod ~
nazwą do czasów dzisiejszych, ale jeszcze w ub.
wiekn słynęły jatki szewskie, w których zaopatrywała
sic okoliczna ludność. Jeśli chodzi o ich wyglĄd to były
to po prostu budy z desek. zawsze z daszkiem, często na•
tomiast bez ścian.
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lić do stoiącego z.a n em krz,ewu, Ta uczyniła zadość prośbie, a gdy strzał padl na krzewie uka.zało się sześć kanaTków żywyeh i prawdziwycll„.''

szedł

A oto opis jednego z występów lmć Pinettiego:
;,Pinetti rozpoczął sztuki od tego, że w \.lum rzucał karty, a kro tam -ze spektatorów o jaką zawołał, wnet mu ią rzu.cil -z kupki nie patrząc, a
karta leciala, Jakby kami.eń z procy ciśnięty. Następnie łyk.al noże, sz.pady, puginały y rói:ne ost<re
narzędza, gryząc ie tak, że w zębach chrupały
jak obwa.rzanki. Tłuk.I w moździerzu zegarki y
różne kobiecie p.recyoza.
Wszystkich sztuk nie
spooób opisać. Iedna •się sz.c.zególnie podobała. Na.
bil on garlacz sz,eśc!oma iai:kami wróblimi. Poddo ied!ney z kobiet i prosił aby raczyła strze-

J'armark to także rouywka, Bezpreten&j()Tlalna
i be:z;tro.ska. Akrobaci, tancerki, sztlllkmistrze ściągali w ten dzień do miasteczka, gdzle w rynk\.I, na 'Ziemi lub na ad. hoc wzmiesionej esbrad•
ce prezentowali swoje numery. W czasach króla
Stanisława Pe>niatowskiego wlelklej sławy .zażywał
niejaki Pinetti, „któren byl stawnym kunstmist·
r.z..em y ma,g~·kie1n".
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FRYMARK - była to umowa o zamianę przedmiotu jednego
na drugi. Najczęściej słowem frymarczyć określano dokonywanie zamiany gruntów np. dóbr królewskich na prywatne. To
były poważne transakcje - frymarczono jednak także na jarmarkach, oszukując się przy tym niejednokrotnie. Stąd poszło
ujemne znaczenie słowa oraz przysłowie: „PAN BÓG WYNA·
LAZŁ JARMARKI, A DIABEL FRYMARKI..."

w

dwie niewieście,
uczyniły jarmark

Cztery

Spis
pełnym

gałganem

konwalię

LIKWORY:

zbożowy.

chabrowy

kminkowy

sosnowy

trawkowy

miętowy

wiśniowy

brzoskwiniowy

śliwkowy

jabłkowy

na

na tatarak nalewana:

kodybanowa

cytwarowa

goździkówka

białomorwówka

anyżówka

piołunówka

persyko z pestek

karolkowa

wódka z

cynamonka

alkiermesowa

korzenna

szumówka

alembikowa

GORZAŁKI:

TAKOŻ SĄ WIĘC

więć

Gorzałką za grosz przyjaciela uczcisz, a za dzieumorzysz •

PRZYPOMNIENIE:

ułożony

·wyborze
dla
dogodzenia
•
1armarcznym
• •
gosc1om

w

gorzałek

aaRmORk st:ORoC f
I

JARMARKI CZYLI ROCZNE TARGI STANOWIONE
BYŁY PO RÓŻNYCH MIASTACH PRZEZ SEJMY KRA·
JOWE. W R. 1507 ZABRONIONO TARGÓW I JARMAR·
KÓW PO WSIACH, POD KARĄ UTRACENIA RZECZY
PRZYWIEZIONYCH NA SPRZEDAŻ.
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a zna.k dokonania sprzedaży-kupna, nabywca i sprzedawca
nawzajem uderzali silnie dłoń o dłoń, aby dobić targu, następnie zaś uścisnąwszy sobie ręce sill do karczmy za.pić
ubity interes „litkupem". Pośrednicy i świadkowie umowy
z:wa·ni litkupni.kaml otrzymywali za pomoc w zawarciu
transakcji C>dpowiednie wynagrodzenie. R:r.ecz c lekawa., że kupujący
Lub sprzedający nigdy nie cofał zapitego litkupem słowa, nawet
;jeśli po zastanowieniu uważa! się za pokrzywdzonego. „Litkup"
l>Owiem był swego rodzaju aktem prawnym.
A gdzie realizowano stary zwyczaj „litkupu"?
Oczywiście w
karcwn.ie. Już
karczmy już w wieka.eh śred
w doble piast<>wskiej kar=tny
nich dużą wagę przywia;.cywa.no
stanowil'y miejsce narad i biedo os<>by karczmarza. Musiał -0<n
siad. Stąd pierwsi prob<>szezobyć przede ws.,;ystkim c'Zdowiewie usilnie zabiegali o lokali=kiem „p()C;lCiwym". Według Jawanie karczem w pobliżu k~oiokuba Haura aut.ora „Ekon<>miłów, aby przybyli z odległych
ki" karczmarz powinien być zamiejsoow<>śCi wierni mieli, gdzie
ws'Ze trzeźw\;', czujny i ba.C'lllly,
się posilić I wypoO'Ząć po wielobo różne w różnych głowa.eh
godzinnych modłach. Niektórzy
znajdują
się
fantazje. Karc:zduchownl zakładali nawet wla.smarz ma być ludzki, każdemu
ne przykościelne gospody.
uprzejmy i dogodny.
Wmelkl
Zw(YczaJ ten mUS1iaJ się barbalas musi weześnle uśmierzać,
narzędzia kaleczące usuwać. Poza tym „ma mieć muzykę zwyczajną:
dudę l skrzypka, którym ta.necznicy płacą, osobliwie
ci, którzy w tańcu p~k.ują,
ma jednak pewnych c-zasów
....
\'
utraktować mll!Zykę, aby się od
niego gdzie i<ndrLi-eJ n.ie oddala·
la albowiem S!ZIY'nk bez mu-zy·
ki, Wó'Z bez smarowidła, tani.eo
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'9zo upowszectmić, Jeśli w wie.
kU XIV i XV bi.skupi kujaw.s<:y
zabronili duchownym utrzymujĄcym
karczmy 080biścle nimi
:r.arząd:zać ()l'a'Z sprzedawać na•
poje I pożywienie.
z uw.a.gi na wiel05tron.ną rolę

poradę-przepis

mawiając równocześnie magi~
czną formułę:

Na straganie u zielarki...
Lubczyk, czyli nasięźrzał,
sprzedawano na targu po cenach
niezwykle
wygórowa•
nych. Roślina ta bowiem mia·
ła zdolności jednania sympa.
tii. Wysuszony i starty na
mączkę
lubczyk wystarczyło
dosypać do jedzenia lub na.poju, by w spożywającym go
wzbudzić uczucie miłości ku„.
jasna) osobie lubczyk
niemal zielarka zna-

zadającej.

'(rzecz
Każda

ła odpowiednie zaklęcia, które należało wypowiedzieć aby
dział.a.nie miłośniczej
rośliny
;przyniosło
oczekiwany skutek. Przy okazji amatorka
lubczyku dowiadywała się. że
najskuteczniejsze je3t jednak

uzyskać

świeże ziele, zerwane własno
ręcznie w lesie. I tu, oczywiście
za odpowiednią opłatą,
mogła

gwarantujc:cy
powodzenie
wyprawy. Otóż do lasu należ..J.ło iść o północy nago. Dojrzawszy
upragnioną
roślinę
trzeba było obrócić się tyłem
żeby nie być uwiedzioną
przez diabła - i rwać ją, wy-

Zapowiedziany przez „Dziennik" na 2-4 czerwca br. „Jarmark
łódzki" (będący nawiązaniem do historycznego faktu nadania Łodzi
praw miejskich) wzbudza olbrzymie zainteresowanie Czytelników.
Nasza prośba o nadsyłanie zgłoszeń do udziału w Jarmarku, bądź
też propozycji
jarmarcznych imprez sprowadziła prawdziwą falę
listów. Wśród wielu projektów znalazł się także pomysł zorganizo·
wania „targu dla hobbistów". Wg projektu naszego Czytelnika powinien się on odbyć w podcieniach i na wolnych placykach Pl.
Wolności, a mieć na celu umożliwienie
kupna-sprzedaży
przed·
miotów „z myszką". Możemy tylko przyklasnąć tej propozycji. Zanim jednak pojawią się prawdziwie jarmarczne kramy, rozkładamy
nasz świąteczny „kramik staroci" ...

dziś

SZANOWNE PANIE! SZANOWNI PANOWIE! ZUPELNIE DARMO, BEZ
WIELKIEGO WYSILKU UCIESZYCIE SWE DZIECI, ZAPEWNIAJĄC SOBIE ZARAZEM SPOKOJNE SWIĘTA! WYSTARCZY TYLKO WYCIĄC PO·
NIŻSZE OBRAZKI,
NAKLEIC NA KARTONIK I POLĄCZYC POSZCZE1-111 GOLNE CZĘSCI SZNURECZKIEM, BY UZYSKAC
PIERWSZORZĘDNE·
GO PAJACA. PRZY POMOCY NITKI BĘDZIE ON MACHAL RĘKAMI I NO·
GAMI JAK ŻYWY. UBAW NA DWA DNI! DUŻA FRAJDA BEZ PIE·
NIĘDZY I BEZ TRUDU!

T

K.lEDY W 1808 r. URUCHOMlONO STALE POLĄCZENIE
POCZTOWE POMIĘDZY WAR·
POZNANIEM,
A
SZA WĄ
PIOTR STEINJCELLER MIAl.
DWAPONAD
NIEWIELE
POMIMO
LAT.
DZlE$ClA
MLODEGO WIEKU BY&. JUŻ
ZNANY W GOSPODARCZYCH
KOLACH WARSZAWY. TEN
CZI.O·
PRZEDSIĘBIORCZY
WIEK WYWODZĄCY SIĘ Z
RODZINY
KRAKOWSKIEJ
BANKIERSKIEJ RYCHLO DOPRZEWÓZ
ZB
STRZEGL,
JEST DOBRYM INTERESEM.
W KIL.KA I.AT PóZN1EJ BYL
W
STEINKEl.LER
JU2
WLASNEGIJ
POS1ADANIU
PRZE•
PRZEDSIĘBIORSTW A
WOZOWEGO 1 KONCESJI ZEZWALAJĄCEJ NA UTRZYMYWANIE STALEJ KOMUNIKACJI POMIĘDZY WARSZAWĄ A
BRZESCIEM, LUBLINEM. KALISZEM, TORUNIEM, KUWNEM I ZAMOSCIEM. W WY·
BITYCH BLACHĄ DYi.iZAN•
NIE
SACH STEINKELLERA
WOLNO BYLO PRZEWOZIC
PSÓW, CHORYCH I NIEMOW·
REGULAMIN ZASRA·
LĄT.
NIAL TEZ PALENIA TYTONIU. DYLIŻANSE BYLY W
OWYCH CZASACH JEDYNY·
MI OGÓLNIE DOSTĘPNYMI
$RODKAMI LOKOMOCJI. NIE·
BAWEM MIAL JEDNAK NA•
STĄPIC ZWROT W DZIEJACH
KOMUNIKACJI.
DWUDZIE·
LATACH
W
STYCH XIX w. WLASCICIELE
W
W DURHAM
KOPALA
ANGLIJ ZACZĘLI POSZUKlW AC SPOSOBÓW NA OBNITRANKOSZTOW
ŻENIE
SPORTU WĘGLA DO PORTO·
WEGO STOCKTON JEDYNYM
BYLA BUROZWIĄZANIEM
SZYNOWEJ
DROGI
DOWA
NIE BYL TO NOWY POMYSL,
PRZEMYSf,OWYC'H
GDYŻ W
BYLO
ANGLTI
OKRĘGACH
JUŻ OKOLO 800 KM. DROG
SILA
GDZIE
ŻELAZNYCH,
POCIĄGOWĄ BYL Y KONIE.

alt w1ęc budowa 1eszcze
jednego szlaku tetaznego
nie byłaby niczym nowym gdyby nle osoba
J'erzego Stephensona, któremu
powlet"Zono kierowanie budową.
Był on konstruktorem machiny
w
wykot"Zystywanej
parowej
jednej t kopalń. On tet zaproponował zastąpienie ko<n! swokon~truuj11c
wynala:iklem
im
prototyp pótnlejszego parciwo2u.
Pierwsza lokomotywa Stephensona, a skonstruowal Ich at 18.
wYruszyła z Oarlmgton 2'I paf·
dzte.rnlka 1825 r. clą1V111e poc!ae
składający się z 34 wa~onów
ł4
Je~ prędkogć w:vno~la ok
km na godzinę. Tak doszło do
narodz.!ln kolei.

z

wvrazem zgryzoty n.a twa•
rzy czeka.I pr•ez dtu:!szy cza.s na
totnlsku wrn1yńsk im pewteri pamomencie
pewnvm
W
sa.żer

MACIEJ
ZDZIENICKI

stewardessa linii BOAC podesz-

do mego, wręczając mu ma.pakiecik Mężczyzna w ·vrwal
1ej z rąk. otw<>rzyl 1 po chwimógl już podztekowac' dziewczynie szerok im u.~mtechem W
paczuszce byla bowiem sztuczna.
s1czeka., którą za.pomni.al na Jama.1ce.

ta
ty
go
li

ZLODZIEJ PODWOZI
KOMISAR!Al'

Obywa.tel wtoskl V'lttor!o
Me-01a. spostrzevt pe wyjsciu z domu, że ukra.dz"'no
Prob<>wat
sa.rnochód.
mu
za.trzymac kogo$ z
wtęc
ZBO'IJ' flO
przejeżdZa}t+Cych,
podwtózt na. µosterunelc. W
koncu zaora.I !JO mLuay kierowca 1 uaa.LI się w drogę.
Przed komisa.riaiem Me.ul.a
pow1edztat; „Dz1ęku1e bar.
dzo. A tera.z pa,n pu zW<>Ll
ze mną bo r.o jesL moJ 1amochód I''

ciem budowy pojawUy ~le rozUczne kłopoty. co doprowad1.1lo
do bankructwa Stelnspółkę
kelleT wrócU do rod7.lnnego Krakowa. a budowę kolei, po rocznej p!"Zerwte. podJ!ll rząd t{•epowler?ono
robót
rownictwo
gen. Dehnowt znanemu ze swojej nlecheel do prowadzenta rozl!C?eń. Gdy pytano raC"hmt•1r1ów
E(d1.le sa ptenl11d1.e pobierane z
banku, Cl zwykll odpowiadać:
„Bóg 1eden wte 1 general Oehn".
Pomimo takle! E(osnndark1 plenledzmt, w roku 1845 na•tap!lo
uroczv5te otwarcie plerw~1e!!o
War;?,aWa-rGrod1.l<k.
odclnka:
W · cią!!U na<tennvch trzech lat
ukończono budowę pozo!ltalvch
odclnków sprowad1a1ąc jednoW
cześnie tabor z za !(ran\ cy
chwtll ukończenia budowy kolei Wars1awąko-WledPńcka on·
87
3~ tokomotvw.
\u~
9\adała
wuonów pasatersklch \ 312 to•
warowych.

Lączna

dlugo~tl

IlnU kolejowych na

świecie

proc. Polskie Koleje Państwowe zatrudnlaj11 okole 350 tys.
osób 100 2ł zatrudniony pracuje na kolei).
to·
Szerokość
rów jest różna,
w ZSRR wynosi
ona 1524 mm, w
His?.panil, Ar~en
tvnie i lndla•b
1676 mm, w Euro ple środk. fW
tym I w Polsce)
1435 mm. w tatarh 1950-66 w
Francji,
USA,
NRF, w. Brytanii
llkwidarjl
llległy
niepodrzędne
·entowne linie. W
tym samym eza•
linii
dlue;ość
~ie
11:0Iejowych wyw
się
dlużyla
ZSRR,
Polsce,
Kanadz.le, .Japo-

Dzięki

!'E'aUMcJI tego p!"7.edslektóre pochłonęlo 6.680
Warszawa u1vckAla
tys. rubli,
połączenie z Krakowem (22 godziny podróty), Wrocławiem t!łl
e:odzt.n drol?ll I Wiedniem W la•
tach na•tępnvch pnwstała pot!"Zeba pnłaC"Zenla warązawsldej
„
kolel t linią do Petersburl!a . eo
do wybudowania
doprowad1tło
mostu przez Wisłę. nazwanego
pótnleJ Mostem Kierbedzia.

wynogt ponad

1.300 tys. km. (W Europie 410 tys. km). Udział transportu kO•
lejowego: w USA wyn<>sl 50 proc., w ZSRR i w Polsce ok . ~5

w~ęela,

nll.

Pt-31 I slynny parowóz po~plesz
ny rozwljaJ11cy szyokość ISO km
na !(odzlnę Pm-36, P ierwsze 11tery wch symboU oznaczają:
P - parowóz do ciągnięcia poc111gów pośpiesznych. O - osobowych. T _ towarowych . L!terą K · 0 0 acza sie lokomotywy
bez tendrów , Owie ostatnie cyfry symbolu stanowtą date roz·
Najwlekprodukcji.
poC"Zecla
szym i produkowanych pr?ed
typ
był
parowozów
wojną
Pu-29 , Parowó• ten waty! 180
ton 1 rozwljaJ szybkość 110 km
na godzinę.

„

Maffel

t8ł6

z powojennych pa.rowozów to Ty-~1 wagi 189 ~on.
W polowte 1„~ plęćdzlesl111ych
na.~t11pll zmierzch ery parowej
Przyst11ptono
na naszej kolei.
do elek~rytlkacjl wa tn lejs~ych
szlaków, wprowadzając jednocześnle bardziej wydaJne elek·

większy

są

odczuwalne dla pna·
Odpowiedzi na to py ·
żerów?
tanie poszukajmy w tabllca~h
jazdy. W 147 lal po
rozkładu
na
plet"WszeJ
uru.chom lenlu
koleJoweJ, pociąg
świecie linil
parowy wyruszający ze stacj:
Kutna poko·
Lódż Kaliska do
nuJe ooieglość 68 km w.„ tł3
minuty. A Wiec nlewlele ponad
kot1·
to co os1ągaJ parowóz
strukcji Stephensona. Znacz:iie
gorzej wygląda sprawa z k<llej·
PopuJa.rna
wąskotorową .
ką
na tra.s!e
kursująca
ciuchcia
po·
Ozorków - Krośniewice
trzebuJe at 2 gooz.ln cz~u na
pokonanie 40 km, które dzielą
Przy.
te dwie miejsco·wośel.
tra.keja elektryczna
szl<>ść to
Jalt tu sprawa wygląda? Skla·
dy elektryczne pokonują trase 27
km m i ędzy Lodzlą Fabrycz. a
Koluszkami średnio w 36 minut.
z Koluszek do Warszawy (109
km) jedzie s!ę przecletnie 108
mLnut. Pod.róż pociągiem osoboLodzi do Warszawy
wym z
mi nut, a pociągiem
trwa 145
pośpi esznym I 14 miiiu.t. Zna ci·
nle szybciej po ruszają się oo·
ciąg\

m lędzyna.rodowe.

Skład:

wa.rnzawa - Kutno - Franie·
132 km
długości.
furt, trasę
miedzy Kutnem a stollc11 pokonuje w 100 m1nu1. Nasze kole·
je są więc dalekie od bicia rekordów, a t!"Zeba pamiętać, te
rekord szybkości dla pojaz:iu
we
ustanowiony
szynowe!l0
1955 WYOOSi
Franc ji w roku
331 km na godzinę.
modemlzac,fa naRozpoczęta
szej kolei pozwol! jut w niedalekiej przysziości na szybpoe1ągOw .
ku.rsowa.riie
sze

trowozy 1 lokom<>tY'WY spali.nowe.
W !Mach 1950-1966 zelektl'Y2,412 km llnJJ na
flkowallśmy
Ich długość 26 739 km.
ogólną
T•a.kcJa elektr-yczna Jest 4 ra·
zy wydajniejsza od parowej 1
o 2/3 tańsza. Czy jednak zmla-

Wbrew niektórym opiniom kolej będzie nadal domtnowala w
p!"Zewozach na duże odlegloś::I
1 dl.lęk\ temu, my pasateroWle,
na
liczyć
mogll
będ?.lemy
sprawniejsze, niż dz.lś poląC'Ze·
n1a.

JEST

DLA

PANI

(PANA)

Pytanie iadałam w clagn ostatnich kliku
dni kilkud;iieslęciu osobom. Cbarakterysty·
ozne Jest to, fe osuby na „nuklch stanowiska.eh uwataly &a wla4olwe Jako te pytanie
zada.wala prasa. odpowiedd dzielić na dwie
mówiono mi
eteścl. W plerwneJ c7eśol
nleodmlE'nnle o pracy: Że wiosna to wiei·
to
wiosna
te
kle por?Bdkl w mleśl'le.
zwiększenie mocy pnedslęhiorstw, te wiosku.
dąteolu
w
na to wimntenle wysiłków
:te.- etc.
Cześfl dru1a wypowiedzi brzmiała mniej
więce1 tak:
- Ach, wyrwałby się człowiek do lasu!
- Nie mam co wło:łyć na criblet.- Nie powiem bo cdybym powledzlal to
lfę ole będzie 011dawać do druku,
pytanie
na dreNal'e mole
04powlł'dzl
dlaMf',tro miałoby ~IP. to do druku nlf' naudzlf'lll ml ~oany L1Jalarz p. Kondawał
ataoty Mackiewicz:

- Wiosny są dwie, pronę . pani. Jeana
prawdziwa, druga urojona. Zdrowsza jest
ta prawdliwa. Ale ta urojona bywa przy.
jemnieJsza."
Jako tywo. my§lalam o tej prawdziwej.
kalendarzowej. Moim rozmówcom kojarzy
się ona Jednak niewątpliwie 11 tą urojoną,
która polratl spaść na człowieka nagle, bez
wzgh)du na pore roku, wiek, nawal za.Jęć.
stan rod1innv I piec' ••• Trzeba jednak przylDać. te myśli sle o olej zwłaszcza wiosną.

PO

CZYM OORóZNIC
PLEC?

pro~stach
licznych
Po
telewizja. au.strta.eka. u.sunę
ta z w izji p i ęciu dtuuowtosych reda.kt<>rów z dz1alu
Uzasadnienie
l<uLtur<Unego
tego kroku brzmi: „Nawet
w ubrantu mu.si się rozpoznać jaJuej daina osoba jeń

pici''.

EDGAR HOOVER
NA STRAŻY ZNAKU
FIRMOWEGO FBI

to znak ftJ•
fra.ncusklej flrmtl
modnq lw·n·
pr-O<lukujące;
(jej projektantem
fekcję
jest slvnn11 Pierre Ca.rdtnJ
„Fa.brk:a.tt.on Sri! Interna.tlono!". Od czterech La.t
przedsiębtorstwo sta.ra.to :.tę
bezskutecznie o zezwolenie
n.a zna.l<owa.nle t11m wtaśnle
za. u;iela
skrótem odzietu.
ml!tonów oostorcza.neJ do
USA. Ka.Ma. vróba. rozbija.-

„FBI"

bruczny

się

jedna.I(

o sprzeciw
FBI. Fede-

Sledczeyo.
Biura
ra.tnego
Kiedy nteda.wno Urząd Pa.tentou."11 USA wyra.zU wreszcie ząodę na prośbę ftr•
my, F BJ ztot11to ska.ruę do
sądu, żqda.Jąc ucl!ytenia tej
pot!cjl
Rzeczn!k
decyzji.
śledcze; stwterdzU. te zna.I(
"FBI"

odzteż11

na

możs

„zn1echęcac

t wprowa.dzad
w bląd klientów". Cz11żby
samokrut11ka li.dua.ra. jjoovsra.1

W czasie meczu w pro•
rntasteczku
w1ncionalf<ym
J u..,unruncu
bra.zy!tjskim
k~blce, oburzeni werdyktem
Paulinha, tłumnie
sędziego
wkrocz11ll na. bol.sko. Sę·
na
prz11yotou·a.n11
dzta..
ta.ką reakcje wid o wni, wy·
Nte zdążyt
ciqąnąl p 1stote1
odbezpieczy<!.
Jedna.I(
go
Ooptero w os iem qodzln
odz11skal pr1y1.ompńi'n•e1
noU w pl!nte str1eżonej
przez 1><1llcję 1z0La.tce m 1ejii>
scoweuo iZP•ta.la.

by6
mote
superprzystojne
jakieś dwa.trzy tygodnie„.
Okazuje się, że myś)ą o tym także I pa.•
nowie.
- Kiedy zjawia sie takie Głupstwo na
horyzoncie (kto tu mówi o komplikowaniu
sobie życia rodzinnego - Boże broń - nic
z tego) - kiedy się zjawia Głupstwo, cz10·wiek goli się chętnie, codT.iennie zmienia
koszule, kwiaty przynosi bez powodu włas
nej żonie. mimo że przynoszenie kwiatów hez
powodu oznacza, że się jednali w zanadrzu
ten powód ma ••. nie piPkli się z powodu braku guzika. W pracy miły dla wszystkich!
Cały świat przytuliłby do swego łona. nawet wlasnPgo szefa. Cały jest taki jakiś
prześwietlony od wewnątrz, promienieje„.

koniecznie
łysiejące,

na

Chodzą więc Jll) głowie człowiekowi · w
wieku, kiedy się już nie przygotowuje do
kaszta.nami,
kwitnącymi
pod
egzaminów
różne miłe bzdury. Do pierwszych upałów„.
Dla porządku zapytałam I własnego męża
co sądzi o wiośnie:
- W TWOIM WIEKU TAAAlUE PYTANIA!? J cudZt'go męża, którego spotkałam
idąc do fryzjera.
jesteście
rzecz,
- Wiosna to cudowna
wszystkie panie wtedy ta.kie urocze. Po co
pani fryzjer? Panią wtedy zdobi młodość„.
A WIĘC WIOSNĄ SIĘ KLAMIE LATWIEJ I CHĘTNIEJ ANIZELJ W INNYCH
PORACH ROKU? Al.E WIOSNA ŁATWIEJ
SIĘ WIERZY CUDZYM MĘŻOM.

AL

zrobllnby się Jakieś głupstwo oznajmiła ml pani (w7orowa Matka-Polka,
dwad?.leścla lat po matul"'Ze. ukocha.ny mąż
w domu, wyc7erpująca praca zawodowa).
Nie głupstwo dla głupstwa.. ale po to, by
się doprowad1ló do stanu psychicznej gotowości biegania co tydzień do fryz .jera, do
się
tego, by mieć slb na podlizywanie
krawroweJ. bo na.gie bv sle coś nowego
prnidalo , do tego by się uśmiechać w sklepitrh ' butami. gd1ie nl1>7ego ole motna
PttecJe:t wvbrat', by być jak to slonec1ko
nie tylko w prarv, itlP ta.k7E' I w domu.
OJ, pn.,)ldaloby mi slii Lakle glupslwo, nie
-

więcej

sza.ris 25-termiq totomodeLk'I
Annę Mcurią Ma.rtint.

PISTOLET BEZSKUTECZKlBICOM
PRZECIW
NY

.'

I'

WIOSNA?

maJqcą

wysunięto

a.merv~ańsk1ei

r. - Szwajcaria

WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA ...

I tal< ju~ skompWrowana
we
pa!itycz na
sytua.c;a.
Wtoszech przed w11bora.m;,
1eszcze
stę
skomplikuje
pojawienie
barduej przez
się nowe1 Pa,rtll N udysiow.
Partia ta. rue zys!cata jedna.i< oo początku poklasku.
Pierwotnie wysu,n!ęta. prze~
nią ka.ndyda.tkci na deputowa.ną <lo pcurLame ntu. ma.t•
ka dwojga dziec~ 38-Let·
nia. Elena Brmt, na jednym
szoku
<loznala
zebrań
z
nerwoweg<>. Na. ie1 miejsce

la.

ren typ lol<omotywy motoa
spotk1<' jeszcze do dziś

CZVM

PARTIA WLOSKA;
NUDYSCl

NOWA
ny te

początku trakcji konnej za C?Ym
pnemawtała „taniość koni, owsa t siana". Wraz 'l roz poczę

Na ztemtach po15k1eh pierwsza
Unla kolejowa zbudowana wstaWraz z rozbudową lln.11 koleła w 1842 r. łącząc Wroclaw 'l
jowych doskonalono tabor. któOlawą a pó:!.ntej Opolem t Kra·
ry produkowały rozmaite firm~
kowem. W tym samym czasie
europej~kle. Na żelaznych szlatrwaly 1ut roboty przy budokach pojawiały sle teł coraz noW1e kolet nazwanej potem War·
Z Inicjatywocze~nlejne konstrukcje paroszawsko-Wledeń!lką.
wozów, Po odzyskaniu n\epodwy Piotra Ste1nke11era orat spół·
Polska szvOko zaczęta
ległośel
kl Tomasza Lubieńskiego doszłn
Wiele i pr-zedwojennych tonJut w
nadrabiać opótnlenla.
do realtucji tego powatnego
1920 r. roz.poczęły dz1atalność strukcjl sprzed11wano odbLorcom
jak na owe czasy przedslęwzle·
lifie·
różnych kontynentach
na
krajowe fabryk!: w Wars7Bwle
eta. Długo tl"Wały targ! nad WY·
Sr;>ólka Budowy Parowozów. w
tyczeniem trasy kolei, d wresz·
praegzemplarzy
tych
i
które
t.okomoFabrvka
Chl"l.anowte
cie '!:decydowano, te Unia z War.
Po II wojnie
cuJ11 do dziś .
szawy będ:t\e pt"Zeblel!ala prze1 tyw, a w 1926 r. układy H Ceparowozy do
produknwal l śmy
~lel$k! w Poznaniu. Dzięki pra·
Sktem!ewtce, Koluszki. Piotrroku 1957 . w tym okresie powkomtruktorów:
Dąb ro we
cy wybitnych
Częstochowę,
ków,
udanych IYGtltnlczą . do nadgranlcznycl;I NI· • A, Ksletopols!Qego. W. Mozera.
ba·rdzo
wiele
stało
Ą. CzeC:zotta. · A, -r..engroda I K, ,
we.i.:. Olugoać tel t.r,asy wniósJpo'\>terwszych
,z;
Jed.na
p6w.
pO·
możemy
zambt"Zusk\ego
ła 30'1 km. Wiosną • 1840 , r. P!"lY·
wojennych konstrukclt to pachwalH' się wieloma udanymi
stąp!ono do robót. I tu warto
Stetnkel1era
wym1en1ć
znowu
konstrukcJami. Pterwi;.zy polski ,„ rowói . pośpłęsziw Pt-47, watą
parow6'l Tr-21 został oddanv ~<>
dzięki któremu niwelowano te·
cy 182 tony I· rozwt1a1ący oredren pocl ' dwa tory On tE't bvl slutby w 1924 r. P">fnle1 bv!Y
kość 110 k.m, " ri·a ' gO<lzlnę. Najprzeciwnlldem planowanej na typy: Os-24, Ok-22, Ty-23, Ok-27,

-
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(Dokończe.n.ie ze Itr, 3)
,Ag~eszko, z łapki nie_ - strofuje ją babcia podsu.WaJąc talerzyk,
Ta gościnność u Zmudów to też tradycja. U dziad·
ków Pawlikowskich choć nierzadko był tylko chleb ze
smalcem. nigdy nie mogło żabraknąć go dla gościa. Nawet gdy masz czegoś niewiele, podziel się z jnnymi stan?~iło jedną z głó'Jl'.nych zasad wychowawczych w
rodzime. Druga - to miłość do rodziców l szacunek dla
starszych. Uczono tego z równą dokładnością, jak do·
.br~~o zachowania się w domu, na ulicy, czy w szkole.
-:resh chcesz, żeby dziecko cię kochało musisz nauczyć
Je tego, tak jak każdej innej rzeczy: porządku, pracy,
d~bryc? manie~ - mówili zawsze rodzice. - Z czym mi
sui. koJarzy Wielkanoc? - wspomina swe dzieciństwo
Alina. - Z uroczystym, święconym śniadaniem w Wielką
Niedzielę i z maleńkimi bukiecikami niebieskich kwiatuszków, które kupowaliśmy z bratem na Piotrkowskiej
Ji11 prezencie dla rodziców.
- Nie mają powodu do nanekanla na dzieci - słyszę o
Pracowite, uczyły się dożmudach na Widzewie. brze. Jurek gdy był na studiach, to jeszcze innym korepetycji udzielał I w ogóle nie wiedzieli co to kłopot
~ synem czy córką. Teraz, gdy dorośli, te:!; łatwiej jest
Jm żyć z tym czego nauczyli się za młodu. - Wiem to
sama po sobie - dodaje p. ŻJ11uda - nie potrafię trac~ć czasu przy maszynie albo nie myśleć o tym co rob~ę i po co robię. Pani Janina powtarza to nie po raz
pierwszy. Podobnie jak i wiele jej koleżanek w fa.bryce.
-:- !'l'ic. tak nie . denerwuje . rob?tnika, jak to gdy widzi,. ze Jego wysiłek marnuJe się przez czyjeś zaniedba me. złą gospodarkę lub brak mądrego kierowania dowodzi. - Coraz lepiej przecież ludzie rozumieją, że
samym wysiłkiem mięśni niewiele można zrobić, że pomóc powinna technika, dobra organizacja pracy i to nie
tylko w jednym zakładzie, branży czy resorcie. Ile na
przykład, cennych dla produkcji godzin traci się w naszej fabryce na skutek spóźniania się pociągów, którymi robotnicy dojeżdżają do pracy. I jak te spóznienia
demoralizują ludzi. Zwłaszcza młodzież, która uczy się
.niepunktualności i wykorzystywania tego dla rozgrzeszania się potem z własnego lekceważenia dyscypliny
pracy.
- Ja to uważam, że wiele złego przynosi zły przykład
starszych, jaki dają młodzieży - wtrąca babcia Pawlikowska, która przyszła pomóc w pilnowaniu małej
Agnieszki. - Zwłaszcza pijańst~"'\. bo z tego bierze się
i zaniedbywanie roboty i wszystko Inne zgorszenie. A
ludzie piją i to tak jak nie należy. Ordynarnie, przy
dzieciach, wyrażają się, że aż us.zy więdną. Za mało o
tym się mówi i pisze. Za mało robi aby uczyć jak należy tyć, a nie tylko jak trzymać widelec i nóż, choć
i to także jest potrzebne. Nie~h pani też za.znaczy, żeby
zrobili przejście przez Konstytucyjną, na drugą stronę
.p rzez tory, bo teraz, żeby pójść z dzieckiem do parku
to trzeba obchodzić spory kawałek dookoła. Myślę, ż~
dla kobiet to zrobią, bo teraz dużo robi się dla czło
,wieka pracy i uważa na jego potrzeby.

•

•

•

Idę z powro.tem do. tramwaju 1 myśłę

o wszystkim,

czego dowiedziałam się u Zmudów. O sposobie życia
.i bycia, na który złożyły się doświadczenia czterech pokoleń t.ej włókniarskiej rodziny. Zastanawiam się dlaczelfo me wszyscy mogą być tacy jak ona; prosta, otwarta ~ szczera, mądra i uczciwa wobec siebie, pracy i ludzi. „Kto wyobraża sobie, że wszystkie owoce dojrzewają w tym samym czasie co poziomki, nic nie wie o
winogronach" - przypominają mi się naraz gdzieś prze,
czytane słowa.
K. Wl'RZYKOWSKA

Ml.ODB BA~ZO TRUJĄe&

TnMcu luf> kWłeMtu, :rakW!ta riamoPZOn wio•
który roll'lle u

aeri.n11.

·c-,

n.a.s w toUgotnycll la·
MCll !Mela>Stl/c11, w za.roflacll ł
łn.nuch octenton11Ch riedliskacll.
Zlamoplon na szczytach iodyq
W!f PIUZC%4 złoct$ta, gWkli2<tkowa.t11 k!Dfa.~, 1d6re w dni deazczowe ł w ftOctl z'U>!Sają w dól ł
•we p!atkl chroniąc w
stul4ją
pylek I mlednlkl
ten sposób
MIOde
przed deszczem ł rosą.
roi!lnkl zia>rnop!onu wtosennegó
1ą bardzo i?'IIJctce, po okwltnlę•
etu Ooksvcz,oo4~ maleje.

~
~

~

~
~

~

~
~

Szyper kutra „Dziw-50" ze Spół· ~
dzielni Rybackiej „Belona" w Dziwnowie - Tadeusz Skumiał miał niezbyt zadowoloną ~
minę. Nie, przesądny to on nie jest, tyle tylko, że obcy na pokładzie i rybę prawdopodobnie ~
diabli wezmą. Do nastroju szypra dostosowała się reszta załogi: niedoszły student medy- ~~
cyny Henio Kaczmarczyk, były leśnik Stefan Sobieszczuk i były zawodowy bosman, Józef
Iskra. Skumiał pochodzi z pow. łowickiego, jest najmłodszym szyprem w „Belonie". Ka:.
czmarczyk i Sobieszczuk dopiero w Dziwnowie nauczyli się pływać. Tylko Iskra znał mone,
ale .•. z innej strony. - Od lady.

Wiał zimny wiatr, zacinał deszcz, dochodziła północ.

I

pan spal na górnej kol. Pańska
ja.I!: pa.n tam wejdzie.
Ra.no kutrem rzuca jak pitką. Woda
z czajnika mimo wysU!<ów nie chce trafić
do kubka. Kubek ucieka od ust, a cala 1.awartość wylewa się na spodnie.
Płyniemy równolegle z kutrem „Dziw-18"
Razem tworzymy „tukę" zlączoo1ą siecią.
On:emy wOdę w rejonie D-3 przez 3 goozlny - tyle trwa jeden zaciąg siecią - ocze•
kując na wlelką ' rybę. W sterówce mllcząco
pracuje radar i echos<>nda. Ta ostatnia wska·
zywać ma więlcsze skupienia ryb, kupki jak
mówią rybacy, Ale kupek n.le ma. Wl.a<iomo•
obcy •.•
- Pamiętam taki dzień kiedy zarobiłem
4.000 zł - zaczyna szyper. - Będę go chyba pamiętał przez cale tycie. zarobki rybaków, nie ma oo taić, są wysokie. Pensja
6-7, a na.wet 11 tys. zł nie jest rzadkością.
Wszystko zależy od ryby, „Cena rybaka"
czyll cena połowu kszWlltuje się na poziomie 5.$00 zl za tonę śledzia pierwszego gatunku. Załoga otrzymuje z tego 36 proe. do
podzlatu. Dalszych 25 pro-c. przeznacza się
na spn:ęt I jego amortyzację. l ta suma
również trafia na kuter gdyż rybacy łowią
własnymi sieciami. Tak więc zarobić moż
na. Pia.n roczny przewiduje, że realne motliwośei jednego kutra wynoszą 200 ton ryby.
po lewej burc!e zasiany rybą.
Pokład
Siedź pierwszy, jak go tu nazywają, ttocl1ę
„S" I reszta dorsza. Siedzie tn:eba posegregować I wł<>żyć do ład<>wn! na lód, dorsza
natomiast wypatro'Yzyć. Ruchy nożem są
sprawne, odmien;one. Trzy na każdą trzepocącą się rybę. P0>klad czerwienieje. Po- ,
krywają go krew, łuski rybie I jellita, które
potem idą za burtę.
Niemcy urządzają się l.naczeJ, Jelita przeznaczają na mąr.zl<ę rybną, My na mączkę
mielimy tzw. przyłów, czyli ryby nlewymia·
rowe. Na §ródlądz!u byłby to rarytas, a.le
·
tu.„ nie ma tego kto kuple.
-

Będzie

głowa

•

m. in. I w Lodzi, o tym, że złożyła zam6wle·
nle na ryby, A na śródlądziu iwleieJ ryby
wciąż ma.Io. Któreś kóllto w mas:r:ynerli - centra.la nie gra.
spółdzielnia
rybak Teoretycznie „Belona" posiadając olbrzymi•
samoeh.ody-chłodnie może na rano dostał'
czyć rybę :rJowioną poprzedniego dnia bea

radio. Kto§ komuł
l<>wiska, ktoś komuś
opowiada dykteryjki. „Sześćdziesiątka" wola
„czwórkę". I nagle kilka stów, które elekjak Celina tryzują załogę. W sektorze C Jeden z kutrów złowi! 80 skrzyń „pierwsze·
go" śledz.la. W Jednym zaciągu I
Ra.n<> Jesteśmy już na nowym ł<>wisku,
na „Celinie", Winda skrzypi jakoś cicho.
Do lad<>wni trafia zaledwie 10 skrzyń. Po•
rów to Jednak polowanie.
Zresztą nawet gdyby ryba była, nie zawsze wiadomo c<> z nią zr<>blć. Po prostu detal nJe nadąża za hurtem. Aktualnie „Belona" musi przypominać Cen.tran Rybnej

WSROD GROSZKOW NAJPOSPOLITSZY WIOSENNY

n!ec kwtmle'!tla -

w

czasie

stają

się

do każdego za.kątka kraju. Pooe,frzewamy Jednak, że ryba ta zamia&t do skle•
pów i konsumenta trafia do magazynu,
gdzie „dojrzewa".
W DziW\llowie zJawlJ się kupiec z Berlina
zachodniego, Chce zabrać każdą Ilość ryby
po konkurencyJnych cenach. Jemu się to
opla.cl. Jego rynek Jest elastyczny. Kupteo
kalkuluje szybko i sprawnie. Do Berlina
zach. Jest około 250 km. Samochód odleglośd
tę pokona w 6 godzin. A rllllo ryba w Ber•
Unie zach. jest droga. Można na niej zbid
interes. \V południe>, gdy na &traganie zOl!lta•
mała

nteblesĄ:-1,

_ dlutszvęn
różowe.

a

des.zczótą

z

1D
wvatępujqcyeh
ga.tu.nków
pfętrnutu

Polsce
groszku
najpospoUtszy jest groszek wi-0aenny, który ro~n.te w !cuacll
bwkowych I dębowo-gral>owych
mieszanych i
oraz w b01'ach
wiose-nn'u
Groszek
dąbrowach.
o dlugim
je•t rotUną trwa.lą
rozgalęztmiym klączu, z którego
wio nq rozwczesną
pączków
wija,ją S'lę ml.ode, tukowato zgię
te pędy. Wyrcuta-ją z nich Wdy"
gf, n<i których Ul.ajdujq słę paKwiaty
!IAcie.
rzy1wpterz<LSte
groszku wtosen.neqo odznctczają
W pączku
się zmia.ną ba.rwy.
mają kok>r pu.rp1mnvy, pod ko·

resztki, ceny podyktuje popyt, A u nasT.„
„Dz! w-50" kolysze się na „martwej fall".
Przez burtę pn;echylaJą się ł postacie - ca•
la zal<>ga. Jut 8łollllak - kon<>pna Ima clili!'•
szedl opornie. z siatką też SI\
nąoa sieć klopo>ty, Kl cllabel1 Czyżby tyle ryby? Tym
razem mamy szczęście. Rękaw siecJ wypeł
niony jest prawie po brzegi ~le4zlem. Tylko
gdzlenlegdde majaczy obły kutalt saoda•
cza. Lup dzielimy na 3 części, koleJno wY•
ciągając go na pok.lad. Przy świetle refiek•
torów pokładowych d<>konuJemy selekcji
•ledi;ia, 75 sknyń, każda o wadze 35 kg, wę
druje pod pokład,
A radio warczy, ltrztusl się I chrypi. Na
Jutro pn.ewlduJe się wi.a>try„, Ostn:er;a s!Q
rybaków.„
Załoga jest zmęczona, ludziom kleJI\ sh;i
oczy, mimo że to d<>plero gOdzlna 10. Pierwszy trał nle wypadJ nadzwyczajnie. Następ•
ny podejmie na pokład „Dziw·l8". Miejmy
nadzieję będzie lep.szy. Nie ma czego za•
zdro4ch!. Lowlmy do wspólnej kasy. „Tuka"
działa razem I razem dzieli uski. Morze
kolyi;ze nas do snu.
ną

Wstawać do stu piorunów! Sztorm! Głos
szypra nie pozostawia żadnych wątpliwości•
wyleżeć
dlużej
byłoby
trudno
Zresztą
w wąsklr.h kojach. Przechyl statku sięga 30
stopni, Gramolimy się na ęórę !„. nie wie•
rzymy własnym oczom. Meteorolodzy mtell
Jednak rację. Bałtyk w godzinę stanął „dę•
ba", WOda pokryła się blalą pianą, a dziób
naszej łajby raz się w niej zanurza, to znów
rysuje esy floresy, wysoko pnnad boryzon•
tem. Wldzla.Jność spadla do 300-~00 metrów.
Kuter tańczy na falł niczym baletnica,
'skrzypi I trzeszczy. W sterówce trudno
ut('zymać się na nogach. Szyby raz po raz
zmywa woda. Sytuacja staje sle napięta.
„18" kończy wybieranie 51ecl. Teraz nasz,vm
okiem będzie radar, a drog<>wskaa:em ekier•
ka na mapie, Na nabrzeżu w Dzlwnowie spokój. Nie ma
fa!J, nJe ma snocmu. Tylko korony drzew
chylą się raz po raz w głęb<>kich ukłonach.

• •

ster~wce chattze
melduje, że schodzi z

W

~~~

~~

~~

- Za.niosło się na kilka dni - stwlerd-za
autorytatyWll!e Iskra. A 1Zkoda, bo ryba

.,tdzteu.
Tak iś6 bedzie do maja. W maju-czerwcu
znueni się zawartość sieci, zniknie śledź, poJaWI się płastuga I szpro\. Szprot to jednak
kapryśny towa.r. Natychmiast slę psuje. Co·
raz częściej mówi slę przeto na wyprze:iu,
teby zago.spodarowa.nte szpro<ta p<>wierzy6
prywat.Dym drobnym wędzamiom, które stome:Ue
mogłyby
sując 11ystero chałUpniczy
prosperować. !\loże wtedy szproty w oleju
przestaną być rarytasem spod lady. W Dz.iw·
nawie w 19ł5 r. Istniało 8 takich wędzarń.
Dziś caly ten „przemysł'• trzeba by o4 no•
wa pdbud<>ł"ać. Gra wllł'ta jest twteczltl,
tym banlzll!J, U wlelcy potentaci o przero•
ble szprl>ta nie chcą na.wet t słyszeć. Zanim
Jedn&k maJ4zle się ttoty kodek, azprot l ule
tylko :rresztą nprot, nadal wędrować będzlo
w charakterze oarwozu na okollc:rllle pola.
- Za.nfoeto się .na klika dnl - p<>wleclzfa.ł
Iskra. Znaczy to, te załop 22 kutrów „Belo·
ny" będą odpoczywały w d<>mowych piele•
sza.eh, Odpoczynek ten Jednak przyćmiony
będzie przemołnlj tęsknotą za morzem, któ•
re działa podobno jak magnes. Nie w&iy$ł•
kich wabi ono Jednak Wielklł przygodą,
o kt6rą dzlś zresztą cora.z trudnJeJ. Ludzi
morza wabi &no rybą t pieniądzem. Bo
w rybactwie, Jeśll nie będziesz pracował •••

PACHNIE W PROMIENIU
KILKUNASTU METRÓW
Czosnek nlediwtedzl, pos~!ta
u nas roś!hna wyra.sta.Jąca w la:ZUciastycll, na glebach
sach
próch'1,lc1mych !' wilgotnych, jut
wy.puszcza z blalej ce.
marcu
w
bu.li dwa za.ostrzone Uście. Na:wyra&>ta.jącą
pojedyncze
wet
la,mD-0 jest w podlotu
roś!l.nę
Zefoym wyszwkctć, kierując się
mocnym czosnkowym zapachem,
który odczuwaim.11 w promieniu
kllk~tu metirów.

I stąd te wysokie zarobki, stąd ZS dni Ju•
„Dzlw-so••
tego spędzonych prz02 załogę
w morzu, A morze potrafi być tywlcielem,
włblęc:r.nym.
zawsze
ale
czasem grymUtłym,
zwra.szcza dla tych wszy&tkich, którzy oglą•
dają je w cza6ie let.nlch wakacji.
JERZY KLIMA
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MŁODEJ

PO
PŁYNĄ

JOZEF POTĘGA

ŻAŁOSNE

J a nie wiem co zrobię jak oni tu przyjadą i pomówi przewodnicząca
wiedzą już co i jak Prezydium GRN w Strzemieszycach Teresa Witas - chyba wezmę zaległy urlop". „Ja pójdę
po zwolnienie lekarskie, ja sohie tego nie wyobra:ilam" - włącza się do rozmowy sekretarz
tegot GRN Lucyna Cieślik. Bo trzeba wiedzieć,
że Strzemieszyce Małe, to taka .,babska republika", jeszcze i sołtysem jest Genowefa . &jde .. ,Tylko ksiądz nam
wadzi, bo mężcz.vzna„. Gdyby tak jakąś zakonnicę„." żartują, ale miny mają niewesołe. Bo przyjechało tu
już kiedyś „takic:-h dwóch z buty", ale nic jeszcze nie
wiedzieli konkretnie, tylko rozeszła się wiadomość po
Strzemieszycach, po Swierczynie, po Łosieniu, że będą
za hektar III
wywłaszczać, że nawet nieżle zapłacą k.lasy 90 tysi.ęcy, za IV - 65 tysięcy. Ale to i tak dla
miejscowych klęska l kataklizm. który teraz jeszcze
tym większe ma „oczy", że nie wiadomo kto ile utraci,
kogo zlikwidują zupełnie, kto i dom, czasem dopiero co
zbudowany, pożegna„. Ci .,z huty" mówili, że sprawa
jest pilna, więc na razie miejscowi, których to dotknie
najbardziej, umieszkają w specjalnych blokach. Bo wywłaszczenia dotkną aż 250 rodz.in w samej tylko gromadzie Strzemieszyce„.
Więc Sabina Góral płacze. a jej sąsiadka za każdym
razem zaczepia przechodzącą przewodniczącą, bo w ogóle
wieś jest przekonana, że Prezydium już wie, że już
robi listy, ale nie chce mówić. A Prezydium i wieś
szczegółowo dowiedzą się dopiero 6, 7 l 8 kwietnia, kiedy przyjadą „ci z huty" już z dokładnymi planami i
kiedy będzie już wiadomo co 1 jak.

DZIENNIK ŁODZ~l ~ !8 (7359l

.

~

ŁZY:

GORA!;
SABINY „CO
JESZCZE TWARZY
JA
BABSKIE
TU MÓJ STARZYK
PODZIEJĘ.
N A TEJ ZIEMI PiłACOW At..„ MÓJ OJCIEC„. TERAZ
JA.„ CO JA ZROBIĘ, CO JA POCZNĘ, LUDZIE KOCHANE!.-"
A MA SABINA GORAL WE WSI STRZEMIESZYCE
MAŁE POWIATU BJeDZ!NSKIEGo 2 HEKTARY ZIEMI
WŁASNEJ I JEDEN HEKTAR OZIERZAWIONY. ZIEMI
MARNEJ, BO W CAŁEJ TUTEJSZEJ OKOLICY PRZE.
W AŻA IV I V KLASA, SPORO JEST KLASY VI, A III
NIE MA PRAWIE WCALE. ALE JEST TO ZIEMIA
WŁASNA, RODZONA JAKBY.„
GDZIE SIĘ
POCZNĘ, WIELKIE,

v;,
. a.P,J1Q
re~Zeze •z~:r

.

_
łońce świeci

bystro, ale z rudawych p61, zawiewa chłodem, kiedy wychodzimy na szosę. „Pojedziecie z powrotem ku Dąbrowie i tam na prawo widać jak rąbią las". Od asfaltu biegnącego
środkiem typowej ulicówki jaką jest Łosień, wiedzie droga wysypana kiedyś dawno szlaką. a dziś
wyboista i ciągle rozbijana dalej wywrotkami,
które skądś wywożą żwir do budowy gdzieś tam na
Sląsk. Jakieś przedsiębiorstwo na razie dostało koncesję na tego rodzaju eksploatację. Ale kiedy 1 kwietnia
ruszy naprawdę budowa, wstępu na teren nie będzie
miał nikt nie zainteresowany bezpośrednio.
Więc jedziemy tą drogą może z kilometr, potem jest
mostek z ceglanymi poręczami, po lewej zagroda, w której mieści się leśnictwo, a dalej sosnowo-brzozowy las,
który już pada pod ciosami siekier - jak to się pięknie
mówi. Lasu jest dużo - 200 ha. Adiunkt, czyli zastęp
ca nadleśniczego (Nadleśnictwo Gołonóg w Dąbrowie
Górniczej, Leśnictwo Strzemieszyce), mgr inż. Kazimierz
Bąk powiada, że z tego 50--00 ha trzeba hędz;n wvciać.
Huta, huta gigant jak mówią jedni, a huta „Katowice"
jak powiadają inni - ma bowiem stanąć w lesie, w
środku lasu, między drzewami. Po całym kompleksie
„grasuje" więc teraz 250 ludzi ściągniętych z całego kraju. którzy w dwuosobowych brygadach: pilarz i robotnik wycinają w tym lesie wielkie „łysiny", Pozostają
pieńki. A pieńki brzozowe, teraz na wiosnę gdy jui:
ruszyły soki, płaczą lepką, lśniącą w słońcu mazią._
Robota tu, choć jeszcze nie w hucie, ciężka i wymaga
znajomości rzeczy. Jan Sala przyjechał aż spod Zakopanego. „Trzeba wiedzieć jak, żeby ostrugać papierówkę na biało.„ 10 lat robię w lesie. Nie powiem, zarobić
można nawet do czterech tysięcy. Robota na akord, płacą
od metra, od kubika ściętego, porżniętego na metrowe
klocki, pkoronowanego, pozpjlwionego gałę.z.i i .aęków,

S

Ten las rozbrzmiewa więc jazgotem motorowych pH, tępym kuciem siekier, szelestem i trzaskiem
obalanych drzew. Pachnie żywicą i dymem z ognisk, w
których pali się leśne odpadki.
„Drzewostan jest usz.kod.zony przez pyl z hut okolicznych i z pobliskiego wapiennika - powiada inż. Bąk. Tu jest już teraz II strefa zagrożenia pyłowego. Więe
pozy~kujemy 60 proc. papierówki, reszta to trochę kopalmaków, a tartaeznego prawie nie ma. Ale zawsze
las, to las. żal wycinać„."
.W ~ym . lesie, na ~yr~banej polance spotykam brygadę
z Łodzk1ego Przeds1ęb1orstwa Geologicznego. Ferdynand
Gieroń -. brygadzista z Koniecpola, Jan Goldy z Często
chowy. Piotr Piekarski ze Szczercowa I Antoni Siewiera z Bełchatowa wiercą otwory badawcze do głębokości
20 metrów I próbki gruntu odkładają do specjalnych
przegródek. Tak powstaje dokumentacja geologiczna terenu, na którym wkrótce rozpocznie się budowa huty
„Katowice".
ma to być huta ł wielka I niezwykła. Surowcowa... - powiadają specjaliści. Zwykle budowało się huty, które wytapiały surówkę w stalowniach zamieniały ją w stal, a poten{ za pomocą walcowania nadawały jej postać gotowych
wyrobó~ h1;1tndczych: blach, szyn, kątowników,
prętów itd. itp. Ta hµta będzie miała tylko dwa
wielkie, ale rzeczywiście ogromne piece (3200 metrów
sześciennych każdy i łączna produkcja 4 mln ton surówki rocznie), stalownię, która surówkę w konwertor~cb b~d~ie „świeżyć". tlenem i z dodatkiem złomu uczyn~ '!!- nieJ stal. ';I'u zamst.al~wane będą największe z istnieJących obecme na świecie konwertorów o pojemności
350 ton. J?alej, s~al, w walcowni, w „szczękach" potęż
nych, takze. największych z istn:ejących w świecie zgnia~czy przybierze postać „kęsów" o wymiarach 100 na 100,
ułożonego".
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WYPRAWA
NA WYSPY

SZCZĘŚLIWE
(Dokońcrzenie

ze str.

3)

k.rótkiej naszej !'<>zmowy przy.
ją.I S telefonów 1 4 przyjaciół,
w tym panią Zofię z. z Lodzi.

składnikiem
ważnym
pełni
nam do
braku~a,cy1.1
powiedziała <>na 1121C2ęścia. jest zre8'lizowanie wytknięte.go
celu. Należy dążyć wytrwale 1
systematycznie do jei:o osiąg
ale - nie cudzym konięcia,
krzywdą.
sztem, nie cudzą
Mnie np. do pel.nego szczęścia
kU.{!ię
potrzebny nFla t 125",

;,Często

go przez oszczędzanie, wyg.raw Toto-<Lotka, ale nigdy i.a
manko, malwersację czy oszu·
stwa".
KorzystaJąc z pobytu na. Wyapach. chcialam roba.czyć J, J.
ROUSSEAU. Jak żyje ten, któ·
ry upatruje szczęści.a w poTuż kolo
wrocie do na.tury?
osiedla im. EpLkura, gdzie pil:kne domki jednorodz.l.nne ryną

~e sobą wielkością
wystrojem - garaży, miejc!Pasię kolonia. Rousseau.
ła
'l'li
trząc na. nią przypomniały

walizowały

i

piosenki:
modnej
słowa
się
1oA mnie się marzy kurna cha·
niestaly,
chaty
rne
ta„.". Ku
stety pu-ste. Zw<>lennicy powrotu do na.tury, powracali ~o
niej jeszcze bardziej, P<>11ta.no·
wili mianowicie wieść życie
jak ludzie pierwotni - w jaPodobno 1zczęśllwie
skiniach.
0

im

się wiodło„.

Jakby tak GUS pofatygował się opracować

dane statystyczne wy·
szłoby na jaw niechybnie, ie nad „Trędowa
tą' płacze jui trzecie
pokolenie Polek. To arHeleny
cyromansidło
jakiś
co
y
Mniszkówn
czas falą ogarnia kraj,
a ostatnio zauważyliśmy
przypływ.
wyraźny jej
„Trędowatą" przerabia
się no scenę i drukuje,
parafrazuje, parodiuje,
wreszuwspółcześnia
cie„. filmuje.
Doszła do nas bowiem wi.adomość, że
'PRF Zespoły Filmowe
zatwierdziły jui scenariusz oparty na powieś
ci Mniszkówny. Film
_zapowiada się na nie-

ie zastalam ju.z także na
WYSPACH PLATONA. Z
innych, niż ,.rousseauowców" względu. Miejscowe władze. po glęb·
szym wczytaniu się w
jego dzieła postanowiły go z
„on ma
w y d a 1 i ć.
Wysp

I

poinformował

wątpliwości

mnie I Wla.dca Wysp. czy szczę·
ście jest w ogóle w ziemskim
Rozumte
osiągalne?!".
życiu
dodal, że na
pani chyba
Wyspach szczęśliwych dla •.akt.eh poglądów i ich 11osi<!iell
miejsca n ie ma.„
z
nadp!ywający
Zobaczyłam
oddali statek, a na mostku '<akapitana Klos>.i.
p '.tańskim pewna I
się całkiem
Poczułam
- zapyta!am bez o!?ródek:
- JAK żYC I BYC SZCZĘS·
WĄTPLIWOS·
BE Z
LIWYM
Cl??? Czy można być szczęśli
wym n ie mając do nich p r aw a? Przec i eż ich wyratan!e i
to także
pokonywa n ie,
szczęście ... "

dla kogo - odparł 1
„ Ja.k dla kogo" - pow1órzyl w twórczym zamyśle
niu. Pożegnaliśmy się raczej
oschle. Z wątpUwości na te·
mat wątpliwości szczęśliwy nie
byt. Cóż, i na Wyspach Szcześ·
Uwych mają władcy chwlie ni.eucześcla. A podróżnicy - chwllę zadumy: Czyż Wy6py Wła~
sneJ SzczęSliwoścl nie są lep·
sze od Wysp Szczęśliwych?
Po wejściu na poklad spostrzegłam . że przybył nam l"TAO.
sioze je<ien pasażer
B. D., łodzianin. Słyszał o zła·
godzeniu przepisów meldunkowych dla byłych mieszkańców.
?>;a mole
wrócić.
Postanowił
pyta.nie odpowiedział - „Nie
ma gdzie drzew przydrożnych
z napisem
tabliczek
rzędy,
Czasem drogo„SZCZĘSCIE".
„PRÓBUJCIE TEDY".
wskaz:
Jak dotąd - do nłkąd najczęś
ciej. Po chwili, by zlagodi!ć
wYPOsceotyczną
wielce
tę
wledt dodał: My$1my - dzianajlepsza recepta na
łając. To
„Jak

Władca.

szczęście„.
Połotenie
P.S,

geo.grałiczne

podamy
Wysp Sz.czt;AUwych I. DRYLL
ł bm.

albo 150 .na: 150 centymetr6w. ltęsisko takie w walcowni
p6twyrobów przybierze wymiary 370 na 370, .albo 350
stanie się kęsiskiem. I koniec.
na 350 centymetrów i
Tyle będzie miała do zrobienia huta „Katowice". Reszta, czyli wywalcowanie z kęsów gotowych wyrobów hutniczych, będzie się odbywać w innych hutach.
w świecie agregaty Pozwolą
wytwarzania stali. Wypromaksymalnie
dukowan·ie 1 tony sutówki w Hucie im. Lenina kosz.tuje
obecnie 1948 zł, a w starej Hucie „Pokój" - 2384 zł.
Tona stali w Nowej Hucie kosztuje 2546 zł. a w starej
Hucie „Florian" - 3323 zł. Tak więc im większe urzą
dzenia i agregaty w hutnictwie i im są one nowocześ
niejsze, tym niższy koszt jednostkowy produkcji. „Katowice" mają produkować w rezultacie o 3 miliardy zło
tych rocznie taniej w porównaniu 'z kosztami produkcji
starego hutnictwa w województwie katowickim. Rocznie 4 miliony ton surówki wytopią wielkie pie<:e Huty
„Katowice". Dzięki temu, stopniowej likwidacji ulegnie
jedenaśc.ie wiełk·ich pieców w starych hutach, produkujących dziś 2 mln ton surówki.
uż w 1976 roku ruszy produkcja giganta. Ol>ec·
nie zaś w gliwickim „Biprohucie" pracują zespoły
projektanckie, biedzące się zarówno nad rozwią·
zaniami konstrukcyjny mi i technologiczny mi jak
i nad organizacją pracy. Powiadają, że przy budowie „Katowic" szeroko mają być wykorzystane doświadczenia wyniesione z Czechowic, kiedy
to w rekordowym tempie i rekordowo sprawnie, robotę
pomyślnie po miesią
kilkunastomiesięczną zakończono
cach kilku. Mają tu być także zastosowane nowoczetme
metody projektowania nie tylko poprzez rysowanie dokumentacji, lecz budowę modeli. Bardro skornplikowane fundamenty pod zgniatacz i walcarki dla Huty im.
,Bolesława Bieruta w Częs~howie zaprojęktow~o spo:s
Największe

J

istniejących
obniżyć koszt

z

Wkró tce weJdz le do produ kcjil

„TRĘDOWATA"
bywałą skalę. Goszczq-

(Informacja

film supereieant
Czytelnikom reporta:i: z pia•
nu, trudno dziś powiedzi~.
nastąpi najPoczątek zdjęć
wiosnia
pI'awdopodobn iej
przyszłego roku.

własna)

cy niedawno w Polsce Na niego filmowy Waldemar 2,5 godziny) i dla TV (13 fO•
na przeglądzie filmów podrywałby Stefcię. Słowem dziinnych odcinków).
dwaj - propozycje sypią się jak z
Po zapaznaniu się z treś
amerykańskich
Przedsiębior
obfitości.
rogu
cią felietonu Krzysztof.a Toe-:
L.lL
skuszeni
producenci,
stwo Film Polski będzie miaplitza pt. „Urodziny Eli:r..abet·
popularnością jaką cie- ło nie lada kłopot z wybo- ki Taylor", zamieszczonym w
szy się w Stanach ,.Lo- rem: co odrz.ueić a co przy. jednym z ostatnich wydań
„Życia i Nowoczesności", nave Story", pragnq mieć jąć.
suwają się nam poważne wą
udział w „T rędowatej" 1
Na ruie wyszukano plen~ tpliwości, gdzie w Łodzi policząc na pewny sukces ry i wnętrza. Większa część mieścilibyśmy całą plejadę
kasowy. Podpisano już akcji rozegra się w Pałacu znakomitości świata filmoweumowy, na Wilanowskim, reszta -w Pu· go, którzy pojawią się z pewwstępne
nością z momentem rozpoczę
szczy Kampinoskiej . Włado
mocy których otrzyma- mo też, że film realizowany cia zdjęć. Film bowiem powmy zza oceanu taśmę będzie w trzech wersjach ję stanie w łódzkiej WFF. MoEastmancolor zykowych: polskiej, francus- że do tego czasu przybędzie
barwną
nam hoteli z prawdziwego
i angielskiej, równocześ
i nowoczesną aparatu- kiej dla
zdarzenia. Kiedy przekażemy
~in Cezas projekcji ok,
nie
rę filmową. Ameryka--~-----v
nie chcieliby też wi- ·~--------.------.,,,,..--~---v••n•.xar wLn_imna .x.a...
dzieć w naszym filmie ~<L&W ™
l.2'~eJ. Mijały minuty, lderowea milczał 1 d<>plero na KonOb ee• h kt '
ZWOlm\'lllSZY nieco bieg wozu powiedzia.11
sta.ntynowskliej
SWOIC a orow.
lliłe panu nie gl'OO!. Ten Czlowu;k
oba.wiać,
nie
elę
„Pl'Oflzę
1)
str.
ze
(Dokończenie
dyskUSj'a
Się
toczy
nie
czeka na pama naprawdę. Proszę tylko o przyrzeczenie, ze
którego panie u~ pa.n nikomu, g~zie leży miejsce, do wymagał
na temat: kto powinien
na za.WJ>O<Zę. ON nie będme od pa.na nic.zego
dozamierza
n.ie
tub
może,
a1e
pa.n
Jeśli
a
Ja.,
żądam
tego
zagrać hrabiego Walra•
łrzymać &łOlwa, lepiej będde jeśli r021Stamemy eię od
. ,
zu„.''.
NaJWiększe
demora.
_M1leałem, a kiedy . 1'2leOZY'Wiśele ll&CZl\I hamować, powi•·
,
•
działem: „Dobrze. Obiecuję„.". I od tamtej ehwlli p&JDięt
W1elk1
ma
SZOnSe
o drodze do Tamtego Domu nailety wyląC21D<ie do mnieM
k'
• d
* ~
argwr az or ina - ,
Po-r;osta1wi1wszy samochód w lesie, ruszyliśmy wą,ską prze•
. k
które mój przewodnik
korzenie,
e
się
potykaJl\c
cinką,
IOn Bran d 0 1 ktory JO
z l'Z8.dka tylko oświetlał k.rótk.lm bl~kiem lata.rkl. Na SJlllZęł·
,
cie DOC nle była zbyt ciemna i Wkrótce zobaczyłem między
dOnOSf prOSQ amerybamdej właś~ de
willę risedn.iej~ymi drzewami d
•
l'ł
k
'
bunkra niż do oomu I>Odobną, otoozoną wysokim żywop&o·
kans O, zapa I Się O
tem - ciemną i cichą.
..
Wesdiśmy do obszem~o ha.Ilu, w którym nikł nas nie
t ej. prOpOZYCJI,
Wltal. „To tutaJ" - l>O\vie<h.;8' mój przewodndk wskazująe

*

woje usługi zgłosiła te:i:
Francja. Znany reżyiser
~ Lelouche („Kobieta i
„Żyć aby
mężczyzna",
żyć"), po zapoznaniu się z
treścią scenariusza uznał, że
jest to świetny temat i że
marzy o zrealizowaniu go.
Widziałby też w roli Stefci
ulubienicę f.rancuskiej 11ubliKatherine
czności kinowej Deneuve. Posypała się również cała lawina propozycji
ze strony różnych. nie zwilł
zanych z kinematografilł firm
i instytucji, kt6.re upatrują
w „Trędowatej" świetną dla
siebie reklamę. „Max Factor"
i „Helena Rubinstein" podjęły się dostarczenia kosmetyków i sp~jalistów od mak·ijażu. Dom Mody Klary Rot;
szyld przy Vaci Utca~ Budapeszcie, proponuje uszycie
kostiumów. Muzeum Samochodów w Lyonie wypożyczy
marki „Hispano-Luiz a
wóz
Torpedo" rok produkcji 1922.

S

dute drzwi na wprost, w k1óre za.pukałem ostro - myśląe
Jednocześnie, a Jeśli czeka tam na mJll!e Jakiś fwrlM - &za•
looiec? „Proszę !'• - odP-OfWiedź była na.tychmiasww a - naCi'łlląłem więc ata.n>świecką. moisdęż.ną klamkę i wszedłem
do

Do
1amtego
Domu

rządzająe ich medele w skali 1:50, „Biprohut", czyli
Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego ma więc w tej
dziedzinie niemałe doś~adczenia. Bo nowoczesna huta.
wymaga nowoczesnego myślenia o niej, nowoczesnego,
najnowoeześniejszeio projektowania , a potem wyposaże
nia w urządzenia i agregaty także a:ktualnie najnowocześniejsze. POłlzczególne części dokumentacji budynków
mają być dostarczane z wyprzedzeniem , aby można było zamówić elementy konstrukcyjne i aby dotarły one
na budowę bez. opóźnień. Dokumentacja w ogóle dostarc.urna będzie sukcesywnie. Poszczególne części n.a bieżąco uzgadniane są z dostawcami radzieck·imi, bo właś
nie z ZSRR mamy otrzymać wiele maszyn i urządzeń tych gigantycznych . Maszyny i urządzenia będą zresztą
sprowadzane od takich c;iostawców, którzy reprezentują
a.ktualnie najwyższy w świecie poziom techniczny.„
A na razie wszystko tu toczy się zwykłym trybem.
Przed małymi, jakby zminiaturyzow anymi domkami w
ulicówkach jakimi są l.osień i Strzemieszyce Małe już
starannie urządzono kwietniczki. Na placu przed siedzibą GRN w Strzemieszyca ch zfromaclzono wielkie rury
dla skanalizowani a wsi. Przewodnicząca pokazuje mi fo·
tografie przedstawiające czyny społeczne mieszkańców ·
przy budow4e przedszkola„.
eresa Witas mów·i do Lucyny Cieślik: „A niech
tam! Pójdę do pracy w hucie, może de socjalnego, .albo do rady zakładowej". Wszvscv tu gdzieś
pracują poza swoimi marnymi morgami. Przeważnie w kopalniach: „Katimierz", „KHmontów",
Trzeb.a. do roboty jeździć
„Mortimer-Porąbka".
spory kawał drogi. Teraz robota, w wielkim, intratnym przemyśle, przyszła do nich„. Przyjdzie„. Już
się zbliż.a.„ Jeszcze warczą piły w lesie. jeszcze stukają
siekiery, a tu i owdzie sploszony ptak poderwie się z
gałęzi. A niewiele minie Cza.su i stanie nowa hut.a „Kaiowice"-.

T

środka„.

że pokój ten
To chyba dopiero teraz wyda.je mł się,
spra.wial wrażenie cell. Wówczas odnotowa.tem jedyniie Je~o
dwa krzea.ni
wypełnić
mogły
nie
której
pustkę,
i
wielkość
la z wysokimi opllcia.mi, długi solidny stół, a:nJ mnleJszy
nót,
chlebem,
z
atoUczek, na którym dostrzegłem koszyk
Jakiś dzba.n f drewn.l8111ą tacę z owocami. - „Proszę dalej"
- usłysu.lem raz jesreze głos gospodarza tego pokoju. Stał za
wysoki, &Zczuply, pmyJa.źnle uśm.lecbnJęty. Pamię
stołem tam, te uderzyła mnie - nie wiem czemu - powszedniość
jego stroju - sza,re spodnie, kolorowa. fl8111elowa lroazula
~ieta pod szyją„.

I wtedy właśnie zas~oczył mnie po rao; pierwszy, gdy, jakby odgadując tok mmch mym. •l>OW'iedzlal: „Czego się pau
spl)dziewal - ł.a.chmanów bippi~a czy stro.ju budi!yJslr.lego
'mnie<ha?".
Nde Wiem - odparłem zgodnie z pnwdą - po prostu
byłem dek-.
- Czego? - zapytał podsuwollijąc m.I krzesło,
- Pa.na, tego d<>mu, wielu .rzeczy, o któt'e chl'liałym pa.•
- za.pytać.„
- Niech pan pyta. - p()IW'fedziaJ I tak zua:ęta gfll ta
dztwna, pocnad trzygodzlnna rozmowa, której przebiegu nie
podejmuję się, nie po.trafię odtwOll'Zyć, N-a có:i: by się ~e
sztą zdalo prezentowa~ tutaj fascynujące teorie Tego Czło
wieka - wyważające z fundamentów eta.re uznane prawa
fizyczne, teorie - fonnuJowane wbrew rorowem11 rozs~
kowi, a Je<f.n(>C:leśnie g1ęl>oko logiczne. Słuchając wywod.ów
tego czlow.ieka., po<pii!ra.nyeh ła.kłml doświadczeniami, fa.k
cbooia~by owo z lampą, Pl:'ZeCZąc bezradnie jego twlercke·
nJom I temu wszystkiemu, eo oglądałem tu przeeid na
wl1115ne oczy - byłem czasem przekorny, upa.rty i t;ło§liwy,
Wołałem 1 „B2ldura !" i „Nlemotliwe !" wled!:8,c Jednomein!e
że Jeszcze nieda!wno podobnymi słowami określano
łączności tel~yczn~, bezkrwawe opemeje dokonywane w
niektórych śWil\łobli·
śnie hipnotyOllllym czy „wyezyny"
wych hinduskich sandhu - potr&fiących za.trzymać i przy.
llll'ócić akcję swego serca, regulować tętno. lekceważyć ból,
głód i pragnienie„.
Dla.erzego zgodził się pan !'Mima.wiać akurait te mną' zaipyta.łem Go w pewnym momende, zmęe7Al01y f !'Ol.tgorąez
kow.a.ny, mając Już deść tej ciężkiej, dlaiwlącej mój rozsą
dek, rotmnowy. Ch<le pm pewnie, żebym zrobił panu od.PO·
wledndą reklamę 1 co rychlej opl.sal W6zys.tkie „euda."1 ja.kle
nrlałem tu oka.2llę podzl;w.iać„.?
wyrozumiały
odP<l!Wied.zlał, a ów SJ)Ok<>jny,
N.le uiłmieeh uie &Chodalł mu z twarzy - wątpi" czy k.tolmlwlek
&ię i>IWl1
uda
c;y
i
whyty
tej
uWliemy w pańską rełację z
ookolwłek wydrukować na ten temat. To zbyt nieprawdo·
podobne, zbyt trudne - ła.twlejsze do straiwien1a, Jul[O niea.n.lżPJJ j:!.ko niezbite
możltwlość, &ZM'lata.nerla lub obłęd,
fakty - czekające ciągle na mędrca, szkiełko i oko„.
Jut w
stoJąr.
powiedmałem
A Jednak spróbuję dt1ZWl.a.ch - tyllco nie Włem, ja.k mam p&'lla tytuł..rwai w
Nauczycielu?
może
m:v
Mlstr.m
reporta'!u
llW<>im
Nie. ~I, azy też nie eh.ciał odczuć Ironii, wynikającej
z ~.1eJ zał-OSnej bezradności wobec tego, czego byłem
iw1adldem w tym po.ko.ju.
- Jestem ozlO'Wiek.iem. Powiedzia.I po chwili miękko bez
pa1'0slu - tylko C7.lowiekiem, 1 to miano chciałbym zA.cttewać do końca„.

seanse
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W PMWotnej drodze Jechałem zam:vślMIV o!H>j!ltn:V na t&,
się działo i:ia trasie I wlaśoiwlc nie wim, od czego z&·

!&'Woje zwierzenia mój małom6wny dl)tychezll'! opleltun.
„.je.4U to mO'tna na'lJWacl Przl•Jażn.lą - usly!łZałem w
pewnej chwili - to był moim przyJa.clclem. Nie wiem, !tie·
dy go to o.pętało, ale ltiedy przed 12 la.ty wyirra.J milion w
Toto-Lotika - kuJ)lł ziemię, 7lbudowlłif ten bunkier w tesle,
re.o;zti:. grOS"Za t>r>'.ekazal w depozyt mnie, żąda.Jąe w za.mian
Jedymo ~osta..cza.ttia mu na czas zamówłanvch k.sl~ek. takiego J>O<źYW'ienla.. Jakie .sa,m <>krdll t zapewnienla mu maksymalne'l'o spokoju. 1.uksus jego ,.willi" polega - jak śam
pan wid:rial - na Jej od'>'!<>bn!eniu, studnię sam wykopał,
żyje tam jak mnich juł
telefonu nie POZ'Wolll założyć.
11 lat, Widują.c tytko mnie J czasem brata. Rozmowa z pa·
w której ~ełnlen.iu
zacllciank~,
nem była Jeiro wyjątk<l'Wą
pm;yszło ~ dopomóc, a to, eo pa.n z tej wizyty wyni<J5ł,
to JW! panska spr31Wa - byleby tvlko o mnie t miejscu Je•
go pobytu Zll.'!>omnial pam jak naJszybclej„.
- Oblecalem na.nu - p~et'Wale<m - p.łech DM skręd w
wysiadam. Ledwie zaitrza.snalem drzwiczki ruGda6.ską szytl ostro, a l ja nie o-gladają.e się za cza.rną „WOll!'ą': ru•
!IZYłem szybko prz~ stel>ie pustą ulicą, chcąc być teru
nm, tylko sam. z ty~cem atakujących mnie eon.z irwattmmiej "IVP,tl'liwoścl.„
CZl,\I

ZDZISŁAW

SZCZEPANIAK :

1'.S. Kilka. <flit Wmu w
M ·bMfikm\ M retację d!l'rektlora lnst1JW-tu Paora>psy>ehólogfll w
Dwlwvm, USA. W pla.cówoe t.e:J pran1prowadz.ono szereg d.o·
iU>łax!'.czeń, k·t6re na„mnę!y PTZ"YPU.szczenie, te tmleją MO·
by obd.a.ruim.i> 7'Cfofm,okią przewidvwa.n.ta pewnvch WtJdMZeń
loro'Wych, tud,z t eż mogąel'I oddzf.alvwM ?ta f'Óźn"'f10 rcdz<iju
!b~l.ady loo.t<>we i bieg W!,ICla>ruń dorogą czyn.f>cm!,ICh przez słt'I·
z. s.
Ili. Miel.tkólp J!..'~.im.vch .

mC!l!"CO>lvym "'wmeru „Pl'IOblem6tD"

DZIENNIK ŁODZKJ rr 'Jl ('J35ł)
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PKOl

1
Man tradycyjny twląteez·
ny • konkurs przygotowalHmy
wspóln!e 1 Oddziałem WoJe·
Wódzkim PKO W LOdz.I I lódz•
kim ,,Eldomem". Aby go roz·
wl11zal! trzeba najpierw odgadnąl! znaczenie poszczególnych
rysunków I wplsal! Je na mleJ·
sce liczb znajdujących się pod
katClym z nieb. Otrzymamy w
ten Spo6ób klucz literowy,
dzł~kl któremu będziemy mo11JI odczytać ha.sio zB!lzyfrowane w dolnej części diagramu.
Pamiętać należy, ft jednako'W.YQI llcizbom odpowiadają ie

+

1am~ll~ry.~1y?,ąc':d~

poziomo otrzymamy aktualne
ha.!lo.
Rozwiązania
(wystarczy samo hasło) aadsylac! należy pod
adresem: „Dziennik Lódzkl"
Lódt-1, . skrytka poczt. 89, ·z dopiskiem na kopertach „KON•
KURS PKO I ELDOMU". Do
rozwlązail dolączyc! nalety wycięty 1 cazety inaczek PKO·Eldom.
Termin
nadsyłania
rozwląza6 IO dni. Nagrody
ogląda!!
motna w sklepach
„Eldomu" przy Al. Ko4clu.sakj 29 I Plotrkom;klej 278,

+ Odkurzacz
• Ekspres do kawy
• Żelazko
• Suszarka
do włosów
• Lokówka
• Imbryk elektryczny

awalerka
Robot kuchenny
Froterka
Wirówka do
b1 hzny
Maszynka d
golenia
ó o

Konkursy opracował
HENRYK CISKI

I

I

Z E.

Kwiryna

Krakow ."-ką

NlELA TWO
SPROSTAC
ROLOM
PRZENIESIONYM NA EKRAN
ŻYWCEM Z LITERATURY. POTKNĘLI SIĘ O
NIE NAWET WYBITNI
AKTORZY KINA. EMI·
Lii KRAKOWSKIEJ POWIODŁO SIĘ.
TO BYŁ
DOBRY START PRZED
MILIONOWĄ, I CO TU
WIELE MóWIC, DOSYC
KAPRYSNĄ WIDOWNIĄ

TV. WIDOWNIĄ, KTÓRA PODOBNIE JAK JN.
NE, MA ZWYCZAJ REAGOW AC ŻYWIEJ NA
U?:NAN'R JUŻ GWIAZDY.
KWIRYNA RZECZYWISCIE WZIĘŁA JĄ
SZTURMEM.

rozmawia

I

L. Hoszomska

Jagna
otem była główna rola kobieca. w filmie Wajdy. I tym razem ekramzacja , Bneziny" opowiadania Jarosława
, iwaszkiewicza. Jakże inna od tamtej
z Nowolipek była Malina - młoda wiejska
dziewczyna. „„.Miała bardzo piękną linię czoła i nosa, śliczne powieki, którymi przykrywała oczy jak płatkami kwia'lów, ładne, bardzo klasyczne ,brwi. . Natomiast dół twarzy
miała
prostacki, usta za duże, a zęby zbyt
białe· w uśmiechu, dość zresztą rzadkim. miała d~lllość„." „Brzezinę" oglądaliśmy tak niedawno I Krakowska znowu spełniła nasze nadzieje, choć wydawałoby się, że trudno będzie
pogodzić ten I tamten zapamiętany z telewizora portret. Malina była przecież cicha, mało
mówna, instynktownie pogodzona z tym, że
rolą kobiety jest należeć zawsze do jakiegoś
mężczyzny. W tym zespolonym z naturą stworzeniu był~ jednak tyle tajemnic, spraw nieodgadnionych.„

P

- Panuje opinia, że start n Wajdy to wy·
grany los, ie aktorzy odkryci przez niego mają zapewnione powodzenie„. Aktorka uśmiecha
si~. - Nie przypisujmy słowom m.agicznego znaczenia. Powodzenie aktora to rzecz tak złud
na. Ale prawdą jest, że praca z Wajdą, to
rzeczywiście wygrany los. Przecież Malina, to
była moja pierwsza, prawdziwie filmowa i od
razu
duź.a rola. Ten reżyser żąda od aktora
maksymalnej koncentracji I pełnej mobilizacji
sił psychicznych. Oczekuje opracowanej w ~e
talach propozycji postaci. Sam dopiero wybiera z niej to, co najbardziej przydatne, najlepsze. Wajda to świetna szkoła i&awodu.
przyszła kolej na Jagnę: „„.s!elną dziena rosłą, że bez płot nie priejdzie, bo żerd
ki pod nią pękają„„ a piękną, białą na' gllble,
a urodną klej jaka jałowica". Na planie „Chło
pów'' ciągle jeszcze zima. J.agna już Borynowa

I

chę,

10-1-22-b-4-12--8-1

żona. Włosy całkiem pod białą, lnianą chustką
schowa~ jak małżonce przystało. Na niej dopiero zawiązana czerwona, wełniana w zielone r6:iyczkl, suto frędzlami zdobiona. Bluzka

PROSIMY

blat.a, bufiasta. Stanik aksamitny, czerwony,
sJ>ódnica suto marsz<'Zona, uszyta z grubego
pięknego pasiaka. Buciki skórzane. sznurowane Jak zasobnej gospodyni przystało.
Siedzimy na workach pełnych styr11plann I
rozmawiamy. - Boję się trochę tej roli. Wiem,

O TRAKTOWANIE

:ie może wielu widzów wyobraiało sobie ln·a•
czej Jagnę. Ale jeśli uda mi się przekonać do
niej, p~zekazać jej osobowość, to znaczy, że nie
zawiodłam oczekiwań. Jagna jest dziś moja, a
ja uależę do nie.i. I dopóki nie przebrzmi ostatni „klaps", o innej postaci myśleć nie pQtraflę.
- Właśnie, a co po „Chłopach", jakle pani
ma plany? - Cóż, chciałabym po prostu trochę odpocząć, wi~c na pewno urlop. Proszę mi
wierzyć, każda du:ia rola bardzo wyczerpuje.
Trzeba znaleźć po niej c-zas n·a akumulację sił.
- Tym bardziej, ze przecież w międzvczasi~
wystąpiła pani w roll siostry Panny Młodej
w „Weselu" realizowanym przez Wajdę. Pytała pani o plany.„ Nie wiem doprawdy jaką otrzymam następną rolę I czy ją otrzymam.
Ale mam jak kaidy chyba aktor swo.le marzenia: chciałabym zagrać kiedyś kobietę pozornie szarą, nieefektowną, słowem kobietę ZWY•
czajną, często niekochaną, która potrafi z upo•
rem walczyć o to, co dla niej najcenniejsze:
dom, meża, dzieci. :i':ycie takich kobiet bywa
czasem bardzo ph~kne. choć niełatwe I niefilmowe. Jagna jest dziś moja, a ja należę do
niej. I dopóki nie przebrzmi ostatni klaps, o
inne.i postaci myśleć nie potrafię. Chociaż.„ w
chwilach relaksu
uporc-zvwie wraca jedno
pragnienie: chciałabym zagrać kiedyś kobietę
bliską Hance; może to bvć dzisiejsza I wcale
nie wie.iska kobieta. To klejnot czystej wody,
choć taki. niepozorny.

'!\<
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Emll!a
Kra.kowsk11
fest
poznanianką, Z'Wfłl•
zainą sŻczerym sentymentem u
swym miastem.
domem rodzinnym, który nauczyl 1ą kocha<! ~,
ctr I muzyk4. Do szkoly tea.tra.!1U!j w Warnll•
Wie zda/.a za pierwszym pOdej~ciem. A potem?
Jak
wielu
mlodych.
fwle~o
upieczonych
aktorów, cll<>dzlla od teatru do teatru be.z
skutku.
Byla Więc
w
swo1e1
branży
czlO•
wiekiem do unzystk!eqa. Brala każdą dorf/Wczq
pracę:
w
radiu..
teleumjl,
Esllradzl•. Dopiero
etat u Hamuszkiewlcza przywróctl nadzieje. Jestem
przekona114 - mów! na koniec tiktorka - te w zawodzie moim. choi! najczęklej doi;trzeqa stę feao
kruchą I
powterzclwwną
wa.-rstwę,
llezy się 1i4"
pra.Wde tylko praca. Uporczywte, ctqqle unbo11a.ca·
ny o nowe wartoAcl. warsZ'tat. To. co się potocznie
nazywa Iskrą bol!ą, nie podsucant4J - galn14J ~
dzo wczdnte.

HOROSKOPU JAKO
PRZYJEMNEJ,
NIEDZIELNEJ

NASZEGO

ROZRYW Kl
BARAN
(21. III. -

11. IV.).
Nie zwracaj u.wagi na. pororv.
Osoba, o której myś!l&Z, daTZV
clę ucz~. Czeka cię w M.jblitnym
cza.si•
ro2'1Dikia.n.I•
ważnych problem6111.

BYK (19. lV. -

ZO.

V.). 'J'v-

dzielt 'llX>koJny.
Pewne klfor•
macje
f)ObraJctuJ
spokojnie,
choc! M plerwszu rz,ut oka robią nie najlepsze U>ratente. Nie
pa.ajmtuj sl• dro!>nymi apra.wa.tni.
BLlZNil;TA (!l. V, - 20. Vl.).
C:14o1 1111Jwvt•z11 na. ilUtanlowlenUI efę co robtc! dalej. Nta prz•oap pewnego spctkainia.
RAK (Zl. VI. - 22. VII.). Orię
lcl twojej wyrozumlalolcł I ule·
glo~CI
tycie prywatne będzie
u.kl.adac! się JaJc na,jlepfej. W
pra.cy za-wodowej więcej mlcja-

wwv,

tu. v11. - u. vm.).

g.gw

Ty<Uieił

bez większych przygód.
PANNA (23. Vlll. - 22. lX.).

Sam.et sukcesy.

Powodzenie w
Dobra a.tmosfera w do·

mllośct.

mu ł w pr~.
W AQA (!3. lX. - 12. X.). W
n&Jbliżazym czari• będzUI cl J>O·
V%11ba .il ł w-z.twego spojrzenia na. żyele.
NUi
ztekcewa:ł
peWtWj mtormacjl.
SKORPION (13, X:. - I!. XI.).
Powoli,
ale bez przerwy bę·

cłzten

Jedna.k

imłer:zal

do celu.

ltMioWCZll

pn11Jatit.

Bąd:t

I cd robi•

STRZEl..Ee (J!. XI. - 21. XlI.).
Roro11«)1' ld~11czn11 iailc dl4
BM4'14.
KOZIOROżEe (2!. XlI. -

20. 1.).
budzo lfę 90Tączkujesz.
Wlęctj seros Wklada.j tD to, co
robtn ł bąd:t opa.now~my przy
Z&

podejmowa.ntu d11C1J%Jł.
WOr>NIK
(Il. I. fł. 11.).
PrognMtl 14 nie na.jl~sze. Wa.r1'o f)OW1'6c!c! do da.wnych wpraw
ł ludzi, • kt6rvch .zapomnłatal.
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RYBY (lf. 11. rotko!> 7'0d0!>ny
glym

tygron!u.

deczMśc!

%0. lll.). RoJ11k w ubteSpokój ł ser•

POZIOMO: I. Nle Jedno ma
Na niej białe pisanie,
12. Czeskie tak, 15. Wyspy
wchodzące
w 1kład Aleutów,
1&.. Nasza „Wiatka", 1?. Opraw•
ca, u. Bóc wojny 1ub planeta,
19, Na rzece Kwai, 20. Nie łka,
22. Kapelwize dla lamp, U,
Przewód telefoniczny, Zł. Sple•
waJąca
Irena, 26. Wyrastają
ozasem I nam,
n. Swlecąca
reklama, za. Swiąteczny przyodziewek laponek, 30. Wódka
Jałowcowa, 33. Podłoga . w naczyniu, Sł. Imię la.nowskiej, 36,
Wybitny filozof niem. (172ł
-180ł), 39, Wiatr na Jeziorze
Garda, U. Niemiecki „junak",
ł2. Sllnlankl produkują, łł. Rzeka azjatycka wypływająca w
Tybecie, ł5. Cztery u w<nu,
'9. Ogłoszenie w ga:zecJe. 50.
DS, 52. Miasto w C:zechoalowacJI, Sł. Cyganka z „Chaty
za wsią", 55. Pojemnik z ror•
są, 57, Naaza clętarówka, 59.
Zdrobniałe
Imię
te6slde, so.
Kije, gałęzie, 62. Pismo dyplomatyczne •. 65. Mle}soowo8ć podwarszawska, SG. Dawniej stal
na o-zele wo.f•ka, fl. Jest na
mapie, 6i. Czę8t! sztuki, 70.
Zszyte skóry futerkowe, 72.
Nora, dziura. 75. Miasto w na·
sz:vm województwie, 80. Słód•
ma planeta w układzie •ło
necr;nym, 82. Pycha, za.rozumlało§t!, s~. Pisarz brazyl., autor
powideł
„Kakao", 81.
Krzytówkowa papuga, 89. Raj
90. Blaszany Instrument mu·
zyczny, 92. Poprzedza daml),
93. Sl:vnna budowla pod Lecz:vcą. tł. Słynne modlitw• starojapońskie,
H. Azłatvckl wc\z
dwukl>łowy,
H. Mówca, 100.
Utwór weselny lub talobny,
1n2. Nuta „d" z bemolem, 10!.
Pra-'Ol!:etvnlec. 105. Rodzaj sur·
duta. JOB. N6t ku!'henny, 111.
Chronł
!IZ:Vję
przed zimnem,
113. P.,.,tat! z hlszpa6skłeJ t>owte~C!f łotrzykowskiej, 115. Jtołega PortO!la f Aramlu, 111.
NauM:vclel w 97.kO!ł! palR<'O'Wej
Kar«tla Wlelklegn. 119. TłU!P,C:r
z t'2le1>alru, 120. Szef kl&.<i'l!toru,
121. Jeden z czołowych liryków polsklrh XX w„ 122. Z
Jackf Ptn na dobranoc,
129.
Tuc7mlk. 1!4. Rlaly kol'i z clemnymJ plama.ml.

powmny csclwwac! cl4
ft4 kddym k1'oku.
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PIONOWO: I. Bogactwo ziem·

skle, 2. OdmtM!a espera.nta.. S.
Dr~te
pod
pode„zwq do
śmiechu, f. Skladnlk miesza.n·
kt paliwowej, 5. Do zabiela w
41lowę, I, Droga poc~1'U. 1,

Czlonek sqdu w dalwnej Pol·
sce, a. Zna.k na,wJgacyjny na
wodzie, D. ehu.stk.a malajska..
10 Odkrt{Wca l..a.brcufc1'u i No•
wej Funlafl'Uff.ł. !I. Olejek róża
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goSct 4480 km, . t!. Wnętrz11<>dcl
ubitej ZWierzyny, 14. Nie kopta. 21. Pierwiastek chemtcz·
ny, 25 Napis na 211aczku l)OCZ•
rowym, 31 . Pomor<ka rzeka. 29.
Zd<>bl go oo<>n. 13. 0WOC·1tiC•

!5.

FC~!I.

S?. Zef1l6f

Marka Grechuty, 38. Marka. 1a.mochodu, 39. Do mlodotcl, 40.
Zajmu;e :rfę spra.wa.ml lco3m0•
su w US A, 41. BOglnł rla ł 1DSlstępku,
43. M uchola.pka,
48.
Glinflll71e orglll71kl, n . Pospolity
skla.dnlk
blalek,
51.
Koniec
wy.~qu,
52. Odtoroma częfd
rieklery, 53. Ozdoba archltektolilczna. 58. Kocha na scenie,
57. Kurort belQ'l1skt. 51. C:hMo!>lfwa nłezborno§c! ruchów. 81.
Ozdob1!4 ~aint:na per1ka, 8!.
Halucynacja, 84. Potwierdzeni•,
69. No to cyk ł mów mt A~
to§, 70. Nie do qranta. ID uchu,
71. Kwla:t 1esl1m11y, 73. szukal
miliona nti filmie, 74. Zwierz
lub fł a<n!LU'klewlcz. 78. Gf-11 4
nie muzvk, 77. Urok, krasa.
ptek'llO, 78. Pra-statek, 19. NazWll mll.1'gll.M111y. BI. Pleltl pa.trfotyc2114 M. Konopn!ckfef. BS,
Pounne; kolana, 84. Wprowad-zenle w ruch k·u.klelek, 88.
Afrykańska roAltn.a J)rzemvslOwa.. 88. Przewód ka.nallzact11ny,
91. Podsta!Wa kolumny, 05 Dru_
gie siowo oseska, 97. Kam dl4
A fl!a. 99. Protful« n-a zns'tmkł,
101. 'Podni<>sl na~ ~lę.
OrietD!ectu qrafacvch. 1011.
Inaczej tinta (dru.k<J.rstwo).
107.
Przez plctkl, 109. Pollł1tk 1a.pońskl. un. Trafia na kamie!\,
1ą w a1ft7Plecle 11recktm. 1!4.
Od łnt71a do mt71n. !M. ']'ea~
sfud,..nrkl, 118. M~sttoo M•

m.

choo"łle.
Po ro7.Wlązanfu

całej krz:vlitery zna1du1ace ftlę w
Polach . oonumerowanych
w
Prawvm dnlnvm rol!u. czvtane
kole1no od 1 do R3 utworz"
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Na srebr nym
ekran ie

Fllm pokazuje <>·
stat.nl, stosunkowo mało waweekend" ny rozdziel życia Napoleona
„zwariowa ny
(barwna, szerokoekr anowa ko- Bonaparte - pobyt na zesla.nlu na Wyspie św. Heleny,
francuskoprodukcji
media
wlos.kiej). Perypetie czlowieka
,,ZACHĘTA"
interesu, który dąży do zawarcia umowy z genialnym
„Przygody misia Yogi" (awynalazcą, koll6trukto rem rewelacyjneg o Jachtu. Ko.lejny nimowany, barwny film proPowamerykańskiej).
dukcji
niejszego
popi.s gry naj!)Opular
francuskieg o Louisa stal w studio Williama Hankomika
de Funes, Alt<:Ja sklada się ny i Josepha Barbery w wyz lawiny gagów, wywol:ywa- niku olbrzymiej popularności
nycti obecnoś<:ią niezwyklyc h jaką postacie misia Yogi I
J)rzedmlotó w. „Tora! Tora! To- jego sceptyczne go przyjaciera!•• (barwna, szerokoekr ano- la Bubu zyskały w TV na cawa rekonstruk cja historyczna łym niemal świecie. ,.Honor
dramat
(barwny
na taśmie 70 mm, produkcji samuraja"
kostiumow y produkcji japoń
japońskiej).
•
amerykańsko
się w
roz~i-ywa
Akcja
skiej).
w:elNajnowszy film z serU
kluczo. 1831 r. w <>kresie zaoehwianla
rekonstru.k< :ji
klch
Tokun wojny potęgi rodu Shogunów
wydarzeń
wych
faktycznie
rządzącego
światowej. Odtwarza przebieg gawa,
na bazę Japonią. Bohater filmu wYPOjapońskiej
napaści
amerykański ej marynarki wo- wiada walkę korupcji l banjetllllej w Pearl Harbe>ur na dytyzmowi wys:ępując nawet
rod1..imie.
własnej
przeciwko
Hawaja.eh.
(dwuczęśc;owa
„Uciea.ka"
aanowa
barwna, szerokoekr
„WISl.A"
daptacja sztuki M;chaila Buł
radziecprodukcji
1oSloneczni k.i" (barwny, sze- hakowa,
rokoekrano wy film produk.<:Ji kiej). Akcja rc>zgrywa się w
uicz.nej
pan
podczas
r.
re1920
amerykańskiej,
włosko •
Vittorio de Sica). cieczki białogwardzistów na
' żyserla:
Dramat Włoszki, której mąż poludnie, a następnie w Konzaginą! na froncie w.s.chodnim stantyno·po lu i Paryżu . Bohapodczas Il wojny światowej. terem jest iieneral o.słaniający
W wiele lat po wojnie odnaj. odwrót armil Wrangla. „Moja
(dramat psyduje go ona w podmoskie w. noc u Maud''
nową ch-0le>g;cznv produkcji francuz
skiej mlejs.cowości
inżynler po
32...J.etni
Odtwórcam i głów sklej).
rodziną.
nyoeh ról są: Marcello Mastro- pobycie w USA wraca do pro: romiastecz.ka
ego
ianni, Sophia Loren I Ludmi- wtncJe>naJ.n
„HorY'llOnt " zmowa z przyjaciele m, noc
la Sawieliewa .
(film oby-cz.ajow o • psycholo- spęd~na w domu pięknej legiczny, pro<luk.cji węgierskiej). ka.rkP,, spotkanie z dziewczy17-letnl zbuntowan y -chłopiec ną, którą k~ha, składają się
na.kreślony
tnteresująco
por7'uca gimnazjum I rozpo. na
-człowieka
czyna „samodziel ne" życie ja- portret bohatera,
moralnych.
zasad
surowych
nastę
a
ko goniec w biurze,
pnie jako robotnik w fabry- W roll głównej - nagrodzo.
ce. „Cha.rly" (barwny, szero- ny za tę kreację na MFF w
produkcji Cannes w 1969 Jean Lou.lis
koekranow y film,
Niezbyt roz- Trintignant .
amerykańskiej).
czlowiek na
młody
garnięty
„WOLNOS C"
skutek niezwykłego eksperystaje się geniuszem.
mentu
Po ,,Cl"omwellu", ,,Rzetniku' '
roll CharJego jest
Odtwórcą
(Os.car za I „Pi:zygodac h m~la Yogi"
Robertson
Cliff
„Ra.rem
będzie
wyświetlany
męską rokreację
najlepS"lą
ku). „Orzeł w klatce" (barw- pa.na Voka" (barwna szerokony dramat hlst.eryczny pro. ekranowa komedia kOOt!umo.
du.kej; Jugo.słowiańsko _ ame- wa. prOdu.k.<:jd czechosłowac.ry'kańsk!ej).
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ŁIK

klej). Akcja t-OCZY się za panowania Rudolfa n Habsburga. Bohaterem jest szlachci~
Vok, ktory przeszecU do historii Jak.o Jeden z naJwakom ltuwodzi.clell i mężów
szych
i; tanu,
„LUTNIA"
Po „zwariowa nym weekea•
(barwny
za.r aza"
dzie'
film psych~log1czny, produlc.
cji polsk.iej, reżyseria: Roma.n
Załuski). W 1963 r. we Wroepidemia
wybuchła
cławiu
czarnej ospy. Przebieg wydarzeń, a przede wszystldm azdrowili, opisał
służby
kcję
repe>rter Jerzy
warszaw&k i
Ambrouew icz. Ksjążką tą zamteresowa l się reżyser Roman
opierając &eenar!w;z.
Załuski
filmu na jej treści.
swego
Akcja <>bfituje w wiele scen
poJ<azujących prawdziwe twarze ludzi w obliczu niebezpleczeńsbwa, sytuacji niezwykłych,
ostatecznyc h. W rolach głow.
nych: Tadeusz Borowski, St.anislaw Miichalskl, Eliasz Kuziemski, Joann.a Jędryka I in.
Robinson"
kochany
„Mój
(barwny obyczajow y film proo
Opowieść
dukcji NRD).
19mlodzleży.
współczesnej
lrohaier balansuje na
letni
krawędzi

między

22 kwietnia odbędz.le się w Teatrze Muzycenym pre•
miera musicalu Ry.szarda Sielickiego „Diabeł nie śpl"
z librettem Antoniego ll1aria,nf)wi cza 1 Ryszarda Marka
Grońskiego, opartym na komedii Stefana Krzywosze wsltlego „Dia~I 1 karczmark a". Ta barwna opowldt!
o pięknej karc;>,marce Kasi, na której duszę (I cnotę)
potraktowa ne
uwspółcześnione,
cokolwiek
dybają
z przymrużeniem oka diabły - jest raczej pretekstem
ego widowi·
rozśpiewan
I
ego
roztallczon
do wielkiego,
ska muzyczneg o.
klerc>w·
Czeski,
Reżyseria I choreograf ia: Zbigniew
nictwo muzyczne: Ryszard Damrosz, scenografia : Ll·
liana Jankowska .

(Dokończenie ze str. 2)
niuansów Judzkich charakt eklasycznej sytuacji
w
rów
„zamkn i ę
dramaturgi cznej
tych drzwi". Ak.cja rozgrywa
.się w ciągu kilkunastu godzin
w kręgu kliku osób, które ze.
t~ąl i skazał na siebie przyJ}adek. W rolach głównych:
Matgorzata Niemirska, Wleń
czyslaw Gllńskl, Leon N iemczyk f in. „P~laniec" (baI"Wdramat psychologic :z;ny,
ny
Subprodukcji angielskiej) .
telne studium dojrzewani a 13e
porus.zająoe
chłopca
ietniego
go się pośród tajemniczy ch I
n iezrozurnla !ych spraw dorosłych. Wybitny film nagrodzony „Złotą Palmą" w Cannes. •

-~SPORr

dzleciń·

a życiem doro-s!eg<>.
Z jednej strony prowadzi saodważne życie
modzielne i
erotyczne (żona i dziecko) z
chroni 'się
oehętnie
druglej
pod opiekę rOdzinnego domu
w sytuaoejach trudnych I niewygodnych . „Serce to samotny myśliwy" (dramat psychoamery.
produkcji
logiczny
kańsklej). Los wraill:wego , głu
choniemego mężczyzny, który
wobec niem<>Zności z:nalezle.
nla wspólnego języka z Innymi lu{!tmi, decyduje się na
samobójstw o.

s~wem,

,,Wl.OKNIA Rz••
Po „Brylant.ac h pa.ni Zuzy"
„Serce to samotny myśliwy"
„S'l:erokiej drog-i kochanie"
dramat psychologi (barwny
czny, produk:cjJ polskiej, reżyseria: Andrzej PiotrOWSkl ).
rozegrania subtelnych
Próba

(Dalszy ciąg na str. 7)

PILKA NOZNA

t. rv. Włókniarz Pab.
Hutnik N. Huta, Il liga, g<>d2.
11.15 w Pabianicac h.
WZKG Wit$. rv. Start kowice (CSRS), spetkanie to·
warzyskie, god2. 16, ul, Te.
resy 56.
8. IV. Polska - NRD, mecz
godz. 16.30, AI.
towarzyski ,
UniJ 2.
Włókniarz
9, IV, Start
Pab. li liga, godz. 16, ul. Teresy 56.
Szombierki
t2. IV. Start Bytom, mecz towarzyski , godz.
56.
Teresy
ut.
16,
15 - 16, IV. Międz:ynarode>wy
juniorów rz: okMJi
turniej
„Dnia Włókniarza". Startują:
BSG Motor Weimar (NRD),
Lech P02lllall, Widzew 1 LKS
na boL~kach przy Al. Unii 2
l ul. Ogrodowej .

Tekriyll?%y k
16. IV. LKS
spotkanie
Iwanowo (ZSRR),
towarzyski e, Al, Unil 2.
W!óknia.rz Pab. - Garbarnia,
li liga, godz. 11.15 w Pabianicach.

ZAPASY
8 - 9. IV Mistl"1IOStwa Pol.
t!lkl juniorów w st. wolnym,
godz. 9 i 9, Al. Unli 2.
8 - 9. IV. RIK Goeteborg
(Szwecja) - AnUa.na, spotkania towarzyski e, godz. 20 ł
17 W hali Pr7<Y Al, Un.i.i 2.

22. IV. Start - Gómik Wał
brzych, II liga, goctz. 16, ul.
Teresy 56.
ŻUŻEL
23. IV. I.KS - Pogod SzeizeStań
16, tv. Gwardia
cin, I Jiga, godz. 11, Al, Unit Gniezno.
Unia
2.
Gwardia
30. IV.
Tamów, Mec.ze o mistrzostw o
WKA
KOSZYKO
n ligi na wrze przy Pl. 9
Maja.
7 - 9. IV. Rewanłowy tumlej
o Puchar Polski koszykarzy 111111111111111111111111111111111
z udxlalem Polonil Warszawa,
Korony Kraków, Res-Ovli R2es26w I l.KS, godz. 18, 18.30 1
10 w hali przy Al. Unit 2.
21 - ZJ. tv. Międzynarodowy
turniej drużyn żel\sldch 1 o.
ka.z.li „Dnia Włólmiamza" w
1lall przy Al, Unii z.
•lłlll I Ili llllllllllll l I I 1!łU I ~IU
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1971, wYstawa pop1enel'(>wa ma1arstwa, grafiki. neżby. 15. IV. - 1. V. - IX Ogólnopolska Wystawa Prac Plenerowych piasty•
ków projektantów zatrudnionych w prze•
myś!e lekkim.
GALERIA „L"
(Nowopolska 12) do
10. IV. eksllbMsy Heuryka Płóciennika,
Od 10. IV. wystawa malarstwa Benona
Liberskiego.
WIDZEWSKA GALERIA SZTUKI (Wan•
durskiego 5) do 10. IV.
malarstwo
Władysława Ja.gody, Od 10. IV. plakat
cyrkowy,
GALERIA KSIĘŻY Ml.YN (Przędzalniana
88) do IO kwietnia malarstwo Wiesława Gar·
bolińskiego: od 15 30 kwietnia malarstwo
Haliny Korbik. W salonie debiutów od 15 - 30 kwietnia i:ra!1ka Wiesława Karolaka.
TEATR WIELKI od 20 kwietnia wystawa
malarstwa Mikolaja Wolkowyckiego artysty
plastyka z Blalegostoku.
MIEJSKA
SALON SZTUKI • WSPOl.CZESNE.J (Piotrkowska 86/88) - 10. - 25. IV. - malarstwo
Romana Artymowsklego; 28. IV. - 14. V. rysunki satyryczne .• Karu?.eli" (Z okazji
15-lecia tego czasopisma.)
SZTUKI

(Park

Im. Sienkiewicza) - 29. 111 . - 13. IV. I Ogólnopolski Plener OllmpljslU - Spala

BIBLIOTEKA PUBLICZNA Im.
(Gdań•ka !02) od 6 - 31 kwiet•
„Pisarze Lodl.l i lcb książki 19ł5 -

WaryńskleP,o

n1a 1971".

l.DK (Traugutta 18) - od I - 6 IV. wystawa
„z łódka w herbie"; 5 - 20 - Jubileuszowa
wy•tawa X-lecia Klubu Plastyka Amatora
LOK. 11 - n - z obiektywem po NRD,
a od 17 - 30 - „25 lat pucmyslu gramo·
ronowcgo w CSRS".

,,Bractwo Kurkowe 1971''
Markowa, Grzegol"Z
Walczak
oraz Piotr Janczersld..
„BRACTWO KURKOWE 1971"
pierwsze p i osen~
PR w warsLawle
oraz weżm1e udz.1al w lublle ·
uszowej.
kolorowej
edycJ ·
programu „TELE - ECHA" w
pierwszy d7.letl ~wląt (niedz.le·
nagrało już
w Ro2glośn1

la 2 kwietnia). Zaplanowa,no
także
następne
sesje nagra·
mowe w warszawie na począt·
ku kwietnia.
Nad całością przygotowywanego
proęramu
estradowego
(W sensie opracowania scena·
riusza 1 retyseril)
sprawuje
pieczę reżyser EWA
BONAC·
KA.
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Grupa powstała I rozpoczę.
ta próby w listopadzle 1971 r.
w Lodzi. Repertuar oru zalo·
żenla
wokalno-muzyczne gru•
py
oscylują
wokół
stylu
„NEW FOLK" Piosenki w swej
treści nawtąz.uJą do problematyk! polskiego tulkloru Czlonkowle
„BRACTW A
KURKO·
WEGO 1971" i.wracają szczególną
uwagę
na orygtnalne
brz.mlenle (a raczej: wspól·
brzmienie) !n~trumentów akustycznych
(6- 1 12-strunowe
gitary klasyczne oraz banjo).
a takte na specytlcz.ną rakturę
wokalną poszczególnych ptosenek. Grupa występuje w na·
stępującym
składzie ·
Piotr
Janczerskl vocal. kler artystyczny ~rupv. Zbi11nlew No·
wak - !ort. bonea. vof'al; Ja ·
nusz Brynl„wlc1
l!lt
12·
-strunna. flet.
harm
ustna
vocal. Ryozard Godyń - 1(11
6-st.runna. banjo, vocal. Krzy
si.tor Murek git. basowa
vocal.
W rep~rtual"le 11rupy maj.
dują się w więks?.Ośc1 kompc·
zycje Jej członków. zaś tek·
stów dostarczają znani autorzy ,
Jadwiga
Urban„wtcz.
Anna
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SOBOTA - 1 KWIETNIA 1972 ft,
PROGRAM I
. 9.00 11Chlopey . ' tanta.zją•_• - film fab. prod. radz. J0.15
i;i dalej będę śpiewać" - film tab. prod. ang. 15.05 Program
dnia. 15;~0 Pro~ram I proponuje. 15.35 „Z kamerą w!iród
zwierząt . 16.05 TV Informator Wydawniczy. 16.3ó Dzlennlk.
Stanisław Grochowiak ,.Be"ł 16:4D Teatr Młodego Widz.a Program muzyczny . TV Lódź.
17.45
Piękna".
i
"!: stta
li= 18.00 Sprawozdanie z Il polowy meczu pUkl nożRuch
(Zabrze)
Górnik
Polski:
Pucharu
nej
0
(~ho~.zów). 18.45 ,,Premlera miesiąca" - „Tema con variao z1on_i - f1lm muzyczno.baletowy TVP. 19.20 Dobranoc < „Dziwne przygody Koziołka Matołka" (kolor). 19.30 Monitor
N (kolor), 20.15 Teatr Rozrywki: Bruno Winawer R H rnty.., nier". 21120 Dzie110ik I wiadomości sportowe. 2'i.45 s prawozda.nie z meczu hokejowego o mis~ostwo §Wiata w grupie
„B" Polska - USA (Ul tercja). 2~.30' „I dalej będę śpiewać"
- film fab. prlld, ang. 0.05 Program na niedziele.
PROGRAM li
rep.
17.00 Program dnia. 17.05 „Akcja - Akademia" li: 17.25
Recital wokalny Peters baggera - bas. 17.55 Sztuka magazyn kulturalny pod redakcją Witolda Rutkiewicza. 18.35
•
„t.udzle z różnych stron świata" - filmy dokumentalne: ;,Rolnik 1 Singapuru", ;,Rybacy z Singapuru". 19.20 Dobranoc, 19.30 Monitor. 20.15 „Wiosenne wody" - film fab. prod.
czechost. wg Iwana Turgieniewa (dozwolony -od lat .16~. 21.45
24 godziny. 21.SB „Kochajmy święta" - program rozrywkowy. 23.05 Progritm Il proponuje. 23.15 Program na niedzielę.
NIEDZIELA - I KWIETNIA 1972 a.
PROGRAM I
I.Oo Program dnla. 9.05 Dla mtodych widzów - 1-Awantu.,. ra o lwa" - film fab. prod. ang. 10.00 PKF. 10.10 '„Papiruśową todzią przez Atlantyk" - fil!II z serii: „Czas I ludzie"
"' - prod. norwesko-s21wedzk1ej. 11.35 „Splewnik biurowy": wykónawcy: Orkleśtra Polskiego Radia I Telewizji pod dy~ rekcją Stefan~ Rachonia, Asocjacja fłagaw, „Novi Siniiers",
K&.lina Jędrusik, Magda Urrter, Tadeusz Ross I inni. 12.~-0
Dziennlk. 12.45 Przemiany. 13.15 Dla dz.leci: Janina Pora„Klchuś majstra Leplgl!ny" cz. 1. 14.00 z cyklu:
zińska Folklor tywy: „Na Pałukach" - rep. film. u.20 Spiewa Hermann Prey - film muz. 15.40 Film z serii: „Bonanza''. 16.30
„Ryby stu jezior" - rep. 17.00 „Studio 13". 18.10 Tele-Echo.
19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik (kolor). 20.05 z serii: „Arsen
Lupin" - film fab. prod. franc. odc. I. 21.00 Scena Monodram. Antom Czechow - „o szkodllwoaci palenia tytonlu"
(kolor). 21.20 Magazyn sportowy (kolor). 21.35 Sprawozdanie
~ meczu hokejowego o Mistrzostwo Swiata (grupa ,,B") Polska - NRD (II 1 III rercja). 22.55 Gra Herb Alpert i Tijuana Brass - pro&ram ro.rywko wy (kolor). 23.45
M
PROGRAM Il
15.SS Program dnia. 16.oo „Gwiazdy cyrku" (kolor). 16.50
~,Wesele S2:cz:Yrzyckle". 17.20 „Montparnasse 1919'' - film
""' biograficzny .t~nc. (dozwolony od 16 lat). 19.20 Dobranoc.
19.30 Dz1enn1k . 20.05 .,Wieczór z Naną Mauskouri" - francuski program rozrywkowy. 20.55 Fris\ Chambor Daneo Com•
pany - Pierwszy Zespół Tańca Kameralnego z Nowego Jorku. 21.25 Studio 63. Mirosław Zulawski „Wizyta" („ópowieś21.40 ;,Amor i muzy". 22.20
d mojej :!:ony").
PONIEDZIALEK - 3 KWIETNIA 1972 R.
PROGRAM I
~
li: 8.H Program dnia, 8.50 Dla młodych wldzćw: „M!lośc!
o w przyrodzi"" - film prod. węg. (kolor). 10.15 Z cyklu:
m _W cztery świata strony - program pt. „Austral!a" cz. n.
t.l 10.50 W starym klnie. 11.łS Dziennik. 12.00 z teki folklory·
~ &tycz.nej Adolfa Dygacza - „Pt-1.yszUAmy tu po Am1er,guścle,
czyli folklor wiosenny". 12.35 Dla dzieci: - Janina Pora.., zlńska - „Klchuś majstra I.epigliny" cz, U. 13.20 Sprawozdawczy magazyn sportowy. 15.05 Z cyklu: Plórklem I węglem.
O 15.30 „Włókno - morze i bobby" - teleturniej. Je.30
z ,„Rzeczpospoma babska" - film fab. prod. poi. 18.05 „GwJaz·
dy tamtych dni" - Józef Redo. 19.20 Dobranoc. 19.'° Dziennik. 20.05 Teatr Telewizji: - Moller - „Szkoła ton". Pd
tea:trze ok. 21.15 Magazyn sportowy. 21.35 „Fryderyk Chopin" - 26 preluc11a op. 28. 22.15 Program na wtorek,
PROGRAM Il
•
18.2' Program dnia, 16.30 Przebole wielkich miast - program TV NRD. 17.25 „Pucherokl siuda - baba 1 dziady -śp.1lprogram folklorystyczny (kolor). 18.05 „Anton.I Iwaguśne" nowicz gniewa się" - film fab. prod. radz. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dzlennlk. 20.05 i.Trzy pieśni" - ~plewa Stefania Woy.
to.wloz. 20.ą ;,W ogonku po kabaret". 21.20 • - • Monodram - Tadeusz Nowak - i.A jak królem, a jak katem
będziesz", 22.10 Proiiram na wtorek.
WTOREK - ł KWIETNIA 1972 R,
PROGRAM I
I.OO Dla dz.leci! i;Mąd.ra córka wieśniaka'' .- flln'I fab.
prod. NRD (kolor). 10.ZS „Pukać do każdych d.r7.W1" - film
fab. prod. USA (dozw. od 18 lat). 12.45 Przysposobienie Rol.
U!epswmy swoje -gospodarstwo. 13.55 Ulepszamy
ńlf)ze swoje gospodarstwo. 15.35 Program dnia. 15.40 Sprawo"idan!e z meczu koszykówki mężczyzn w ramach turnieju przedolimp!jsklego - Czechosłowacja - Polska. W przerwie me•
czu - Dziennik. 16.55 „Spółdzielcze obrachunki". 17.25 LWD.
17.45 TV Ekran Młodych. 19.20 Dobranoc - Japek I Agatka.
20.00 Przemówienie ambasadora Węgierskiej
19.30 Dzlenn!k.
Republik.! I.udowej z okazjl święta narodowego. 20.15 „Pukać
do każdych drzwi" - film fab. prod. USA (dozw. od 16 lat).
21.50 Portret Zygmunta Waliszewskiego. 22.20 Dziennik. 22.35
program rozrywkowy TV ezechosL
,,Muzyczny ekran" PROGRAM li
.
17.30 Program dnia. 17.35 „z kamerą przez Węgry"
Swiat w kamerze naszych reporterów - ,,Istwan" - ;,Nie
•
ma wina nad węgrzyna" - reportaż TELE•ARU. 17.55 Sygnały z kosmosu: z cyklu i.Ze świata fizyki". 18.15 Po drugiej
. s~roi;iie Baltyku OTV Szczecin na ekranie. 18.45 En trancals
. ·" J ~i8). ;9.20 Dobranoc. 19.30 Dzienn 1k. 20.05 „Glob". %0.35 WrO•
rep, filmowy, 21.05
); eiaws-kl Festiwal Muzyki Polsklej
24 godziny. 21.15 ELWRO - trzecia I czwarta generacja. 21.45
• . Ruskij jazyk po TV (25) (powt.). 22.15 Kino Wersji Orygitum ang. (Nicholas
nalnej - „Wyrównaaiy rachi.mell:" Nickleby). 22.40 Proizram na środę.
SRODA - 5 KWIJ;:TNIA 1972 R.
PROGRAM I
O.SS Historh dla klas VIII - Poczdam. 10.30 1-, Antek" film prpd. TVP. 11.55 Fizyka dla klas VIII - Indukcja elektromagnetyczna. 13.40 z cyklu: Wybieramy zawód. 16.25 Program dnia. 16.!0 Dzlen nik. 16.40 Dla młodych widzów - ;,I.a•
Klub Przyśzlych Zdobywców Oceanó\V
tający Holender" .., Film z serii: „I.udzie 2 różnych stron świata". 17.30 „Na
rynku pracy". 18.00 Z cyklu: •• Poznajemy przyrodę" - „owady, ważki" - film prod. wlosklej. 18.20 LWD. 18.40 „Twoje
serce - twoje zdrowie". 19.20 Doł>ranoc. 19.30 Dziennik. 20.or;
„Antek" - film prod. TVP, 20.55 ,,Swlat I Polska", 21.30
program muzyczno-poetyckl
„Miłość I :!:ycJe kobiety"
e>party na pleśniach Roberta Schumanna-: 22.15 Dziennik wiadomości sportowe. 22.35 Program na czwartek.
PROGRAM R
18.45 Program dnia. 16.50 Klub Szeac!u Ko·n tynent6w. 17.łO
;,Spotkania warszawskie" OTV ·warszawa na ekranie. 18.10
„Miejsce pod słońcem" (Polak pracuje) Uniwersytet TWP. Cztowlek w ~wiecie. 18.łO „Pollena" (Praktyczna Pani). 18.ł~
Walter and Connle (25), 19.20 Dobranoc, 19.30 Dziennik. 20.05
Intuicja czy racjonalizm (Z pogranicza techniki i sztuki)
20.35 „zamknięcie sezonu" cz klasyki humoru), 21.35 24 godziny. 21.45 En franca!s (18). 22.15 Program na czwartek.
CZWARTEK - 6 KWIETNIA 1972 R,
PROGRAM I
8.19 Matematyka w szkole. Matematyka w klasach matematyczno·fizycznych - XV. 10.55 Język polskl dla klaś Vll Henryk Slenkiewiez. 11.55 Język polski dla klas III-IV lic.
- Konstanty Ildefons Gałczyński. 13.50 1 14.35 Mechanizacja
Rolnictwa - Nowe maszyny rolnicze. 15.20 Politechnika TV
- Fizyka rok I - Dynamika ciata sztywnego, cz. Il. 15.55
•
Pol!tecbntka TV - Fizyka rok I - Dynamika ciała sztywn-ego - oz. ITI. 16.25 Program dnia. 16.30 Dziennik. 16.łO Dla
mtodych widzów: Ekiran z bratkiem. 17.40 Magazyn ITP.
17 .55 2.i cyklu: „Mors kle spótkar\la" - program pt, „stoczniowcy z Zamechu''. 18.25 LWD. 18.15 ;,Blerlozka" - tańce
19.30
w wykonaniu zespołu radzieckiego. 19.20 Dobranoc.
20.10 „Tajemniczy
Dzlennlk. 20.00 Przypominamy, t·adzimy.
klucz•• - f11m fab. prod. ang. (dozw. od lat 16). 21.00 PKF.
21.lB ,,Anna & Pestollna". 21.50 „ Wieczór z piosenką"
transmbja r Klubu Piosenki ZAKR. 22.15 Dziennik TV I wiadomości sportowe. 22.35 Program na piątek. 22.40 Pol!techn1ks
f~~~~~) . rok l (powt.). 23.10 Polltechnlka TV - Fizyka
::: ; vk
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O RWO-CHROM
oraz wszelkie prace z zakresu
FOTOGRAFII BARWNEJ
w terminie 3-dniowym wykonuje
ZAKŁAD FOTO-COLOR,
ul. Rudzka 61, tel. 431-95.
z diapozytywów
NOWOŚĆ:
barwnych - kopiowanie zdjęć.
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Dr ZIOMKOWSKI, skór- MATERIALY budowlan
weneryczne. 16-!9. z roz.biórki, oeglę, dźwi
ne,
krokwie
belki,
oprócz gary,
Piotrkowska 59,
3838 g (gruz bezplatnie) poleca
sobót
Bu
- - - - - - - - - - . - Sklad Materia.łów
jednorodunny dowla.nych 1 Opalo·wych
DOMEK
Andrzejów
Ma.rysln III - sprzedam. z. Koziara,
Mieszkania na„ zamianę. k. Lodzi. lto·kicl.ńska 225
1967 g
Prasa. Tel. 454-93
„3938
Oferty
Piotrkowska 96
Osl.edle Ma- - - - - - - - - - M-ł, I p.
zamienię na M-5
budowlaną - tej ki DZIAZ..KĘ
samy.m osiedlu.
1.050 m, fro-nto~ą, ~zę- w tym
3888 g
udrzew1oną, o- Tel. 812-30
ściowo
·
grO<l.zoną, przy tramwaminiatury
ju sprzedam; Ksawerów, PUDELKI
szkolna 3 a, przystanek srebrne po championach
4163 g pełnorodowodowe $.przeWidzew-Żdżary
dam. Gda.ńska 105, pa:DOM z 011rodem 3,5 ha ter. Iwaszkiewicz 4387 g
przy stacji PKP sprzerót w plęćCzarnodn KRZEWY
dam. Kopeć.
najpiękniej·
4179 g dzleslęclu
25, pow. Lód~
szy·ch odmi.a.nach sprzeLCJ.rtz, Pabianice,
:lliemi, w tym daję.
MORGĘ
część ląkl - llprzedam. Arm.ii Czerwo.nej 28, tel.
Lódzki, 51_79
Konstantynów
Marla1----------Lutomierska 71,
4095 g POLOWĘ czynnego loka
Wójcik
11u usługowego w śródPLAC w Sokolnikach - mieściu z powodu chospółka
odstąpię,
sprzedam. Pablanlce tel. roby
pro.p ozycje
inne
4107 g lub
26-20, po l.6
Prasa,
;,4170''
DOM 5-izbowy z ogro- Oferty
dem ł.200 m w Kazlmle- Piotrkowska 96
sprze- STOLOWY - reprez.enta
rzu k. l.odz.I da_m. Mieszkanla wolne. eyJne u.rządzenie - m_
W1adomooć: Lódf, Próch- ble stylowe - sprzedam
Prasa
„ł099''
nlka 3, m. 1, Sowińska Oferty
'
96
k
k
DOM mu,rowainy cztero- Piotr ows a
1zbowy, ogród - w Ko- PIANINO francuskie nie
Tel
spr.zadam
sprzeda-n drogo
!uszkach
' 4018 g
Lucja Nowęk. KoJu.szkl; 672-34 po 11
'
4072 g
Kościuszkl 87

DOMEK ~ o.grodem lub
plac pod budowę w do•
punkcie handlobrym
Mleszkanle
wym kupię.
zamianę w blokach.
~ oa
Prasa.
„4462"
~ Oferty
~z Piotrkowska 96

C

„

DROBNE

OGROD t.500 m kw. wydzier:tawię. Teresy 7

ku1fo·lerską

MASZYNĘ

manekin 1 tnne
notną,
sprzedam.
_pne<lmioty Wólczańska 144 (pracowgodz.
nia kuśnLerska).
4576 g
!6-18
ręcz.ny 1 piec
MAGIEL
i.przedam.
pokojowy
37 KonstantyinCJ.wska
4012 g
(Zdrowie)

DOMEK jednorodztnny.....: SPRZEDAM kapronówkę
sprzedam. Mleszkan1e na ,„Szko·tk.ę" 244 igły, g!adzamianę. Ołowl.aina 82, lłO ką oraz. swetrówkę „Du3929 g bLet" 10-/90 - c;ryginal.
godz. 17
PLAC budowla.ny (503 ID) Tel. '-17-12, g.odz. 18-20
-:: PIANINO i s uli! sprzeJO
"" Demokrafrczna
4064 g
Wllldomość: da,m. Tel. 276-48
f; sprzedam.
Klllńsktege - - - - - - - - - - Szymański,
3932 g Pll!!C pokojowy duży
178, godz. 14-17
ROZE szla.chelne I dzim- sprzedam. Tel. 412- 74

N
;i..

g
Sl

+

kt oraz cebulkl gladloll,WOZEK dziecięcy (beżo·
Sporna
Lódź-W!- wy) sprzedam.
sprzedll.m.
~ !j dzew, ul. Rokicińska 33 85, m. i. godz. 18-19
"'
::19
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P!'iACOWNICV POSZUKIWANI

N

tokarzy.
narzędziowych,
fr"7.t:•'ÓW
narzędZiowych, ślUsarzy remontowych
szl!flerey narzędziowych O wysokich kwa!\natychmlast
zatrudnią
zawodowych
!ikacJach
Zakłady Jglel I Części do Maszyn Dzlewlarsklich
Wersalska 50. Warunki
ul.
Famld" w Lodzi,
pracowników
zbiorowego
układu
w/g
ptacy
przyjmujp
zgłoszenia
metalowego.
przemysłu
dział osobowY prz.edslęblorstwa.
nll!l-ZE~W.

a śl\::!larz;:il>
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KIEROWNIKA działu techn.-prod. - In~. mechanlk o specjalności naprawa 1 eksploatacja samochodów, murarzy, pom. murarskich, posadzkarzy,
mechaniłSóW samochodowych, blacharzy samochodowych, robotnlków produkcyjno-transportowych
- zatrudni Lódzkle Przedsiębiorstwo Motoryzacyjno-Transportowe PPT w Lodzi, Piotrkowska 91.
Zgłoszenia prosimy kierować do działu organizacji i spraw osobowych w godz. 7-15 na w/w adres.
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Dllla !O marca 117Z
lał

r. zinarla1

prze:ływszy

l.t•·

ANTONINA
SU CHARZEWSKA

...

Pogrzeb odbędzie 1lę 1. IV. br. o lfodzł
nle lł.30 z kaplicy cmentarza na Mant, o
czym powiadall)la pogrątona w 1mutku
NAJBLIZSZA RODZINA

W dniu
&feb I

30 marca 1912 roku

clt1żklcb

zmarł

po dtu•

clerpłenlacb

I. t P,

•

JAN JANUSZ
PAWŁOWSKI
b.

wlęzlei'l

kuchnię,

KOLEJKĘ Pi.ko caly zeTel.
spr:lledam.
staw
576-34, po godz. 18
„ w ARSZA WĘ 203 „ spr/he
dam. Bazarowa 9-7
--------~---

PRZEJMĘ ko·nto w PKO
ku.pno samochodu.
na
Prasa,
„ 4141 "
Oferty
Piotrkowska. 96
BL-11" z
„CITROENA
zamien,nym1
częściami
sprzedam. Tel. 394-ao
SKUTER ,Osa 175" orall.
pianino sprzedam. Tel.
4IOO g
439-38
„MOSKWICZA 412" wylosowanego w PKO sprzedam. ófe,rty ·„ illl6" Prasa, Piot>kowska. 96

ła.-zienkę,

r------------kuo mi luby
800 ton greckich
,,delicji••
dla łódzktth sm·akoszy

Chałwy

p,nzedsta,w iciel łódZJkiej ;,Optimy" J.nż. Jerzy SłomczY'ko,wski
pow.rócił z Afryki, a ściślej mó
n.zaonii, Kenii i wielu
wiąc. z Ta1

czę-

wygody, zamienię
podobne w Lodzi
na
PrMa,
„3993"
Oferty
Piotrkowska 96
mieszkaniem
SKLEP z
Woli, zaw Zduńskiej
mienię na mieszkanie na
trasie Lódź - Warsza·A•a
najchętniej z modys,tką
Zdu,ńska Wola. Laska 28
3H2 g
Grzymala
KOREPETYCJE _ matefizyka, chemia
matyka,
tel. 303-74. Mgr Salińska
fizyka
MATEMATYKA,
korepetycje
chemia
egzaminy wstępne, wieloletni pracownik Uczeltel
ni mgr Wo:bnickl.
3!147 g
627-67

ści.owe

1Illnych kirajów. Przywiózl ze sobą zawarty tam kontrakt na dostaiwę do Pol»ki 4 tys. to,n zi ar
na seza1mo,we-go, podstaf\Ą.1-0•we~o
surowca do produkcji chaJwy,
Ca,l a ta przesylka tra.fi sukcesy;wmle do łódzkiej „Qptimy",
gdzie &UJrowlec p,rzerobi<>nY za,..
sta•11ie na półprodiu.lct i w takiej
po,s taci otrzymają go nie!i,czni
producenci cha.lwy w calY!ll
g'ros ziarna
Oczywiście
~raju.
pozostanie w „Optimie", która
jest na:)więloszym producentem
tego grookiego przyismaku. W
br. Lódź ma go otr.zymać 800
tOltl.

Ziarno sezaomowe j,uż od k:U~u
lat zak;utpywame jest J:>ezpośred
nio na rY'Ilkach a.f.rY1kańskleh
przez przedstarwtcieli
osobiście
„Optilmy". o:np. bo,wiem, jaok nikt
inny, potra~ią wybrać najlepsz$'
gatU111ek swrow;ca. Mu1si on ?;a
wierać nie tylko d,uże iii.ości ole
jiu, ale rówinież posiadać od1po.
wiedn!e w!l.1-ito-śd smakowe.

400" - DZIECIOM do·s konale let„MOSKWICZA
Marian Pod- nisko gwarantuje leśnl
sprzedam.
Grotniki
Lódź, Dąbrow- czówka
siadły,
4040 g Oz.o.rkowska 12. Olszewskieg 0 4ł, m. 65
sprzedam· ska. Zg!o-s:z,e.n,ia po ~o„
,,SYRENĘ
102
3606 g
· dzinle 16
Radogo·s zcz, Lewa 3
I
osoby naPOSZUKUJĘ
z ta.k iego to z\a,v na wytwarza
„WSK" z uczającej w zakresie moMOTOCYKL
się w Fabryce culci.erków „OPprotety.lc.I
sprzedam. delowania 1
gwa.r.ancją
tima" pyszną chaiwę o sma1kach
Ofe;ty
Karolew, Grodzieńs.ka 34 stomatolo-giczne-j .
1
czekola.dowym
wa.nlli<>""Y'ffi,
3898 g „4105" Prasa, Piotrkowm. 5
t11w. „farn.tazyjmą", którą następ
ska 96
„WARSZAWĘ 204" - ta
nie kwi:mjemy w łódz.ldJch skle
nLo spr~dam. Orla 10/12, NIE PRACUJĄCA przyjKupujemy - to brzmi
pach.
3899 g mie prace zlecone. Ofer·
godz. 7-lS
CJ.ptymd.sty.cZJnie. Nie zawSll.e boPiotrwiem &makolyk ten jest w sprz.e„TRABANTA 600" sprze- ty „4063" Prasa;
kowska !Iii
_ , po
dam. Tel.
da&y. Istnieje wprawdzie skle~
16 • - - - - - - - - - - -·
615 96
ul. Twwlspecjalis~yczmy przy
Ra.bk.a POMOC do 2,5-·r ocznego
_
LETNISKO
ma 20, w którym teo,retycmie
NaZdrój _ przyjmą dzieci dziecka potrzebna.
po<W1.iJ!lm.a być zaiwsze,
chałwa
4112 g
na leczenie wrot 39, m. 13
i do!'o·słych
a.le.„
wspó1nlka
Wa1runki PRZYJMĘ
klimatyc-zne.
P,roducelllcl chałwy - kiero·W•
duty
odstąpię
cze- ewent.
dobre. Wiadomość
ni,ctw& lód?Jk:iej „OprtimY" samochodowy
Traczyk, u.1. r.e- warsztat
sława
sktonllli byli by zawrzeć konitrakt
Pra~a
;,3975"
75 P Oferty
śna 1, teł. 16-29
na zorganlzowamie w naszym rn.!.l!
do ~"'naJ"- Plo~rkowska 96
LETNISKO
ście pro,blemi. Isimia!a taka swe~
"'
rzeka. WE wrześniu 1971 r. 7.!!llas,
Sad,
cia.
go cza"u prny ul. G!ówmej 8, ale
ciemnosza.ra
3390-3396 g nęla duża
504-43
z.nlknela wra.z z rozebra1nym bu
suka - do.g (jedno u·cho
dynkiem. A mo·że wa,rto w Lopokój. opuszczone). Za wsz~lką
NOWOCZESNE dzi wytyipować jedną kawiarn i ę,
,,Zdro- wiadomość wysoka naku.chnia (park
obok dootępinych wschodgdzie
R!Wl d ł
d
w ie"), zamienił! na tan ich napot, np. kawy po tuap ybsiaanv.;ce
dwupokojowe lub gkro aki:
kież
20
recku, podawano by wlaśnle
·
·
a
ows •
śródmieście
kawa.Jerkę
3973
196
che.rwę jako specjalność zakla•
g
Prasa: Styczni.a
„1'112"
O!erty
(kl)
d!u? I
UBRANKA do pierwsz~.l
Piotrkowska 9CI
pole~a
r..ooz, dwa pokoj„ ku komunU świętej
llj
lllll
I
łlllllllłllllll
g111111111111
Kowalceyń·
pra.cownla
..,
Plotrlrnwska 84
chnla, la.z ienka, bez c.o., sktego,
3356
zamieni~ na sklep w po-dwór,;u
telefon w Warszawie
mniejsze
Pra.sa, OBUWIE niemodne (sipH
,,4172"
Oferty
przerabiam
inne)
ki,
Pio.trk-0.w ska 96
o.raz noski na
Obcasv
DWA razy 2 pokoje z nowoczesne, wygodne faMickiewi
blokl (jedno sony. 643 -M.
kuchnlą,
Osiedle Mireckiego) z te- cz.a 21. Wróblewslt!
Ogłosri<»no wyniki zakończo·
zamienię n a i - . . . - - - - - - - - - - lefona-mi;"
ne-ge w .czwartek w Szczecin'.e •
trzy po.koje, bloki, lele- PARKIET, moza.Lkę pala•
VI.I Ogólnopolskiego Pneglą- :
11stwy, boazerię
fon, ga.raż. Oferty i.4182" cową,
du Zawodow~'ch Teatrów Ma- :
r..ask
Lęckl,
dostarc~a
Prasa, Piotrkowska 96
lych Fwm. Na.grodę specjalnl\ :
Infonna~Je:
Wiejska 8.
Jury, za najbardziej interesu- :
dwu- Lódt, Obywatelska 129
MAZ..żEfiSTWO z
Jące aktorstw-0 przyznano Ma- :
letnim dzieckiem p<:>szuril ChwaJ.ibóg, kreującej tytu• :
kuje samodzi~lnego mle- PRALNIA chem!ezna Iową rolę w spektaklu „Pie~nl
szka nia na rok. Ofert.y D. Sudom:!.r, Lódf, LimaBilitis", Gra.t ulujemy 1
„4041" Prasa, Pl<>trkow- ne>wskleg·o 24 w termin ' e
wszelką
2 'd.ni czyśct
ska 96
Eilltis" :
·„Pieśni
Sp&ktak!.
fu.tN., skór.V
garderobę:
człcm?k zamsl)e, ortaliony, elanoSAMOTNY powstał w ramach Teatru Au- :
3786 g
spóldzielni po~11ukuje nie bawełny, itp.
to.rskiego, zorga.n iz·owanego w I
su,blokato~krępu1jącego
Klubie Dz.lennikarza w Lodt!. :
pokoju, najchęt- SAMOTNI znajdą ctekasklego
NajbU:tsze przedsta,wienle - I
nlej w śródmieściu iub we oferty malżeńskie w • 8 bm. o godz. 21.
Blitsze
Biurze Mam1eszkaQte. prywa.tnym
wynajmie
(kat)
szczegóły wkrótce.
Pras.a, trymonialnym ,.swatka"
.,,4030"
O!erty
Lódź, Pl<>trkowska 133
P iotrkowska 96
lm 11111111111111111111111111111111fl'
zaginą!
czlonek 29 MARCA br.
KOBIETA
spótdzlelnl poszukuje nie pies seter-gordon, czarsublokator- ny, podpalapy. Proszę o
krępującego
skieg-0 pokoju., może być wiadomość lu,b e>dprowaW odpowiedzi n.a, naszą not&tza wynagrodzena przedmieściu. Oferty dzenle
postulowanej
kt: w sprawie
„4031" Prasa, Pl.o·trkow- niem: t.'Lpowa „7, m. tl
pr.zez. nas zmiany trasy auto4849 g
tel. 263~19
ska 96
linii „t.", O·trzymaliśmy
busu
z MPK. Dowiadu·
wyjaśnJeni e
jemy się, że autohuiSy tej linJ.1
sk!ierowa.no ul. Sporną w celu
skrócenia trasy i przyspt.esiePolskiego Związku Motorowego
Okręgu
Zarząd
do śródmieścia
podróży
n ia
w Lodzi, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzezgodrue z życzeniem pasa.l ,erów
zachodniego rejo.nu Osiedla Doda!: 1) samochód osobowy m-ki „Warszawa" 204
Od pasa.żerów tego rejonu
l~'.
nr silnika 183620, nr podwozia 150805, rok produkcji
MPK otrzyó1ywało wiele uwag
1966, stopień zutycta 80 proc„ cena wywoławcza
k r ytycznych na tem.a.t okrężne
24.000,- zl. 2) samochód osobowy m-ki „Warszago układu tras linii D" i "E' 4
wa" 204, nr silnika 140402, nr podwozia 128000, rok
ul. Wojska Polskiego i Stryprodukcji 1965, stopień zużycia 85 proc„ cena wykowską, dlatego też nową Unit:
woławcza 18.000,- zl. 3) samochód osobowy m-ki
L" z Osiedla Doly ski erowa„Warszawa" 204, nr sllnika 259110, nr podwozia
no do . ś r ódm ieścia trasą krót166086, rok produkcji 1967, stopień zużycia 80 proc„
·
(J. kr.)
szą.
cena wywoławcza 24.000,- zł. 4) samochód osobowy m-kl „Warszawa" 200, nr silnika 0129274, nr podwozia 24932, rok produkcji 1957, stopień zużycia
85 proc„ cena wywoławcza 18.000,- zt. 5) sarriocnód
dostawczy m-ki „Pick-up" 200p, nr silnika 195209,
nr podwozia 169596, rok produkcji 1967, stopień zutycia 85 proc„ cena wywoławcza 16.500,-, zł. 6) samochód osobowy m-ki „Syrena" 194, nr silnika
74392, nr podwozia 19999, rok produkcji 1'67, stopień zużycia 80 proc„ cena wywoławcza 14.800,- z!.
Przetarg odbędzie się dnla 14 kwietnia 1972 r. godz.
za.be:llpleczyc! lót1?Jldch
Chcąc
9.00 w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 204. Samochotelewidzów przed wszei.Jtiego rl>•
dy można oglądać ul. Piotrkowska 204 od godz.
dzaju nie!;'podzia.nik.amt Lód.z.ki
9-15 (warsztat PZM w podwórzu). Oferenci pr:r:yP.raey
Spółdzielczości
ZW!ąizek
stępujący do przetargu winni opiacie! wadium w
WY·2lllaczył dyilury pUJtl!któw nawysokości 10 proc. ceny do kasy PZM przy ulicy
prawy telewiZOl!'ów. 2 bm. w
Wspólnej nr 8 (godz. 8-15) oraz winni posiadać
godz. 10-14 pracować będą rapojazdu samochodowego
zakup
zezwolenie na
diotechinicy Sp-1111 Pracy „PreCY'zja'' przy ul. Franciszkańskiej
(dot. pojazdu w pkt. 5) wystawione przez odpo47 (tel. 551-40). w drugim dni u
Wiedn! Wydział Komunikacji RN. Wszelkich lnświąt w godz. 10-14 dyżurować
for~acjl udziela Dział Szkolenia tel. 533-09.
będzi.e putn!klt Ui!Hugowy przy ul.
Ps-bianl.Clkd.ej 194 (tel. 435-53).
Lódzk!e Za.kłady Przemysłu Spirytusowego ogła
szają przetarg nieograniczony na wykonanie poPonadito w ok!~esie świąt w
mostów stalowych do obsługi zbiorników o łącz
10-14 świaodczyć b~dJl
go,dz.
nej dH1gości 30 mb 1 szerokości 0,8 m w Mag,
usiu,g l wszyst.·k le zakłady fotóMorsów i Destylatów. Potrzebny materiał dostarPracy
SpóŁdzie-lmi
graf1cm.e
• czy wykonawca. W przetargu mogą wziąć udziat
(kl.)
„studhum ".
przt!dsięblorstwa państwowe, spółdzielcze oraz pryznajdują
watne. Slepe kosztorysy dot. w/w robót
się w dziale gł. mechanika LZPSplr. Termin wykonania zlecenia - 31. V. 1972 r. Oferty w zalaW dnuu dzisiejszym (1 bm.)
kowanych kopertach nalety składać w sekretariawszysbkie kasy PKO CZYl!'l1le bę
cie Lódzklch Zakładów Przemystu Spirytusowego
jak już zresmą podawaliś
dą Lód:t, ul. Kopclńsklego 58 do dn. a. IV. 1972 r.
my - do godz. 1.4. W plerwOtwarcie ofert nastąp! w dn. 10. IV. 1972 r. Za·
szy dz.!~ń :iwiitt PKO nie będ·zie
strzegamy sobie prawo wyboru oferenta oraz praNatomiast
wkładów.
wypłacało
wo unieważnienia przetargu bez podania przyc;zyn.
3 bm. kasy . I Oddziatu PKO
Blitszych informacji {la temat w/w robót udzlell
przy al. Ko·§ciuszki l~. azynne
2401/ k
!.ł~!lł il, m~cnan,il.l;a LZPSp1r, tel. 640-2s.
będą w godz. 1-0-13.

= Nagroda ·
illa M. Chwali b6g .

I

~

•E

i"'
•

E
E

obozów koncentracyjnych
na Radogoszczu 1 w Dachau.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nast-pl dnia l kwietnia br. o godz. 16 z kośclobo parafialnego w Lutomiersku na m!Pjs.cowy l'.mentarz, o czym zawiadamia porra:l:ona w •motku
RODZINA

I

•

Królszq lrusq

PRZETARGI

Jak pr~cujq

w

'9

+

ire
- !to-sa Mul- POKO.J z wygoda.mi
PmOwn
Gru,nwa"l::lztillor.a i róte szlachetne wyna:j~eia,
4086 g
sprzedam. Lódt, !lrtlutna ka 47
3986 g M-3 w
9 (Doły)
wieżowcu róg
WZMACNIACZ 12-0 w - Narutowicza i Wie.rz.boWiado- wej, V piętro, 'zamien i ę
tanio sprzedam.
Wólczańska na większe z wygo-darni
mość: Lódż,
Prasa,
„4010"
4001 g Oferty
63-16
39ł2 g
Pio,trkowska 96
dziewJ.a,rs:r_ą \"ARSZAWA - centrun1
MASZYNĘ
·•
6/80, kanapę, tapczan
Kac- luksu.sowe 2 pokCJ.je, iccuLódź,
sprzeda.in.
3894 chnla, 51 m kw., telefon,
przak, Skalna 13
parter, za1mienię na rówmniejsze w
POKROWCE na reflekto- norzędne,
ry przeciwmgi elne wszy- Lodzi. Oferty „3957" Pr.'łkupisz: sa. Piotrko·wska 96
typów
stkich
Rzgowska 25, wa.rsztat w l - - - - - - - - - - - ·
3921 g GDAŃSK - dwa pokCJ.je
podwórnu

święta.••

. ,.. .

l)ZIENNIK ŁODZYI nr {8 _(7359~

y

Informacja telefoniczna
08, 666-łl,
Straż Pożarna
ł99·SO,

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO

'

595·Sł

257·11
09

Ot

TEATRY
WIELKI - nieczynny, 2. f, godz..
19 ,.,Henryk VI na lowach"i
3. 4. godz. 19 „Orfeusz w pie•
kle"
nieczynny.
POWSZECHNY
2. 4. godz. lS.15 ;,Perla", 3. ł.
jak wyżej
NOWY - nieczynny, 2. f. nieczynny, 3. 4. godz. 19.i!i „Zol•
nierz i bohater"
MALA SALA - nieczynna
2. ł. nieczynna, 3. ł, godz. Ili
u

„Trędowata"

nieczynna, 2. ł.
OPERETKA nieczynna, 3. ł. godz. 19 „Ka·
per królewsk.i" (do zw. od lat
•

Hl)

ARLEKIN - n1eczynny, !. f, nieczynny, 3. ł. godz.. H 1 1ł
„Zajęcza

szkółka"

PINOKIO - nieczynny, 2. ł. nieczynny, 3. 4. godz. 12 ,,Ry•

cen

złotego

słońca"

MUZEA
SZTUKI (Ul. Wię.ckowsk!.ego 36)
godz. 9-12, 2. ł. nieczynne,
3. 4. godz. 10-16
HISTORII RUCHU REWOC..U·
CYJNEGO (Ul. Gdańska 13)
nieczynne, 3. 4. godz. 10-16
WLO.IU~NNICTWA
BISTORU
ni~zynne,
(Piotrkowska 282)
3. 4. godz. 11-16
ETNO•
ARCHEOLOGICZNE I
G_RAFICZNE (Pl. Wolności 14)
rueczynne, 3. 4. godz. 11-16
EWOLUCJONIZMU (Park Sien•
ltiewicza) godz. 10-14, 2 i 3. f,
nieczynne
LODZKIE ZOO
czynne w godz. 9-18
czynna do godz. 17)

(kasa

KIN A
„Zło. ta wdówka"
BALTYK
od lat 16 (franc.) godz. IO,
12, 14, 16, 18, :W, 2. 1 3. ł. jak
wyżej

LUTNIA - „Brylanty· pani Zu·
zy" (poi.) od lat 16 godz. IO,
„zwariowany
12, 14, 2. 4. weekend" (fr.) od lat ll godz.
10, 12, 14, 16, „Brylanty pani
Zuzy" godz. lB, 20, 3. 4. ja.lt
wyżej

~~~i_>:lA - nieczynne
- „Słoneczniki" od lat
14 (wL) godz. 10, 12.15, 14.30,
17, Ul.30, 2 i 3. 4. jak wyżej
WLOKNIARZ - „Bryla.nty oa·
ni Zuzy" od lat 16 (poi.) g.
10, 12, 14, 16, 18, 20, 2 1 3. 4.
jak wyżej
WOLNOSC - „Złota wdówka"
godz. 10,
od lat 16 (franc.)
12, 14, 16, 18, 20, :I. 1 3. 4. jak
wyżej
ZACHĘTA

„Przygody misia
Yogi" od lat 7 (USA) godz.
10, 12, 14, 16, 18, „Honor samuraja" od lat 18 (jap.) e.
20, 2 i 3. 4. jak wyżej

1

s~~J~d

-

lat

I. i\W

DYŻURY

--------------- tOOGt------- --------------w.

APTEK

Zgierska 146, Narutowicza U,
Al. Kościuszki 48, Pie>trkowska
225, Lute>mierska 1ł6, Dąb ro wskiego 60, Obr. Stalingradu 15.

Ko.ciot"

JARACZA - nieczynny, 2. ł. nieczynny, 3. ł. godz. 12 „ Ta·
goc:Li. 19
jemniczy ogród",
11
1 ,Hamlet
MALA SCENA - nieczynna
TEATR 7.15 - nieczynny, 2. f,
godz. 19.15
3. 4.
nieczynny,

?Al,
lł.49,
i jednej

!llr&llnie
f;
nocy" godz. tł.30,
„B4'1litt" łodZ. 15.30, 1' .45, 20
„Damski gang"
STYLOWY od lat 18 (ang.) godz. 15.30,
17.45, 20, a i 3. ł. jak wyżej
SWIT - l 1 2. ł. „Cudowna
Aladyna" od lat 7
lampa
(tranc.) godz. 10, 11.30, 13.15,
„Zbieg z Alcatraz" od lat 18
(USA) godz. 15, 11.:>0, 20, 3. f.
zwłerząt" godz. 10, tl,
0 Teatr
12, „Cudowna lampa Aladyna" godz. 13.15, „Zbieg z Alcatra.z" godz.. 15, 17.:ro, 20

os

2. 4.

Pl. Pokoju
Kilińskiego 136a,
3/4, Piotrkowska 95, Pl. Kościel
ny 8, Gagarl na 6, Fellńskle
go 1, Obr. StaJLngradu 15.
0

--- -

3. 4.

Przybyszewskiego łl.. Sporna
83, Piotrkowska 193, Gdańska SO,
Narubowleza 6, Dąbrowskiego o9,
Wielkopolska 53a, Obr. Stalloeradu 15.

IOBOTA, 1 llWIETNlA
PROGRAM I

Wiad. 10.05 „Ojciec t
córka" - fragm. 10.25 Muzy~z
ny tryptyk - Jaz.z. 10.50 Te~h
nika na co dzi.eń. 11.0il Muzyczny tryptyk - folk. 11.49
ABC rodztny. 12.05 z kraju i
ze świata. 12.25 Z lubelski~j
fonoteki muzycznej. 12.45 Rol·
niczy kwadrans. 13.00 Mu.zyczny tryptyk - s-weet. 13.20 Pleśni l tańce Ziemi Radzieckiej.
13.40 Więcej, lepiej, ta.niej. U.OO
Czy znasz tę książkę? 14.30
tygodnia.
muzyczny
Przekrój
15.00 Wlad. 15.05 Ra.dloferie z
niespodzian)!:ą. 16.00 Wiad. 16.05
„Czas 1 ludzie". 16.20 „Kol1bajka.'' - śpiewa M. Rodowicz.
16.30 Popołudnie z młodością.
lł.15
Muzyka 1 aktualn.
18.~
nie kupić, posłuehać
Ku,pić,
warto. 19.:>0 Wędrówki mu.zy~z
ne po kraju. 19.50 Mistrzostwa
świata w he>keju na lo·dzie grotrainsm. lll tercjl
PY „.B" USA. W.35
meczu Polska
21.05 Koncert. 21.45
Dziennik.
Radlovarlete. 22.45 „W 80 mi·
nut d<><>koła świata" - mag:i.zyn muzyczny. za.oo u wyd.
dzienni.ka. 23.10 Ma.gazyn m .i·
zyczny d.c. H.00 Wiadomości.
10.00

A. Moza.n aport. 1U3
D1vm1mento Es-dur. 22.50 „Ku.r
w Okowicie" - niezwykle o.<1·
A.
krYcle nieznanej ballady
Mickiewicza. 23.00 „Nu·tY i nutki". 23.30 Księżycowe melodie.
23.50

Wiadomośct.

PROGRAM

m

ze łwiata.
13.00 Na
bydgoskiej antenie. 15.00 SPacery po mieście lwa - 1awę
da. 15.10 Album mu.zyki uniwersalnej. 15.30 Ekspresem prrr-z
świAt. 15.35 Z krajów Inków pierwszy.
Dzień
Huasca.ra.n• 15.50 Odku·rze>ne przeboje. 16.15
Wokalizy ~a.zzowe. 16.30 Gra i
zespól „Renesans". 16.ł5
śpiewa
Nasz rok 72. 17.00 Ekspresem
17.05 Quodlibet.
przez świat.
17.30 „Szaleniec z Bergerac" odc. 17.40 Klub Grającego Krąż
18.20 Antologia miniatury
ka.
muzycznej - preludium. 18.30
18.31
Ekspresem pri1ez świat.
Mój ma.gnetofo.n. 19.00 Książka
12.0!I Z
12.25 za

kraju 1

kierownicą.

Radio

POLESIE - ,;.Motodrama" (poi.)
DYZURY SZPITALI
od la~ 11 1odz. 17, „ByJ tu
I Klinika Pol.-Gin. AM - ul.
Willie Boy" (USA) od lat 16
Curie-SklodowskleJ 15 - dziel·
godz. 19, 2. ł. Bajki godz. tł,
nica Gór:ina.
„Moto-drama" godz. 15, „Był
;,Zycie codzienne
tygodnia li Klinika Pol.-G!n. AM - al.
tu Willie Boy" godz. 17, 19,
19.15 Plosenld.
w Pompejaeh".
Sterlinga ,13 - z d7lie1nlcy Sr6d„Motodrama" godz. 15,
3. 4.
PROGRAM D
19.35 A.
włoskiego buta".
„.z
Noul.
„K"
pora.dnie
mieście
1odz.
Boy"
„Byl tu Wlllie
g-moll. 1J.ł5
So.nata.
Vivaldi
wobkl 60 1 Kopcińskiego 12.
17, 19
1.36 Rep. Il Pr~da.
Wiad.
UO
20.00
wszystkl.eh.
dla
Pe>lityka
Klinika WAM - ul. Fornal•
POPULARNE - nieczynne, 2 1
Rybackiego „Barka". 9.55 Mu·
Jezus Christsu,perster. 20.łO Fla·
dzielnica Polesie
skleJ 37
3. ł. „Popierajcie swego szeSz.katuła
10.U
pejzaże.
zyczne
głosy 1 instrumenty.
na
menco
Sródmleścle
ora,z z dzielnicy
ryfa" (USA) od lat 11 godz.
Neptuna. 11.25 Pora.nny konJl.OO Na·wiedzeni - „Złota ka.cz.·
pora.dnie „K" ul. Plotrk.owsll:a
15, 17, „Miraż" (USA) od lat
cert. 12.~ Z kraju 1 ze łwia
ka" i inne. Zl.20 Ilustrowa.ny
107 J Piotrkowska 269.
16 godz. 19
Introdukcja
Elgar:
E.
12.25
ta.
Tyigodnik. :U.50 J. F. Haendel
Szpital Im. H. Wolf - al.
„Agent nr
PRZEDWIOSNIE 12.łO CL)
smyczki.
na
Allegro
i
- „Mesjasz". 2c2.00 Fakty d.n1a.
dzielnica
La;iewnlcka 3ł/36 l" (poi.) od lait tł godz. 11,
Komu.nikaty. 12.45 (Ł) ;,Gł~s
:&2.06 Gwiazda siedmiu wleezoBaluty.
13.15, 15.30, 17 .45, 2'0, 2 1 ł. f,
magazyn.
LódzkieJ"
Ziemi
rów - Donova01. 22.15 „Po.tbp"
al.
Szpital Im. H. Jordana
jak wyżej
(Ł) „Melodia, rytm i pio13.0il
- ode. pow. 32.43 Kwadrans
dzlelnJ~a
Przyrodnicza 7/9
POKOJ - 1 1 2. ł. ,,Walka o
senka". 13.40 „Niech clę od'J!cl
23.00
&a George'& Ha.rrl.sc>na,
Widzew.
Rzym" od lat tł (l'um.-wl.)
fragm. 14.00 Wiad.
mara" Nowe tom:Lki poetyck1e - Zb.
Szpital
Chirurgia ogólna
godz. 15, 18.30, S. 4. „Król
ChenM.
,,Wspe>minamy
14.05
spot·
Wieczorne
23.05
Herbert.
im Jons·chera (Mlllonowa tł)
puszczy" godz. tł, „Walka o
liera". lł.30 „Koniec Odyseusza"
ka,nie z Michelem Fueam.
Chlr)lrgia ura.rowa - Szpltal
Rzym" godz. 15, 18.30
- humo.l"eska. 14.łli Błękltl'la
im Jonschera (Mlllonowa Ił)
PIONIER - 1 i 2. ł. „o dwóch
•eAmatorskie
15.00
sztafeta.
NIEDZIELA, Z l[WIETNIA
Szpital :m.
Laryngole>gla
księży::"
takich co u·kradll
spoly przed mtk.re>to.nem. 15.2ł
PROGRAM 1
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
od lat 7 (pol.) godz. 9.ł5,
Ta·
u.re>dzin
rocznleę
100
W
„
Lm.
Szpital
Okulistyka
11.30, 13.15, „Kleopatra" od
ł.00 Wiad. 9.05 600 sekuaid :z
czym
O
15.50
Joteyki".
deusza
Barlickiego {Kopcińskiego 22)
lat 11 (USA) godz. 15, 18.óO,
pisze prasa. 16.0il Wlad. 16.05 z · z. Zgrają. 1.15 Mag&zy1n Woj·
Chilrwrgia i ian-ylngologia dz.ie3. ł. „o dwóch takich co uskowy. 10.00 Raddoferte z nienajnowszych nagrań - Polska.
KO<rCZaka
S1JP~ta.l Ian.
clęca godz.. 9.30,
kradii księżyc"
16.20 ,,.Mistrz musicalu - Cble spodzianką. 10.50 Tańce ludo(Armii Ozerwomej !.S).
„Dr Zdrówko l lew"
11.15,
U.OO Roi1głośnia Harcerska.
we.
Aktualnośf!i
(L)
16.45
Porter".
Chirurgia szczękowo-twarzowa
godz. 13, 14, „Kleopatra" g.
odposprllJWldź,
U.łO Zgadruj,
lódz.kle. 17.00 (L) „Okolice kul·
- Szpital im. Barlickiego 1kop15, 18.30
12.05 Dziermik. · 12.15 ze.
wied~.
tury". 17.10 (L) Moza.Uca mu22)
clńskiego
REKORD - 1 1 2. ł. „Nlewl·
L2.ł5 Splewa
Dziewiątka.
11pól
na
„Reportat
(L)
17.50
zyczna.
TC>Jr.sY..lro·l0€ia - Inst;nt;wt Meba.talion" od lat 11
dzialny
13.00 ;.Wiosenny
zamówie>nl·e". 18.20 Wid.n okrąg. Zb. Wodecki.
dyeyiny Praicy (Teresy 8),
(jugosl.) godz. 10, 12.15, „Z
19.00 Echa dnia. 19.15 Muzyka pneklada.niec" - audycja poe2. ł.
zimną krwią" od lat U! (USA)
pi~ś.I11.
Staropolskie
13.20
Matysiakotycka.
19.30
rozrywkowa.
Szpital
Chirurgia ogólna
go<lz. 14.30, 1'1, 19.30, 3. ł. wie. 20.00 „Prima Aprllll.& u 13.40 Kwiaty w piosence. 13.55
im. Brudzh\skiego (Kosynierów
„Baba Jaga" godz. 10, 11, 12,
21.ł5
Jeziora·
W
14.30
przyjaciół".
tortep.
naszych
1
Recital
nas
Gdyńskich 61)
„Niewidzialny batalion" godz.
22.00 z nach, 15.00 Koncert. 16.oo Wiad.
Muzyka roz!'Y'Wkowa.
Chirurgia urazowa - Szpital
„Z zimną krwią"
13, 15.15,
kraju 1 ze świata, U.Sil Wlad. 16.05 Tygodiniowy prz.egląd wy·
(lGniaziewlBiegańskiego
im.
godz. 17.30, 20
cza 1/5)
„Wyzwanie dla Ro·
ROMA Szpital Im.
Laryngole>gia
bin He>oda" od lat 11 (ang)
Pirogo.wa (Wólczańska 195)
godz. 10, 12, 14, 16, 18, ~c.
Pogotowia Ratunkowego przy
Szpital Im,
t.aryngo!ogla
Im.
Szpital
Okulistyka
2. 4. Bajka „Kwiat ocknienla"
ul. Sienkiewicza 137, tel. 666-66
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
godz. 10. ll, „Wyzwanie dla Jonschera (Milionowa 14)
poowc lekaTSk.a
SWiąteczna
tm.
Szpital
Okulistyka
Chirurgia I laryngologia dzleRe>bin Hooda" godz. 12, H,
P1o:irdlvielnilica Sródirrui<lści.e Jonschera (Milionowa 14)
Szpi.tal Im. Korczaka
elęca 16, 18, 2-0, 3. ł. „,wyzwanie :Ila
k<l'Wl.9ka 102, tel.. 2171-80, Ba.luty
Ch!;rur~ i lary.ngol-o.gla. d'Zle(ArmU Ozerwonej 15)
Robin Hooda" godz. 10, !2,
tie!,
z. PacaonOIWISlkie~ 3.
sz:pttaJ Im. Ko.rczaika
cięca Chirurgia szczękowo-twarzowa
14, 16. 18, 20
5411-96, Górna _ LecizmrozJa 214 .
- Szpital Im. Barlickiego (Kop• . (Armilll Orel'WlOOle.j 15).
„Władca gór" od
SOJUSZ teL 44()-&2, P<l<Lasie - Al. 1 Ma·
Chirurgia szczękowo-twarzowa
clńsklego 22).
lat 7 (radz.) godz. 17, „Obłaja 24, tel. 305-83, Widzew Toksykologia - Instytut Me• - Szpital im. Barlickiego (Kop.
wa" od lat 18 (USA) godz.
szpitalna 6, tel. 826-54.
cińskiego 22),
dycyny Pracy (Teresy 8)
18.45, 2 1 3. 4. „Wladca gór"
w PN)'1Cbood«14 Re·
Bałuty Toksykole>gla - Instytut Me3. 4.
godz. 10, 11.45, Bajka „Wyg~ijom.e>w>ej nr 217 pxmy Ul, Tra.k·
8).
(Teresy
Pracy
dycyny
Szpital
Chlrurgla ogótna
na Ha.ni" godz. 13.30. „Obła·
1'o<r01Wot!\l a1, w g<>drz. 11>-17. Wi·
Im. Jordana (Przyrodnieza 7/9)
wa" godz. 14.30, 17, 19.30
zy>ty doanO<We na.leszy z:glaszać
NOCNA POMOC LEKARSKA.
Chlrurgia urazowa - Szpital
STOKI - 1 i 2. f. „Play Tl.me"
OIS>Oblśoie LUJb telef~ (tel.
(Knlaz.lewi·
oo lat 14 (franc.) godz. 15.30, !.m. Biegańskiego
Nocna pomOG leltarska 1&acJt 538·31) do e<Xllz. u
cza 1/5).
„Bu,Jlitt" od lat 16 (USA) g.
•
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g, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (USA)
lat 16
od
(ja.p.) godz. 17.30, 19.45, 2 1
3. 4. jak wyżej
„sklep :r.
STUDIO - 1 1 2. ł.
me>delkami" od lat 16 (USA)
g-0dz. 17.t.'i, 19.30, 3. ł. „Pogromca zwierząt" od lat tł
(rum.) godz. 15.15, „Sklep z
modelkami" godz. 17.15, 11.30
TATRY - 1 1 2. ł. Bajka „o
malej Kasi 1 du.żyro wilku"
godz. 16, 17, Pe>:l:egna.nie z
gwiazdy
„Błędne
filmem:
od
Niedźwiedzicy"
W ielkiej
lat 13 (wl.) godz. 10, 12, u,
18, :W, 3. 4. Bajka „o malej
Kasi 1 dużym wilku" godz.
12, 13, 14, 15, 16, 17. Pożegna
Maigret I Fumel spojrzeli po sobie w mile:zenla. Z nich
nie z filmem: „Błędne gwiazWielkiej Niedźwiedzicy"
dy
dwóch Fumel był bardziej wzruszony, może dlatego, ie
godz. 10, 18, 20
miał w ogóle słabość do kobiet, mimo kłopotów i 1traCZAJKA - nieczynne, 3. ł. pień, o jakie go przyprawiały.
(!rane.)
„żandarm się żeni"
Po jakimś czasie - krótszym, nii można się było IPO•
o-O lat 11 godz. 13, 15, 17, 19
wstała, poszła do łazienki, spłukała twars
dziewaó DKM - nieczynne, 2 I 3. ł. „Mayerling" (fr.) od lat Ił
zimnlł wodą, i gdy wróciła do pokoju, jut prawie IPO·
godz. 16.30, 19
kojna, szepnęła:
nieczynne. 3. ł.
KOLEJ'ARZ - Przepraszam •••
„Sekrety wiernych żon" (wł.)
A po chwili, jui eałklem opanowana, sapytałas
od lat 18 godz. 17, 19
- Co się z nim stało?
_
LDK - „Zabijcie czarną e>wc~"
- Znaleziono ge w Laska Bulońskim. Jul nie łyL
(pol.) od lat 16 godz. 15.30,
17.30. 19.30, 2 1 3. 4. jak wyżej
Nie czytała pani w gazecie?
przygody
„Nowe
ADRIA
- Nie, ja nie czytam gazet. Ale on.„ w Lasku Bulońlat 11
od
nieuchwytnych"
skim? Co on tam robił?
godz. 10, 12, tł, 16.
(radz.)
- Zamordowany został wcześniej - I gdzid Indziej,
18, 20, 2 1 3. ł. "Testament
- Zamordowany? Z jakiego powodu?
gangstera" od lat 14 (franc.)
godz. 1r, 12.15, 14.30, 17, 19.30
Usiłowała powstrzymać się, ieby znów nlo wybuchną6
GDYNIA - nieczynne
łkaniem.
HALKA - 1 i 2. ł. „Przygody
- Od dawna byliście." razem!
walizeczki" od lat 7
żółtej
- Od dziesięciu lat.
(radz.) godz. 16. „Narzeczona
pirata" od lat 18 (fr.) g-0dz.
- Gdzieście się po:znall?
po„Jak
17.45, 20, 3. ł. Bajka
- W takim małym lokalu." tu niedaleko.
skromić lwa" godz. 15, ,,Pr~y
- W... „La Regence"?
gody żółtej walizeczki" god1
- Tak. Jadam tam od czasu do czasu. Zauważyłam go
u;, „Narzeczona pirata" go:iz.
17.45, 20
siedzącego w kąciku.
„ Viva
GWARDIA
M~ODA
Czy:!: nie wskazywało to, że w tym czasie Cuendeł
Tepepa" od lat 16 (wl.} godz.
planował juź włamanie w tej właśnie dzielnicy? Prawlo, 12.30, i5, 11.30, 20, 2 r 3. t.
jak wyżej
dopodobnie. Przy przeglądaniu listy kradzieży. których
„Czermen, mUość i
MUZA sprawcy nie zostali ustaleni, na pewno natrafiono by na
(ra:lz.)
od lat 14
kindżal"
kradzież popełnioną przy ulicy Caulainoourt.
godz. 15.00, „Zerwanie" od lat
- I co było dalej?
godz. 17 .30, IO,
18 (franc.)
2 l 3. 4. jak Wy'żej
- Jui dziś nie pamiętam, Jak to się stało, Io nawllł·
„Tropiciel śladów"
OKA
zaliśmy rozmowę. Aha, zapytał mnie, czy jestem Niem·
(rum.) od lat 11 godz. IO,
ką, odpowiedziałam mu, że pochodzę 11 Alzacji. Urodzi·
12.30, „Zyć aby żyć" (franc.)
łam się w Strassburgu.
od lat 16 godz. 15, 17.30, 2. ł.
1 ,Tropiciel śladów" godz. 12.30,
Po jej twany przemknlłł nikły u6mlech.
15, „żyć aby żyć" godz. 17.30,
„Tropiciel śladów"
3. ł.
20,
-93 ....
godz. 12.30, 15, „żyć aby żyć"
g-0dz. 10, 17.30, 20
U
od latke>t"
„Hata.ri"
„Kobieta
14,

- Bawiło to nu, le oboje -my akcent ouclso·
siemski, a.le kaicle 11 nu innego rocl&aju.
Jej akcent był miły dla ucha, śpiewny. Zona Maigreta łakie poehod11ila 11 Alzacji. I nawet łrochę była poza młodych lał - cło łej Eweliny: drobna,
dobna, blondynka, pulchniutka •••
- Za.mles11kaliście ra:zemf
Wytarła chustec11klł nos, Jał łobn• SM!serwlenlony.
Ale na pewno w tej ehwfll nie myślała o tym. csy ład
nie wygllłda.
- Nie, pnychodslł tylko ło mnie. Od osasu do e:zam
ustawał na clłuiej, na d-, tr&y tygodnie, a potem mó·
wił, ie musi wyjechać. Nawet myślałam początkowo,
źe może ma ionę I dzieci, gdzieś na prowincji. Niektórzy mężczyźni mają taki zwyczaj, te jak przyjeżdżaj!\
do Paryża, od razu ściuają :z palca obrączkę .••
Widocznie miała w tych sprawach pewne dośwladcze·
nie.
- I w Ja.kl sposób upewniła się pani, ie nie Jest
ionaty?
- Nie Jest, pra.wda!
- Prawda.
- Byłam tero pewna. Pnede wnystklni auwałyłam
Jakim wzrokiem patr11y na dzieci, 1potykane na ulicy.
Widaó było, ie łałuje, li sam nie; ma dzieci. Może jui
srezygnował, ale wciął JeHcze miał ciągoty do ojcostwa.
A po drugie, gdy był tu, gdy mieszkał razem 11e mną,
zachowywał się nie tek Jak zachowuje się mę:f;czyzna
żonaty. Trudno to wyjaśnić, ale to się c&uje. Był taki
Jakiś wstydliwy... łonacl mężczyźni •Il Inni. Pierwszy
raz, gdy nocował u mnie, był zażenowany ••• a rano, gdy
obudził się w moim łó:lku, nie wiedział, co se sobll
zrobić.

- Nie m6wU pani nigdy, nym się saJmuJef Jaki ma
•w&d?
- Nie,
- A pani go nie pyłałaf
- Starałam się dowledzle6, nie stawlaJąe nJedyskret·
nych pytań.
- Opowiadał pani, dokąd wyje:idła?
- Mówił, źe musi wyjeżdżać. Tylko tyle, Ani dokąd,
ani po co. Baz zapytałam go, czy me matkę. Nic nie
odpowiedział, zaczerwienił się tylko. Domyśliłam się wobec tego, że mieszka razem z matką. W każdym razie
wiedziałam, źe ma kogoś, kto dba o jego bieliznę, kto
ceruje mu skarpetki - tylko że ten ktoś nie robi tego
abyt staMnnie. Guziki od koszuli miał zawsze krzywo
·
przyszyte, nieraz śmiałam się z niego...
- Kiedy widziała go pani po raz ostatni?
- Kilka tygodni temu.~ Chyba ze sześć. Chwileczkę„. przypomnę sobie datę.
Po chwili sapytałai

d&rzer\, 18.20 „Sluby

panieńskie"

- stuchow. 17.40 Piotr CzajkOW•
eki: Tema.t z wariacjami. 18.0B
Piosenka miesiąca. 19.00 Kaba·
recik reklame>wy. 19.15 Zielony
karna.wa.! - cz. I 19.43 Dobra·
nocka. 19.50 Mistrzostwa świata
w he>keju na lodzie grupy „B"
- transm. III tercji meczu Pol·
ska - NRD. 20.35 Dziennik. 20.45
Zielo.ny ka ma.wal - cz. II. :n .oo
J'4atysiakowie. :.11.30 Podwie=<>23.00 U
rek pny mikrote>nie.
wydanie dziennika. 23.10 Ziel~
ny ka.mawal. 24.00 Wiad.
PROGRAM U
B.30 Wiad. 8.35 Rad!oprob1emy;
8.50 (L) Koncert życzeń, 9.55 (L)
„Spojrzenia i refleksje" - mag.
10.15 (L) Poranek literacko•muzycz:ny. 12.05 Wiad. 12.30 Pora·
nek symfonicZ'lly. 13.30 Zga,duj
zgadula. 15.00 „Księżniczka · na
ziarnku grcx:hu" - slUch. 15.45
z księgarskiej lady. 16.02 (L)
Koncert, 16.30 Koncert ch<>Pi·
17.05 TY·
nowski. 17.00 Wiad.
•••
17 .30
godn!J< dźwiękowy.
wcielenia Burta Bacharacha".
18.00 „Drogi prze'llnaczenia" 18.35 Jaza. dla ws.zystsłuch.
19.15 Iluzjon
kich. 19.00 Wia~i.
muzyczny. 19.26 G. B. Pals11elle
i jego
Dławiduda
- „Profeso.r
kantata k.omi.czu=iowie" na. 20.00 Maguyn IJ.teracko-mU·
zyozny ,,Wszy-stk.o o Je<izendiu".
31.30 (L) „Spacer przy księżY·
22.-00 Wiad.
ke>ncert.
CU"
22.05 Ogómope>lskie wiad. spe>rt.
22.50
22.15 Ziela.ny ka.mawa.l.
Niedzielne &potkania z muzyką.
23.50 Wiad,
PROGRAM m
hNiemi.ajomy um6will
i.t.OD
requiem" - &łueh. 1.2.30 Kon13.00 Tyd:zled
cel't kOillcertów.
na UKF. 13.15 Koncert ko.ncerpne2:
tów. U.OO Ekspresem.
Paświat. 14.05 J. s. Bach lł.20 Peryskop.
storale F-du.r.
lł.45 Koncert kol).Certów. . 15.20
Sekrety Hennilny. 15.50 „WSiP-O•
mnld mnie" - szla:giery sprzed
lat. 16.15 Wieśel z. czerwOillej
planety - mag. starych 1 nowych I'Ue zawsze prawda;iwych
wiadomości z Marsa. 16.40 „WY·
cieezka na mllIDn lat" - opow.
17.00 K01I1eert. 17.30 i.Szaleniec
z Bergerac" - odc. po-w. 17.40
na opak ·wywró„Kstężn.iczka
18.10 Pe>lonia
cz.. I.
co.na" 18.30 Ekspresem pl'2ez
śpiewa.
18.35 Mój magnetofon.
św:lait:.
19.00 „Księżniczka na opa.k WY·
w;róco:na•• - cz. Il. 19.30 Ko.ncert ke>ncertów. 20.00 Dwór Ar20.10. Koncert
gawęda.
tusa 21.00 „Księżniczka
kOl!lcertów.
na opak wywróce>na" - cz. III.
21.30 Melodie z a,ute>grafem Sta·
nislawa Mlklulskiego. 21.50 J. F.
22.00
„Mesjasz".
Haendel
Fakty dnia. 22.08 GwiaZda sled·
Donovan.
wiecwrów miu
22.20 Wtzerunki ojczyste - „A
a jak katem bę
jak królem,
dziesz". 22.35 Instrumentalna li·
sta pnebojów. 23.00 Nowe tomtkl pe>etyckie - Tadeusz Sli·
wiak. 23.05 Koaicert koncertów.
PONIEDZIALEK, 3 KWIETNIA
PROGRAM I
8.00 Wiad. 9.05 Radloprpblemy.
9.15 Plooenkl muz:yC21Il.e, 9.40
Kaszubskie przyśpiew'lti weselne. 10.00 RadJ.O<ferie z nie!>PO·
d.zla.nką. 10.50 Poranek z: melo.
dlą. 11.47 „Wierszem polewane"
- aud. 12.05 Dziennik. 12.lS Parnasik. 12.45 Muzyka ludowa.
13.1-0 Pisarze ratują się humo.
M. Wańkowi.
gawęda
rem cza. 13.30 Beatles1 razem 1 o.
i;o!mo. 13.50 Maly leksykon pianistów. 14.1-0 Studio S-13. 14.15
Transmisja póltllnalu Pucllaru
Pe>l8k!i Legia Warszawa - Raków Częstochowa. 15.00 Ke>nce.rt
16.00 Wiad. 16.()5 D~1Skusja o
pro-blemach, 16.20 „Pamiętnik
słuch. 17.łO
staMjącego się" AI'le operowe śpiewa słynna sopranistka Anna Motto. 18.10
Przeboje dla maturzystów. 18.35
Pe>rtret słowem malowany - T.
Fijewski. 19.05 Piosenki lat 30.
19.53 Dobranocka. 20.00 Dziennik. 20.30 Koneert wiec:zo.r.ny,
21.30 Jarmark cudów. 22.30 Zielony karnawał. 23.00 II wydanie
dziennika. 23.10 Zielony karna·
Wal.

PROGRAM D
Wiad. 8.40 (L) Koncert
9.45 (L) „Gdzie jest
f;ycreń.
Makowtty - ezyli wa:ron z epok.i Miong" - montaż lit. 10.30 w
Jezioranach. 11.00 „Uroczy wieczór" - słuch. 11.30 (L) Koncert. 12.05 Dziennik. 12.15 Melodie bab<:!. 13.07 Rok Mo;niusz.
kCl'WSk:! na antenie PR - Pieś
ni ze Sp!ewników Domowyeh.
13.30 Podwieczorek przy mikro.
fonie. 15.00 „Dziewczyna bez
tarczy" - slueh. 15.42 Przeboje
bez słów. 16.00 (L) Koncert.
17.00 Wlad. 17.05 r.. van BeethoSonata fortepian-0wa.
ven 17.30 Z1elomy ka.rnawał - ez. I.
18.00 „Cogito ergo sum" - <;.luchowisko. 19.00 Wiad. 19.05 Rezerwa. 19.15 Wiad. sport. 19.20
Zlele>ny karnawał :- cz. Il. 20.00
„Pisanki I śpiewanki" - blok
satyryczny. 23.50 Wiad.
8.30
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Kopem!ka
Łódź,
„Ruch"
Książki
1
Prasy
Upowsz.
Przeds.
prenumerata:
i
Kolportd
„Prasa".
RSW
Prasowe
Wydawnictwo
nie odpowiada). Redakcja nocna 395-57, 395-~9. Wydaje Lódzkle
281-20. Cena prenumeraty rocznie 156 zl, polrocznle 78 z.I, kwartalnie 39 zl. Zglo.szenla prenumeraty przyjmują U•nędy pocztowe i oddziały terenowe „Ruchu". Egzemplarze archiwalne " Dziennika"
poczty.
1
„Ruchu"
placówki
wszystkie
udzielają
prenumeraty
Wszelkich informacji o wa.runkach
są - do nabycla w sklepie „Ruchu", Lódź, Piotrkowska 95.
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