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• · Cała kolumna
o lotnictwie
• Ze świata
i o świecie
• Elżbieta królowa
Anglii

to tradycyjna

forma

„przybijania"

targu

na

u
•

na

270.000

eąz.

Cena 1 zł

Otwarcie drugiego

W.yd. A

odgałęzienia
rurociągu ,,Przy1aźń"
rurociągu

„Przyjaźń'•,

realizacj i zobowiązań
„Hydrobudowy 6"
,,Hydrobudowy 7"
skrócono
cykl jego budowy o 12 miesięcy
Z tej
oka.zji prLYbyły
do Pozn,rnla
delegacje
rządowe
PRL z wicepremierem Ja nem Mitręgą i NRD 7
wicepremierem Kurtem Fichtnerem. Przybyła też delegacla ZSRR z wiceministrem
przemysłu
naftowego
tego
kraju Rawchatem Mingarejewem.

DZIENNIK
l:ODZKI

"
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armia 1101tawionn w alon ala1ma

Bunt

na greckim

konlrlorpedowcu

ZALOGA KONTRTORPEDOWCA GRECKIEGO „VELOS" Z
DOWÓDCĄ JEDNOSTKI,
KAPITANEM NIKOLAOSEM PA•
PASEM NA CZELE 2lBUNTOWALA SIĘ PRZECIWKO REŻI
MOWI WOJSKOWEMU SPRAWUJĄCEMU WLADZĘ W GRECJI W WYNIKU ZAMACHU STANU.

niedziela I poniedzlałek
27 i 28 maja 1973 roku
Rok XXIX
Nr 125 (76116)

WczoraJ odbyło s ię uroezyste otwarcie drugiego odgałę
zienia

Cała

Łódź,

Dzię ki
załóg

ŁKS

PRZED WIELKIM MECZEM W BELGRADZIE
PANORAMA SPORTOWA STR. 10 _JiQ

str. 7

~a•lad

PIŁKARSKICH:

*· DYNAMO BERUN

O jarmarku w Przed-

piszemy

•

NA BOISKACH

wych jarmarkach.

borzu

cne
XXVI WP

ZWVCIQZCOW

małomiasteczko·

• Rzeczy dziwne
i ciekawe

n

R. Szurkowski i polska drużyna

Litkup

y '

Jednostka ta, licząca 270 osób
· z.alogi, u.czestniczyla w m3111ewrach sil NATO na Morzu Sródziemnym. 25 bm.
w p<>ludnie
zeszła
z wyz.naczonyeh
przez
dowództwo NATO
poo:ycjl
u
wybrzeży Sardynii i skierowala
s ię w stronę Rzymu.
Równoeześnie kapitan Pa.pas nadal do

dowód i;twa
go NATO

śróclziemnomocskie
depeszę in•

radiową
że

wszyscy oficerowie i cala zaloga wypowiadają
posłuszeństwo NATO I „korzystając
z
solidBll"nośd calego
woineS<> świalta podejmują wal-

formującą,

(Dalszy

ciąg

na str. 2)

Nie
.
było zgody
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na śmierć poezji

nod urzewodnictwem P. laron:ewir.z«

Rok 1975

Międzynarodowym

Rokiem Kobiet

planu 5-\e\n\e~o i wstąpnych założeń
-==
=
3

E3

na lota 1974·'7 5
na Jata 1974-1975. Korekta taka jest nieodzowna;
sia_'\OWi
ona obiektywną kOlll iec.zność.
Da.no wyraz przekona.niu, że
w Jatach 1974-1975 możliwe jest
zwiększenie zadań
we wszystkich dziedzinach gospodarowania Oecydujące znaczenie dla
dalszego przyśp ieszenia rozwoju
go.spodarki I utrwalenia r6wnowagi ekonom icznej,
mieć
bę
dz;ie zwiększenie zadań .w d.zled zini e produ1kcji materi.alnej, a
przede wszystkim w p!'Zem:1śle,
roLni.ctwie,
b\1downictwie
I
transporcie, a także w <J br<>tach handlu z.agranic.z.nego.
Możl iwości

zwiększenia

p~o

dukcji ma.teri.alnej , zwlaszcLa
przemyslowej. są znac1.llle. 'l'Worzą je przede wszys~kim rezerwy produkcyjne uja·wnione i
uruchomione w latach 1971-1972
w odpowiedzi na apel SeKretariatu KC PZPR i Prezyd ium
Rządu; .raa. bow,em wy1.lW01one

one zostać V\'Przę~n'.ęte
na stale w pl'OCes produkcyjny. Możliwości tak ie wyn;.k:ają
równ i eż
.z
pana.dpl.anowych
efektów rzecrowych uzyska:iych
w buct.o·wni.ctwie inwestycyjnym,
postępu

we

wdrażainiu

" '1 aiS-

nych osiągnięć
nau.kowo-technici;nych ora·z zaku.piomych licencji,
z przyśpieszoneg0 w
stosu.nku do planu rozwoju
. rolnio~wa, a także
z pozytywnych wynlków w roz'WOju wym iany h&nd lowej z zag.ranką.
Na na.ramie g!ówiną uwagę
skoncentrowamo na . tych di.:edzinach, które w ZJWiązku z
wzrastającym
tempem rozwoju
kraju mogą stwa.rz.ać pewne
napięcia
i trudności. Rozladowa11\e tych napięć i el'm !m-0wanie czym,nlków
hamując~·.ch
nasz o:ozwój
wym<agać
bę:i.z :e
W)l5-0<k iej dyscy.pliny na wszy&t(Dalszy

ciąg

Przedstawiciele różnych pokoszkól i k ie runków poetycki<'h prezentowali na tej poetyckiej „sesji wyjai;dowej" o-

leń,

p1nle i propoa;ycje częS>to kontrowersyjne, skraone, niemniej
jednak prawie zawsze była to
wymia·n a
poglądów
na temat
funkcji poezji, jej roli społecz·
nej i miejsca poety we współ
czesności.

muszĄ

z

975.

.lllllllllllllJlllllllJ 1111111111111111111111111111IJ111IIliII11łI11III11 łll

.Jak informuje rzecznik prasowy rządu 25 bm. w godzinach wieczornych odbyła się pod przewodnictwem premiera
PIOTRA JAROSZEWICZA narada z ud.d ałem ministrów i kierowników urzędów
centralnych. Przedmiotem obrad była o:·ena dotychczasowej realizacji 11lanu 5-letniego oraz wstępne propozycje założeń tego planu na lata 1974-1975.

przedstawionej przez 'A'icepremiera
Mieczysława
Jagielskiego analizy wynika,
że dotychczas<>wa
reali.zacja u-chwał VI Zjazdu partii ora.z planu
I-letniego przeb ieg a pomyslnle.
Dowodzą
tego wynLki gospodarcze
os iąg nięte
w
latach
1971-1972 oraz prognl!zy wykonania z.a.dań NPG w roku b:eżącym.
Wszystkie podstawo„ł;e
wskaźniki
pia.nu zwłaszcza dotyczące
proctu.kcji materi.aJnej,
obrotów )1andlu zagr8llllcz.nego,
:Ln węstycji
orao: p!a.c real·nych
i dochodów Jud.no.ś.ci
b y ły
w
tym okresie i są nadal pl"zek.racza.ne.
Na naradzie podiklreślon<>, te
pomyślne
WY'ń>ki
gospodarCLe
pierwszych lat obecnego plan u
5-letnieg0 s tancwią dobrą ba z ę
wyjśc;ową do
poctwyższenla
w st.o.su.nku do
założeń
tego
planu - :z;adań a~poctarczych

S1>.•latowa
Demokraty-czna
Federacja Kobiet postanowila
rozpoeząć przygotowania
do
Międ.zynarodowego
Roku Kob '.et, którym ogłoszono
rok

Festiwal poezji dobiegł końca. za,nlm prtyJd:llle CZU n~ keyty.
refleksję, kill<a slów o osta tnhri jego dniu. Zgodnie z przew~n,o.rajs'Ze
kolok wium literackie w !Wejsklej Ili•
bliotece Pub1le7mej
n:a temat „K:-on!ynuJacja i zmiana w
poe:r:Ji", pnynioslo autentyczne spc.ry I dyskusje w któtych domlnowala szczera troska 0 kształt dzisiejszy i przy.szlość . poezji
polskiej.
02mą

wldywa>lliami

na

Jak stwierdził Jeden :z; krY1Yków skończyła s i ę rola poetywychowawcy narodu Zbyt bowiem często operuje się hennetycznym, abstrakcyjnym
języ
kiem,
dostępnym dla niewielkieg{) grona
wtajemnicz<l'Tlych,
by poezja - zwłaszcza najmło
dsza - mogla liczyć na szerszy
rezonans społeczny.
Tyle krytycy. Poeci
Jednak
nie składają broni. I ci repre-

Czasem dobrze
jest zmy<Ji ć trazwlasz..cza gdy
pomoey udzielić
ma taka sympaty.czna dz i e\łczy
na,
Ja.ką
widać na
zdjęc i u.
Jest to jedna z
12 Finek patrolujących
drogi
wylotowe
na
sę

(Dalszy ci.\g na str. 2)

przedm i eś.ci.ach

Helsinek, by
turyst-0111 <Lrogę do
mi.as ta.

___ _______________________

wskazywać

Na, kanale La Manche
,

CAF-UPI

łderzenie

statków

W nocy z piątku na sobotę
na Kanale La Manche na skutek gęstej mgly nastąpiło zderzenie ' radzieck iego statku rybackiego ze statkiem duńskim
Duńsk i statek zatoną!.
Cala
7--0sobowa załoga statku duń
skiego została uratowana przez
marynarzy radziec,kich.

~tr. 2)
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zakońC'llenia wizyty
Breżniewa w Bonn minął
już tydzień to woiąż jeSIWlle

ooia.Z od
L.

ego spotka.nie z Brandtem,
l'117-mowy dwustronne i wyp1>wied:r;i są tematem komenta<Ny na
całym

świecie.

Dzieje się tak, gdyż wszyscy zdają
sobie sprawę, że było to wydarzenie
o ogromnym znaczeniu nie tylko dla
tych dwu bezpośrednio zainteresowanych państw, lecz także dla naszego
kontynentu, dla rozszerzenia dialogu
Wschód-Zachód.
Bezspornym faktem jest, iż te 5 dni
dntensywnych rokowań w B<mn umoż
liwiły

wcześniejsze

posunięcie

poli-

tyczne, wśród których układ moskiewski podpisany 12 sie·r pnia 1970 r. wyb ija się na pla111 p ierwszy. To m. in.
dzięki niemu L. Breżniew mógł powiedzieć w swym przemówieniu telewizyjnym do społeczeństwa
~Rl::
„Dokonuje się przejście
od ~w1erc
wiekowego okresu zimnej WOJDY d11
stosunków pok11ju, wmjemnego szacunku I współpracy. Ta Eur11pa, która. niejedn<>kr11tnie była ogniskiem
u:resywnych
w11.ien,
pr:r,ynoszacv"h
ogromne Zllli&zczeni·a i zagładę milio-

nom lud?.i, powinna na zaws:re odejść
przeszłość.
Pra.g'Il!iemy, aby _ jej
mfojsce zajął Mwy kontY'nen,t pokoju, za.ufania wzajemnego i wzajemnej
kol'IZyst.nej współpracy między wsozystkimi państwa:mi. Jednym z po;zytywnych elementów w rozwoju o.beoneJ
sytuacji jest bez wątpienia stopił I> •a
p:>praiwa stosunków Republiki
ed •
raJnej Niemiec z jej sąsiadami
na
Wsch·1>dzie P.olską, NRD,
hoshnvaicją i
tnnymi
soojalisitya,mym.i
państwami Europy".
Podobny ton za, bl!-zmiał w !Wypowiedzi W. Brandta. W wywia.dz'e dla
telewizj.i radzieckiej kanclerz
RF
powied zJał m. in.:
„Ba1rd:ro ~ę.
żeby
telewidwwie I słuchacze w
Zwilµku Radzieckim uwierzy1i
m.i,
gdy mówię, źe Pl'a.gniemy 11a.tro«nczy6
się o to, aby p'.J'tworności minii.00~-0
okresu nie mogły się więcej powtórzyć. Mimo różnic w ustr&jach społecznych do.dał kamclerz powi1nniśmy ź:yć p0<d :ma.kiem pokojoiweg.o
wspólistnientia i budować naszą Pl"ZVszłość betz strachu, bt'i1l oba.wy i jeśli
to moiliwe - bez katastrilf".
Nie trze-ba być wprowad·zc·nym
w
zaiwiłe arkana gry p olitycznej,
by

w

takich
stwier- moliemy w pełni usaty'sfakcjanowa.n i
one, co niezmier- oczeikiwać p~tn·ej
bea·konfltlktawości.
nie wai.Q.
,'& cll.Wi
ej a ey-lri; ale Byto-by nadmiernym i nfousprawiedtimoi;;*'Y być w pow' -edz·a·ne w rezulta- Wli001ym optyllnizmem da-O w pełni poi~ dliugO'tr
ę
JH'Oó
wcale ~ zytywną odpowiedź.
ł"i•i my doskonale, że siły p~eciwne
lahvyc n
jacJ1 i z z mienia, że
nj.e możnil
li
e od.prężenia (a siły takie ista ej ukła ać. s
unków
z pa' t
jalisłtvcznytni z
oiywielu pal1st.wach szczególnie
cji siły.
nie złożyły wcale broni. Znaostatnio wyt:az we wn.iesie:niu
Stało się pó prost
oczywiste banba a.rską esu sprawy układu
kruc o aaw'ne· tini.
ii, tri.
byRF
na forum sądowe
z
ło szUika~ nowych, tf
yc,ll o2lwią os arż iem, iż jest oill niezgodny z
zań ilwtglq<Llli i~ cll z jedneł
I.To- ~°' tyitucją NRF. To tylko p rzyk łaa
ny potęgę ZSRR I pat\Mw 8Q(!j i
zi w:; wnedziami ostro kontrastunych, z dr'ugie naszą gotowosć do ją.cymi
obecną polityką nądu spapgdjęcia ~o~ego m-pó
n ra.
ykamy ię niemal ·c o dzień i nie
Zro-zumieruiEI tej pra,wdy stało się zawsze wychodzą one z ust przed·
impul m do zmi ny plilityk\ p'ie tyl- sV8wicleli 01Sła wio111ych ziomkootw.
ko w
RF eC2: takż w i1;1>nych '}>a,ńDl łf.""' t.etZ
•
•
Wa4h, m. i.n. w U A, B(lzie preizyą e._v
.
musimy,
.postępuJąc
.de'lllt Nix.oon, pocz ił
.
o.rekt o ko111
wenmie J>O, obra111eJ . dr.odze,
,z'a.sildn ym zna zeniu w
ypi'K:u b3'l111Pae o.bserwl{)wac g.rę lu~oz1 z dr';11~rych do 111lo do sp<>tka:-.iia
Mos- ~j strony ba.rykady, m,us1m"., ~okwie,
a W·kr tce w Wanyrtgtotrie w1ąc po prostu, zachowac. czu.1nosc.
mieć bę{iz;ie i:nJe}Ke druJ i. „szczyt" . Przy ~ych ws zyistk1c~ za,st.rzezen1ach
jako kontyilluacja tego, co ro·ZJ!>oczę Jedno me . ~lega wą1bpl~w~sc1 -: ofento w ub. roku.
SyYla po•k<;>Jowa, w ktorei udział ~l~
Ozy wsiystk·o ~ orz:nQm.a nadejście ski był Illezm1ernie istotny, dała JUZ
ok'l'e\llll „be:r.chm,l lmego nieba",
my pierwsze, ważkie rezultaty,
zrozumieć znaczende
dzeń. Nie wyni1kają

Dla nas wizyta L. Breżniewa przywódcy państwa,
które jest dla nas
przyjacielem i partnerem, poprzedzona zresztą rozmowami w Warszawie,
ma dlatego tak wielką wagę, poJ1leważ sprawy niem ieckie są w Polsce
obserwowane
ze specjalną uwagą.
Składa się na to wiele przyczyn zarówno hi.storyćznych
jak i z dn ia
dzisiejszego, jako, że proce15 normalizacji stosunków z tym państwem jest
w toku i pragniemy doprowadz ić go
do końca w interesie obydwu stron.
Na zakończenie chciałbym przytoczyć k,rótkie .fragmenty
artykułów
wstępnych dwu poważnych dzienni'ków francuskiego „Le' Monde" i angielskiego „Timesa". Pierwszy dzienn ik p isze „określenie tej wizyty mianem historycznej nie wydaje się prze·
sadą". „Times" natomiast stwierdza,
że było to „jedno :i: najważndejszych
wydarzefl w Europie o<I C'llasu zaltoń
czenla wnjny, Oznacza nno początek
n1>wej fMy w stosunkach gost>Odttczych, J>alityomiych inięd:r;y
Europlł
wscllodnilł i zach1>dni1t"·

I

RENRYK W ALE ND A

Teofilowski bistor

\JLKonierencia sorawozdawczo-wvhorcza WHZZ

ludźmi

Z

i dla łodzi
•

Anna Mroczkowska ponownie
!::::
=
=
-

=
=
5

~

przewodniczącą

.Przy licznym udziale delegatów reprezentujących Ponad 853 tys. orgainiza.cję związ
kow zawodowych łodzkiego regionu obradowała wczoraj Konferencja SprawozdawczoS, SZKRABA,
Wyborcza WRZZ. Uczestniczyli w niej również: sekretarz CRZZ
KW PZPR J. MUI sekiretarz
władz przedstawiciele łódzkich i wojewóelzkich
SZ_Y8SKI i sekretarz Kl'... PZPR K. KWIA1'KOWSKI, przewodniczący Prez. RN m. Ło
przedstawiciele
WYSŁOCKI,
dz1 -. J. Lore1:15 i wiceprtewodniczący Prez. WRN L.
Polskiej,
st:r<>nnict~ Politycznych FJN, Federacji Socjalistycznej Związku Młodz.ieiy
L1g1 Kobiet oru zasłużeni weterani ruchu związkowego.

Po uchwa.leniu t'eguJaminu obra<I l wyborze komi'3ji ireproreferat
gulamLnowych,
gramowo - sprawowawczy wyWRZZ.
gloslla przewodnicząca
A. Mroczkowska. Nawiązując do
kadencj1
3-letnlej
osiągnięć

_Nie

było

zgody

na

śmierć

poezji

(Dokończenie

ze str,

1)

i
sta.rsze pokolenie,
częsta
szermierze
ci mlo<lzi
przecięszokujących dla tzw.
tnego czytelnika środków artystycxnego obrazowania lingwi5ci
i ko!'lltestaitorzy, :nie rezygnują z
walki o czytelnika. Sytuacja, w
której tomiki wierszy rozchodzą
kilkuset
naktadach
w
się
egzemplarzy, nie m<Yl:e ni.kogo
zadowolić. Ani poetów, ani krytyków, a111i ludzi wspóttworzą
cych polilty'kę kulturalną.
tak
.Jakie znaąeźć wyjście z
zaiklętego kota? Jak zdobyć czyprzyszłość
jest
telnik&w? J111ka
polskiej poezji? I choć odpowiedzi na te ka·pitalne pytania
pa.daty w Kutnie róźne, I róż
ne dawano recepty, jedno jest
„nle byto ,,gody na
pe'W'Jle śmierć poezji"!
bojach u...
Po dyskusyjnych
czestnicy festlwa.lu p:rzyjechali
Opot-Ow.a, g~e w tamtejd()
szym gotyckim zamku obejrzeli
poetycko - mu.zyczny
koncert
,,Tryptyk", na k.tóry złożyły się
wiersze pol&kich poetów epoki
Odro<lzenia 1 OśWiecenia oraz
W scemet'ii
wspaniała muzy'ka.
oporowskiego zamlru wystąptii:
Cap-ella
8ymfonl•k6'W
rz,es,pót
Bydgoslemsis, zes.poły Bell-Canro i Kamer-tan, znalkomLta aktorka Dainuta. Miohalows:ka ocaz
Zdzislaw Jóźwla!k we :fragmen„sarmacid.
m-0<n00ramu
tach
zentujący

astron01n''.

(Aud.)

instancji wookresu na k-tóry
jewódzikiej,
wydoniosłych
przypa<!lo wiele
darzeń politycznych i głębokich
przemian w wairun.kach pracy i
życia klasy roootni<:.zej i ca!ego
międzyzwiązkowej

zapoczątlrowa
społeczeńsbWa,
nych pogrudniową polityką partii a następnie ugruntOIWanych
uchwałami VI Zjazdu PZPR mówczyni podkreśliła„ iż wytworzony dzięki temu kllimat
dla dziala::Inoścl związkowej stal
aktywu
się po<IMawą dorobku
Lodzi I wojewózwiązkowego
dztwa.. zaś zadania jakie uchwa-

la Biura !'<>litycznego z kW!ezwiąz
tnia br. stawia przed
kowcami w rozwijaniu bu<lowsocjaitstycznego - głów
nictwa
kierunkiem ich przyszłej
nym
dzia•lalności.

Wojewódzka organiza<'!ja 7JWią
swych
wśró<I
która
zk<l'Wa,
czł<Joruków zrzesza 385 tys. kobiet
pracownii 246 tys. młodych
szeregac.h
w
k6'W do lat
które:! znajduje się 550 tys. zaw
bezpośred:nio
tru<lnionych
produkcji <lążyć będzie do wypracowania takich form swO')e-

ap,

168 urodziny!

Azerbejdżański

Matuzalem
Najstarszy

człowiek

świata,

S?:Lrai M:SiimQW,
A>zerbejd.żainiln
obchodzi! w ubiegłym tygodniu
swoje święto - 168 rocznicę urodzin.
radziecki
l.nformuje
Jak
Trud", czu}e si~ on
dziennik
ubiegłej
chociaż
dobrze,
nadal
zimy chorował - po raz pierwszy w swoim życiu. w uroczy·
stoścl azerbejdżańskiego matuzalema wzięla także udzial jelicząca 108 lat
go małżonka,
oraz liczna rodzina skladająca
się z dzieci, wnuków, prawnuków 1 praprawnuków.
11

"· Og61nopalskl Konkurs Chor101ratlczny

Nagrody dla
Trawjący od 23 bm. w tódzklm Teatrze Wiellt1m I OgólChoreograKonkurs
nopolski
rozstrzygnięty
został
ficz.ny
któremu przewodniczyła
Jury,
Janina Jarzynówna-Sobczak, po
eliminacjach,
trzystopniowych
w wynagrodę przyznało I
Tomaszosokości 20 tYS. zl z Teatru
wi Gołębiowskiemu
Wielkiego w Lodzi. Druga nagroda - 15 tys. zł - przypad(Teatr
Bochenek
Marcie
ła
Wielki Warszawa), Trzecia naHenryk
groda - 10 tys. zł (Opera Sląska ByKonwiński
tom). Za najlepszą kompozycję
choreograficzną do muzyk\ polskiego kompozytora (T. Pacior~
kiewlcza „Adagio" I „Allegro")
nagro<lrono także Tomasza GoZa najlepszy tełębiowskleg-0.
mat utworu choreograficznego
„Capriccio
Pendereckiego
(~.
nagrodę
per Siegfrid Palm")
otrzymała Ma„ta Bochenek. Wyróżnienie za utwór „Rytmy" do
Namysłowskiego
Z.
muzyk!
przyz;nano Januszowi Dąbrow
skiemu (Pań~twowa Operetka w
Wa.rszawie).
W kategorii solistek I nagroda przypadła Ewie Wycichowskiej z Teatru Wlelkiego w Lodzi i Renacie smukale z Teatru

„Apolło" połączył sią

riołudniu o god%. 17.34 czaastronauci
wrurszaJW\9k:iego
amerykańscy przystąphli do zbadania, czy wewtną,trr. stacji orbitaJ.neJ „Sky'lalb" na.gt'<l'lllad:tlłY się niebezpioozne gazy.

Po

llU

Pierw!!<ZY do przedniej części
„Skylaiba" W5Zedł Pauł Weitz w
sperjainej ma.s<:e przeciwgazo...
wej. Włączy! on o~etlenie i
l!lł:Wierd.zi~, iż jest tam wszystko
w porząc!iku. W tej części „Sky10
laba" pa111u1e tem'J)eratura
st. Celsj-UJSza. za Weitzem wes·zli do „Skylaba" Cha<rles Conrad ! Joseph Keirwin.
me
„S]cylaba"
Wewnąitrz
stwierdzono obeoności żadnych
1S2lkodlliwych gazów.

Z DZIENNIK ŁODZKI

n.r 125

łodzian

Nagrodzeni artyści wystąpili
kOi!lcercie laurea.t6W.

red.

Stanisława

(7Gl16~

o przywrócenie w Grecji demotkracji".

25 bm. wieczorem ·„Velos'• za-

Kilka dnl temu uroczyście
wyniiki k001podsumowa...o
„Menkury-72" organliklll'SU
zowainego pod ha.slem - produkujemy dla rynku - przea.
i CRZZ. Po wstęp
MHWłU
nej selekcji artykuły, zdan'lem
ministersmva handlu, szczególa.trakcyjne dla klientów
nie
:malauJy się w 9 wytypo'\vanych dużyich pla.oów.kach han·
gdzie byly p:tizeddlmvych,
miotem najbwrWJiej be2JW7Jględ
bo ze strony
oceny ne~
kupujących,

Joonkuren<Ui bom.or
Jekiklego urllltlo!Wał
bisłlo!r z łódzkiego krunb.ima.tu
„Teof.llów''. Pięć W>:lM'ÓWd:1'ianm lrostiwnoovych zdobyło w
konkursie jediną z przyznawanych suśaiu na.gród drugjego stopnia. P00>a satysfakcją
os~

moralną

za~oga

,,Teofil.owa''

otrzyma.ta także 150 tys. zło
tych. 110 tys. zl przeznaczono
socjalne (wyn.a,jęto
ocie
na
kwa.tery wczasodod.a&&We
we w &~brzegu) natomiast
40 tys, zł na na.Jbliisa;ym posledzeniu KSR będllie l'ozdziepraoownik6w
między
lone
za.angażowam.ych
bezpośrednio
wyróżnionych
produkcję
w
Gratulujemy ;, ży

wror6W.

czymy ttdemnienni!Je takiej saiiw
mej realkoj1 lklient6w.

a ju.tro W!Zejd.zle o godz.

Dz!A il.mienliny obchod.tĄ .Jam.
a Jwtro Jaromir 4
i JuJ,iusz,
Augustym.

Punktualnie o godz. 15 ruszył
Nad ok<mdukt poi;rzebowy.
elę
ustawily
mogiłą
twartą
poczty sztandarowe KL i KD
Na poduszkach wiele
PZPR.
odznaczeń, m. !n. Order Krzyża Grunwaldu III klasy, Krzyż
Partyzancki, Krzyż - Ka.walerski
Orderu Odrodzenia Polski. Red.
stanislawa Ja!'lluszewsk!ego-Stajana w imieniu wladz partyjpirzewod.niczący
tegnal
nych
Dzielnicowej Komisji KO?lltroli
Partyjnej KO PZPR Lódź-Sród
M. Arohitekt.
mieście w !mieniu łódzkiego środowi
ska dzienn•karskiego z żalem,
red.
zmarłego
przedwcześnie
Januszews.k!ego-staStanisława
jana żegnał nestor d'l!iennikarstwa łó<lzkiego red. M!eczysla•w
Jagoszewski z „DzienniJ<a Lódzkiego".
Orkiestra wojglc:owa gra M:ię
na&tępnie
a
dzY'lla.r<>Uówkę,
mairsza żałobnego. śwież.o usyrianą

i

mogiłę

wiązanki

pokrywa.ją

kwiait&w,

wieńce

li krajowy Zjazd
TKKS
26 bm. byt p'.et'W\S.Zym dinlEm
obrad n Krajow~ Zjaz<lu.Towia.m:ystwa I<ir.z.ewienia Kultu•rY
Sw.ieokiej. Zja.zd sumuje dzialalnoość 'bC>Wa:t1Zystwa w 4-letnlm
ok.res.ie jego .iS\m.ienl.a. oraz ma
Jderum.kL i meto<ly
wyty.czyć
praicy' ,na najbli2ls.re late..
Referat y.rog.ramowy "#Yglooit
prezes towarzy&b\Va Jetrzy S.:i.tache1slkl.

-

wa:x

Prejekt astawy

"

1

opłat

dotychczasowej
realizacji
(Dokońc.zen.J<i

w

odwolawczym

Peron wruca
do Argentyny
Były

szet
Jua.n

państwa

a.rgem.tyń

Peron
Domingo
~
przebywający 1na emigiracji
Ar<Io
Madrycie ma powrócić
gentyny 10 cze!"Wca br. Zakow piątek
mumilrowal o tym
wieczorem w Buenos Aires jesekretarz,
g() b:Y?Y prywartmy
Jose Lopez Rega, k;tóry wchoargentyń
dzi w ekla.d rz.ą<l.u
skiego.

do tramwaju
li:nil lli/8 u zbiegu ulic Kiliń
skiego i Pw.nańsk.:ej ruetir.zetdoz.n~ ur~u
wy HenrY'.k N„
brzucha i pr.zewieizlony został
dO S.z,pita:La im. Pit1C>gowa.
A Nie uszal!lJOWai pierwszeń
stiwa prizejaoou u. zbie,gu ulic
GdańlSlloiej ii Próchlnika kierowca „iNysy" :>0-31. IB, AlekSander
Cz. Spov.-'IO<dował an zderzenie
z rn-O<tocy.k:Jem IH 7!>'H. MO'tOc;'ikJ.ista Maciej M. ze zlamaną
przewie.z,i<0ny z·o.s<tal do
rE:iką
Si.pit.an.a im. Bi·e,gańskiiego.
iNJewlaśc;wie

się

włączył

w ruch .p oja.z<lów 19rzy ul. Radzieckiej 38/40 pnow.a.d.zący „Wairt
bu.rga" ]F 2'743 J•uliu.sz M. S,powodowial on aiderz.em.ie z iamochodem „Zil" 4881 DB. Stra~y
10 ty\S. !Zł.
A l.:!-.ietn.ia Lriic1i& S. wybiegla
ra,ptiow,nle ina uJ. NO'WlC>bk.l 251
zza 1rtx>Jąioe~ &u;tobu.su i :r.oprze.z „Nysę"
&tal& poitrąOOIIl&
92!)4 l!B. Ze UamaJIU\ miedntcą
do S.Zplta:wstała
przewiezl0tna
la .Lm. Pirogorwa.
t W podobny $Pi05ób wybiegł
z.za stojącego na ul. Wólczań
ski.ej pnzy u.I. Plęknej s-amocoodu 7-1-ebn.i Piotr A. Wpadl
on ·pod „Skodę" IF 2173 i 11:e
zła.'IlBiniem lewe$> <Jobojczylka. opotłuO"Leniami
<>igólnymi
raz
pr.zewieziony .został oo Szt>itala
im. KOillC>P!liCkiej.
A Za<p,rószył ogień we włas
nym mi.eS.zika·niu p,rzy ul. Rybnej 7 ,pijany Jan J. Sp!o,1ęla
k-0:r:etika, pościel I knesla. P,rzy
byli &traża,cy wyoi.ąęnęll J.ar,a
przywolal1
J. :z miesimta.nia i
Plog<Jftowie Ratunlk!oowe, !które opa.trzy·to opaniz.enia.
A

10 tys,

o:ł

Silra.t

5'j)OIWOdO-

pOO;ar w Ga;zomi No-.vej,
d<>m
S,pl-0ną.I
pow. Piotrków.
miesZJka·l,ny d;rewmiany, należą
cy do Mi•Clh.ała S. Srum wla<icicieil :z ()fl>ar.zeJitiarnt nr stopnia
pr.z.~ezlo.ny został do szp itala.
4 Na bok „Slkody" IW 5233
<W!Pa-dł przy ul. Curle-S.kitocL<w.•~i~ 74, lf-ilet.ni J.~w s. z.e
Wa7

0

ze str. 1)

kich strategicznych odcimkach
g00podanki ora.z osiągnięc ia rzasaKJJnicze!lo pos-tępu. w wy<kowszystkich istnieją
r.zystrun.iu
ci-ich .rezerw i i.nte.nsy:wnych
rovwoju.
cZY<Ilini.ków
Przed ·ws.zysbk:imi producentami oraz ogni.wami g-0s.poda•!'ki. i
admimistra.cji staje więc trud.ne
zad.3tnle slęgn!ęcia d·o głębiej u.k.rytyich .rezepw gos,pooa.rezych
or&o: wzm.ożenia tl'Mkl o claJSZJ' wydalmy wzrost l popr.1wę
struktury produ.kcji szczególi!\\..,
na r~nek i i!\a eks.»ort, o skracanie cy>kll imwesty.cji , s.zybs?.e
d()l'!'<JIWa<l.zanie do pelnej v<iolności p!'l()(iukcyj nej i!\owo o<ldawa.nych obiektów. Wszystko to
w sumie stn,„or:zy sprzyjające
W&rl1ruki do dalszego poclmies ienLa. P·()!iomu życia lud:z.i. pracy,
p,re:n.'.er
Za,mykając dyskusję
Piotr Jaroszewicz podkreśU! , te
ząpe\\"nien:·e peŁnej i pra1'·idlopod.wyższ.:imych
wej .reaLzacji
ge>,s.podarczych w Jatach
zadań
1,974-1975 będzie pnze.dsięwz i ę-
ciem tru~n~m. nie pozbawionym peW'llYCh napięć , jednakża
re2Jn;1>m1. Wa.rul'llk\em po'.vod.zen !a je<it pow.a,żma i efe·ktywna
wszystlkich stoją
mobil!:zacja
cyich do clyspcnycj.i sil i śro<l
ków.

Islandzka

wypadkó w

Kronika

parlamentarzystów

Ocena

10 C'l8łWCtl lar.

skleg(),

Wizyta

Prezyctium
zaproszenie
Na
Sejmu w poniedziałek 28 bm.
z oficjalną przyjacielską wizytą do Pol.ski delegacja Zgromadzenia Federalne•
przego Czec'hosl<>wacji pod
woctmlctwem czlonka Prezydium
przewodniczącego
KPCz,
KC
Federalnego
Zg,roma<lzenia
CSRS - Aloisa Indry.

opiatach

Reguluje te.t zasady„

W~alk!uJąc

wynikało

przybędzie

= --

po.stępewaniu

.A

niż

poważniejszy

uzyska.onych
J.nformamacji
poprzedprze?: obserwato'l'óW
niego dnia. Od 24 godzin cala
armia grecka .zostala po.staiwiona w stan alairmu.
W nocy z piąb~u na" robotę
powołano do koszar v.szystkiich
oficerów rezerwy lotniobwa greosób
relacji
ckiego. Według
26 bm. z Aten do
przybyłych
Rzymu objawy bu111tu ~rze
niektóre
str.zeniJY się też na
jectmostfid woj51k lotniczych

CSRS w Polsce

w sprawac h karnych

A

Januszewskiego

jest

Od 211. do 25 maja; w dniach VII Festiwalu Arty.stycznego „Wiosna Opolska'', odbył się w Opolu ogólnopolski k<m:.
kurs na słuchowisko radiowe rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.
w kon.lroursie wzięło udział 11 rozgłośni nadsylaJąc 16 llu•
ehow1Sk.
Rozgłośnia Lódzka przedstawiła 1łuchowl&ko Leona Goakt~ką
nagrodę
I
molickiego „Terapia przł!6trzenna".
natomiast za reżyserię otrzymał Bogusław Sochnaokl,
Ili nagrodę przyznano Romanie Mater. Laureatów wyróż
niono rÓWl!lie:t dyplomami 1 pamiątkowymi medalami „Wio&ny Opolskiej",
Słuchowisko zost8!l'liie nada.ne w programie ogólmopol11klm
Polskiego Ra<lla w &le.rpmu br. w ramach przeglądu laureatów fest.I.walu,

....

do Wladz wło9k.ich z prośbą o
a.zyl poliltycz.ny dla s iebie i zaNiektórzy czlcmkowd.e załogi.
p-0wrot.u
łogi wyra:z.ill zamiar
do Grecji. w so-botę po poluud'Zielily
dniJu wla,dze wtoSlkie
kap ilta'l'loWi
azylu politycznego
Pa.pasowi, 6 oficerom i 30 maZostali oni pmerynarzom.
kapitanatu
tran&portowani do
Fiumicirno, a następnie
portu
p() krótkim przeslucha111iu &kierowani do prefektury policji.
Jalk donoszą z Aten rzec7mik
rządu greckiego za•komunikowal
ze kontrtor.pedowiec „Velos" 11
zalogi pod nowym doresz.tą
wódcą ~uścil po'l't Fiurmicilno i
plynie w kieru.niku swe1 baizy
w saąamilnie.
z
Wia.domości, ~óre nacleszly
Aten 26 bm„ świadczą o tym,
greckiej
a:nmll
że ferment w
li

Sukces Łódzkiej HozRłośni
na ORólnopolskim kon~ursie

POQOda

19.47,
3.30.

o 3 mile morsk>ie od
w
rY'baclciego
))<»'tu
Fiumicino,
Rzymu
Strefa ta zostala otoczO<na natychmiast prze:i: ~utry patrc>lowe wloskiej strati:y gra.niemej i
policji. Władze wlookie, a więc
kraju podobnie, jalk Grecja nald'!Cego do NATO, znala.zly się
bO'W'iem w trudnej sytuacji wobec pierwszeg0 w historii sojuszu S<tiantyckiego buntu na pokladzie okrętu wojennego Jednego z .kirajów czl-0<n·kaws.kich.
Dowódca jednostki zwrócił się
kotwiczył"

małego
pobliżu

pł'Zemyisłu

(W:rrz,)

u.mlarlrowaine,
Za.chmurz,an,ie
tyllko miejscannt moż:l.i;wy wz:rost
:za<ehmu.rzenia z pr.zeilotnymi opa.dam!. Tempera.tura od plus 6
oo plu.~ 17 st. C. WJ.ait.ry umia.r<!ość aliline
o~~esamd.
,kC>Wame,
z iki.eiru.lllku pl.n.
Jut.ro :z.achmu.r.zenle umia·tk«>wa.ne, m-ożiiiwe pnreliC>t:n.e opady. Nie.co cieplej.
o godz.
Dz.iś srońoe rz:ajdz<le

ze str. 1)

kę

11e4cre-

podsumował

- Stajau
na Cmentarzu KoWczoraj
munalnym w Lodzi odbył 6ię
pogrzeb red. Stanlsrawa Janudziałacza
szewsklego-stajana,
byłego
ruchu roOOtniczego i
redaktora naczelnęgo „Dziennika Lódzklego".
kierownikiem
bYl
Zmarly
Ce:n.tralnej Technhl<i PPR, centralnego kolportażu prasy peperowskiej, nalS'tępnie seklreDarzem Okręgu Warszawa - Lewa Podmiejska. Walczył w szeregach Arnnil Ludowej w Powstaniu Warszawskim na Woli,
Starówce i Zoliborzu.
Po wyzwolemlu red. Stanisław
Januszewski-Stajan petni szereg
odpowiedzialnych :l,u.n.k:cjl partyjnych.
Zmar!ego żegnali, obok najJicz;nie zgrorodziny,
bliższej
madzeni przyjaciele, przedstawiciele KL PZPR i KD PZPR
dziennikarze
Lódź-Sródmiescie,
:z łódzkiego środowiska dziennikarskiego I pracowniey Lódzkiego Wydawnictwa Prasowego.

(I)Qkoń.czenie

„wyrobów roku"

W

na kontrtorpedowcu

Bunt

liście

s. Sz.kraba wytarz. CRZZ soko ocenia1ąc poziom 1 treśc:I
konferencyjnych obrad.
W ·wyniku przeprowa.dzon~
wyborów !Yl'Zew<>dniczącą WRZ'Z
A. Mroponow.n!e zostaJa
w!ceprzewo<lni-czĄ
Mkowrlka.
cym - B. Slwl'6skil a sekretaz. 213.00r&ka, R. Kurzami JerzmM10WISid.
baJeWSkl ł K.
N~ spolecznel(o wiceprzewodniL.
czącego WRZZ wybraJ!lo
Królewiialka.

Ostatnia drita

ze ,,Skylabem''
po?ąozeniu
szczęśHwym
PCJ
pojazdu „Apollo" ze stacją or„Skylab", oo nastąpi
b lltalną
lo w sobotę wczesl!lym rankiem,
trzej astr0!11·auci - Chades Conrad, Pa·ui Weitz i Joseph Kerwin u<lali się na s;poczynek.

działania,

tyJnyełl.
Dyskus.ję

Wielkiego w Wa.rsza.wle. Druga
nagroda - Małgorzata ZaleJsJ<a
Trzecia
(Teatr Wielki Lódź).
Elżbieta Mickiewicz
nagroda (Opera Sląska Bytom). Równorzędne nagrody w kategorii soJelistów przydzielono: I rzemu Graczykowi i Jerzemu
Makarowskiemu (obaj z Teatru
Wiel!Qego w Warszawie). Druga
Bogdan Jallkowski
nagroda i Kazimieł'Z Knol (Teatr Wielki
ZbigLódź). Trzecia nagroda niew Sobis (Teatr Wielki Lódżl.
za najlepsze wyWyróżnienia
utworów
zespo1owe
konamle
otrzymala
choreograf!cz,nych
grupa baletowa z Teatru Wieli zespół
kiego w Warszawie
lódzk! w składzie: I. Błaszczyk,
A. Bula, E. Figurski, A. Fronczek, M. Korniluk, L. Jasiń
ska, E. Kt'asnodębska, D. Lewczuk, J, Matuszewski, M. MieK. Peda,
dziński, K. Olczyk,
G. Popławska, D. Puzanowska,
M, Sładysz, M, Wilde.

w

które umożliwiać
utrwalainie i pomna~arue
będą
a
os.iągnięć
dotychczasowych
i
twórezy
.zapewnią
także
organ&w
wszechsbronny udzial
przY5!1>ieszaniu
z.w.iąz.Jrowych w
karea!Lza-cji zadań nast!lPnej
<lencji.
i
referacie
w
uwagi
Wiele
dyskusji po9wlęcono prObicmom
sor.,Jalno - bytowym ludall praspmwom
cy, a wśród nich
zdr~otnej
I och11001y
~iekl
praieoWlll.ica:ymi.
załoga<mi.
nad
wyisi~ków
Pr.zez koncentrację
przemyslowej
na<! r01Lbudową
służby zdrowia i lepsze wykowynilkarzystanie możliwości
z integracji calego ujących
spolecimi-O!Ilego lecznictwa aktyw
związJwwy <lążyć będzie do dalw
sytuacj1
szego polepszania
tej tak wa'imej dZiedzinie irpolec7Jnej.
problemem
trudinym
Naodail
zapewnienie O!Pieki
pozos·taje
pra.cują
matek
nad d0teckiem
cych. szczegól.nie duże potr2eby wy. tępują w nowych osiedlach mieszkaniowych, jak Teofilów, Dąb.rowa , zarzew 1 Retkinia, a w wO'jewództiwie: w
Pabianicach,
Siera.dzu, Ku.tnie,
i
Mazowieckim
Tomaszowie
Piotr.ko\vie. Zalożony pro.gram
wy'buinwe&tycyjny przewtduje
dowa'Il.ie do końca 1975 r. w Lodzi 1 województwie 70 placów
wek opieki nad dzieckiem
WY'!liku czego przybę<l.z;ie w żło
bkach 1725 miejsc, za.ś w przeds.zkola-oh 3134.
Na rolę 1 rangę pnicy zwią.z
za<iań
kov.7ej w reaJirowaniu
z pro~amowe:j
wyni·kających
zasady ruchu zawooowego jedności l \1.-spólzaileżności spraw
90Cjalli
bytu
produlccji,
zwróstycznego wychowania
swym występieniu ucił w_
sekreta!l"Z KW PZPR
wa.gę I
- J. Muszyński wskazu3ąc na
odpowled!zia,lne
coraz baroziej
pn:ed
obowiązki jalkie stawiają
nami plany intensyWl!lego rozwoju Lodzi i całego regi~ łó
dzkiego. I sekretatt KW zaa>e'Wnil, iż w reailtzacJi tych zadań
aktyw :ziwiązkowy może zalWSze
liczyć na poparcie i pomOć 16<lzko-wojewódzJclch wład!Z. pargo

na

mózgu ł obrażeoiami ciała przeby:wa w szpitalu im. K<Jon-0pnidk.iej.
A Swiadikowie .z<lerzenla się
które
;,Nysy" rz. mowcy~m.
mialiC> miejsce 2a bm. o god.z.
13.55 u zbiegu u.lic Gcl:ań!>kiej• i
Próchil'llilka., proszeni .są o zgloszer>ie się <Io WKJRD MO, ul.
Wlaldy Byto.msk>iej 60, tel. 516-58.
A Ra;ptoWlnie •w'bi~ł na jezd1nię sk.rrz.ywwamia ulic Sien.k.'.ewicza i 'I'uiwima, 8-letni Amdr:zej B. Wpadl an po<I .:rirabam.ta" JJW 4008 i :z.e wstrząś
prrewieziony
mózgu
nieniem
S.zplta:la im. Kio'10pz.ostał do
(m)
nicklceJ.
wstnz.ąśnieni.em

łódź

za alokowała

angielski trawler
MiniRzec2l!l.lk brytyjskiego
sterstwa Spraw Zagraniczn:,rch
angielski. trawże
oświadczył,
ler „Everton" w sobotę został
czterema pociskami.
tl'afiony
został on ostrzelany przez islandzką łódź patrolową „Aeg·i r".
lncydent wydarzył się na pólw
noc o<I wybrzeży Islandii
50-mi!owym pasie wód terytorialnych.

Dalekopisem z Londynu

~·kantlal•

nyczajewep

ci~g
obyczajowy w
brytyjskim jest
tematem numer
dalej
jeden doniesień pras<>wych i rozmów prywatnych w Lond:lfl1ie.
Prasa zajmuje się obecnie czysto sensacyjną warstwą skandalu, przy czym pomysłowość
dziennikarzy w tropieniu Wszeljest
śladów
kich możliwych
po
więc
a
niewyczerpana:
pierwsze odnaleziono dziewczyny, k.tóre doprowadziły do rui-ny obiecujące kariery dwóch
lorda Lambtona
ministrów i lordia Jeliicoe, przeprowadzoz ich mężami i
no rozmowy
rodzLnami, sfotografo<Wano 1 ozapisano miejsca schadzek,
opi:nil sąsiadów, zasięgnięto
raporty o lonzamieszczono
s2czepólświa<tiku,
dyńskim
g.ólowe sylwetki obydwu mi.niikandal

S

irządzie

dalsz y
strów, fotografie ich :!-On;' dzieci, ulubi0111ych zwierząt, samochodów.„
Nie :znaczy to oczywiście, by
tylko
ogr'!•niczał się
skam.dal
do tej warstwy, T•·zeba b<>Wiem
zrę
calej
mimo
że
wierdzić,
sl
c.zmości, z jaką premier Heath
tę kłopotliwą sp awo;:,
rozegrał
reputacja obecnej ekipy rządo
uszwej doznała poważnego
czerbkru.. Sex-skand8il wybuchl
przew momencie, gdy nie
afery z
brzmiały jeszcze echa
„LC>nhro", gdzie wyszly
firmą
na jaw metody (czy wszystkie?)
prowadzenia interesów wielkiego kapitału, m. in. fakt, że :tiTma wypłacała znaczną część una
dyrektorskich„.
posażeń
obchodząc w ten
Kajmanach,
SJX>Sób obowiązujące w kraju
przepisy podatkowe,

Rozbudowa stacji pbsłuei samochodów

-

ow
ZLOTY ł ań cus rek 1 b SZYBY
d <> samoc
rq.cz.kl sprzedam.
Tel za.gra.niemych, pa.no.rami- ,
M9-73
7809 g cz..ne. d.robn<>roz.prysk$we
poleca .,Secwnit'', '"arKOMPLETNE urząd.zen ie sza wa-Rembertów, Su~ler
Wychodząc naprzeciw zapotrzl!bowa:nlu, przem~s~
o DDAM w dzi erżawę do pr-e>dukcji gumy b:e- ska 6, tel, 10-95-12
Popyt na usługi motoryzacyjne wzrasta niemal
krosna
terenowy zamierza, w ramach rozwoJ~ dz1a.lah1osc1
p tac w rejonie W rur.il.a w- liźnianej i dwa
~232 k z dnia na dzień. Natomiast stacji obsługi jest wciąż
sprzedam.
usługowej
zbudować kombinat, w ktorym zapew&k iej, Ojerty „ 7926" Pre- ża:karoowe
za ma)o. W związku z tym m. !Il. Lódzkie P.rzed„Wartbu.rga" - s1ębiorstwo Motoryzacyjno-Transportowe już w ub.
Tel. 370-48, godz. 16-19 KUPIĘ
niona byłaby pełna obsługa motoryzacyjna,
wraz
sa. Piotrkowska 96
'1916 g (1971-73) lub nową „Sy- roku wprowadziło w swoich punktach naprawczych z rejestracją pojazdów, Obiekt taki posiadałby rówDOMEK, ogród, warsztat
GARAŻ
do
wynajęcia
Pabianice:
tel. pracę ,na dwie zmiany, równocześnie stale rozsze- nież kilkaset garazy, prawdopod<>bnie w budynku
renę1'.
Tel. 253-76
sprzed8Jm. Tel. 443-JO DWUMIESIĘCZNE sz.cze- 32-09
7841 g rzając zakres wykonywanych prac. Potencjał bazy
7639 g
piętrowym,
Założenia techniczno-ekonomiczne bu.·
7985 g nię cocker-spa.nie! z ro(20-22)
powięk·
GARAŻ
M-2ou - usług przedsiębiorstwa wstanie wkrótce.
do
wynaj~cia
dowodem sprzedam. „WARSZAWĘ
dowy powinny być gotowe do końca br. Nie jest
w Kilińskiego 25-B
polo żoną
Tel. 461-52
7615 g DZIALKĘ
7941 g sprzedam T.ra.kltorowa 47, srony dzięki uruchomieniu w czerwcu nowej stacji
przy ul. Aleksandrowskiej 2/8 (6 stanowisk).
Po- jeszcze ustalona lokalizacja, ale na pewno będzie
sprzedz.ie lnicy Balu ty
m. 86, bl. 45, po J6
PLAC
w
Tuszynie
7829 g dobny obiekt - posiadający 15 stanowisk napraw. wzięte pod uwagę duże nowe osiedle. ,
dam. Oferty 11 8-011'· Pra- SPRZEDAM dwa zegarki
a;1rzedam. Tel. 477-58
(jeden
szwajca.rskie
z.to
-czych, powstanie na przełomie 1973-74 r. na ul.
sa, Piotrkowska 96
(c-k)
7608 g
tY). Oferty „7927" Prasa. „WARSZAWĘ 22.3'' wyto- Pabianickiej 94/99 .
jed!llorodzi.n'ly, Piotrkowska 96
DOMEK
sowaną sprzed.am. Za kątDOMEK
jednorojzi:11ny plae 2.000 m. szklarnia,
na 61, m. u, po 14
4-Lzbowy
przy Stawach budynkj gospod"3rcze. co . SPRZEDAM dWa nagrob7900 g
szwedzmarmuru
ki
z
sprzedam
Jana. sprzedam z zatula- wodociągi 408" Cena po BO OOO . „MOSKWICZA
88, kiego.
Hektarowa
il'lq na 2 po~<oje z kuch- Lódź,
Tok aLódź.
Al b i.n Du- sprz.edam .
8004 g Wiad•omość:
n'.ą
z wyg·odaml. Oferty Król
m. 4
Ząbkow ic e rzewskiegio 55,
jednym z następujących prepa- dnia 28. V. br. godzin popolud·
szak 57-20-0
NIEDZIELA
„7632" Prasa, Plo~rk<>w791.5 g
DZIALKĘ
bUdO"Nlaną
I Sląskie. ul. Chrobrego 5
ratów: Syllit lub TopsLn
do niowych.
ska 96
ha w Ko.ns.ta.ntY'OOW'.e
6018 g „SYRENĘ 105" sprzedam.
Chemika
A. Z o.k azji Dnia
Wiadom ·J6ć:
sprzed.am
w
parku
impreza
artystyczna
DOMEK murowa.ny 2 raMotozbyc'.e.
bułgarski
KOŻUCH
eks- Odb.ór w
im. A Mickiewicza (Julia.nów),
zy po po·koju z kuchtlią Srebma, 22 Lipca 80
8013 g portowy damski. męski , Pab,anice, Moniuszki 118
w god·l. 15-19.
sprzedam. Na zamia-16
7940 g
15Rzgowska
sprzedam.
A ZD LK 1 DDK Lódź-Po
!llę
2 ra.zy po p0koju z DOMEK
jednoN><.l z hin y -6,
• 7996 g
Lódz;ka
Jed.nostka
Wojsk dane będą chodniki przed USO
16-20
&odiz.
lesle
organlzują uroczyste spotkuchnią
bloki
lu.b 110 m sprzedam
„TRABANTA" rok 1972,
38-220
Ochrony
Wewnętrznej
złożyła
przy ul. Gdańskiej, porządko·
kanie z okazji Dnia Matki o
dwie
kawalerki.
fJódź. Zduń&ka
ó55-57,
sprz.edam.
Wola, WeslerTel.
kolejny
do
wód
swojej
społecz
wane zieleńce przy
ul. Nowe
godz.
18
w
DDK
(ul,
WapienKryzysowa 47
7644 g platte 11
792"9
g
5
Sb()l.a.rska
7583 g WZMACNIACZ
„Dyna .
nej postawy. Dziś w godz. 8 30Sady i Elektronowej oraz .prona 15).
·
13
okOł<>
900
żołnierzy
pracować
wadzone
prace
porządkowe
w
50
W
z
kocor-d-Fav<>rlt"
„SYRENĘ
1-04" (1970)
• W Muzeum Arch . i Etn .
l HA w Pabi.anicach z
DOM
jednorodzinny
z
sprzedam. Tel. sprzedam. Oiesżyńska 41.
będzie
przy
porządkowaniu
Parku Kultury
i Wypoczynku
lum.ną o godz. 12
(pl. Wolności 14)
zabudowy
ogr<>dem ponad 1.00-0 m prawem
g
~086
(je)
dzielnicy Polesie. M. in. ukla- na Zdrowiu.
przegląd
filmów
et.nograficz7984 g
garaż 84
Franci- 333-24
teren u.zbrojony w Lo- sprzedam. Lódź
nych.
sz.ka 3. tel. 479-37
BOŚ4 MOTORÓWKĘ z piastyd zi.
Wa.pienna 21
„SYRENĘ
105". nową
A.
Na
pl
Zwycięstwa o godz.
7697 g DZIALKĘ budowlaną 621 ku. wózek z wciągarką kupię. Tel. 499-47 - w:e
sprzedam
20 koncert laureatów konkursu
konstruk- crorem
oryglna.lne
7961 g
kw
m
ogrod·lJOIOą folkloru robotniczej Lodzi.
„Mos·kWa-25GARAŻ
wynajęci.a
d.a
sprzedam. P ablaniee. Wa cje. silnik
A. w Klubie Rosyjskim (ul.
311"
nowy
sprzednm . „WARTBURGA
Zyga- ryńs.kiego 2, m. l
Lódż
Fred.ry 13.
8055 g . E"
Więckowskiego
13) o godz. 18
AJ.
•
Kości
ttszsprzedam.
7353 g
Tel. 819-58 wiecZ()I'em
dl ew: cz
„Wieczór przy samowarze".
8i37 g kii &9-3, goo.dlz. 16-20
A.
STS
„Cytryna"
• zaprasza
7958 g
PLAC - dziel.nica w:llona program kabaretowy
pn.
KUPIĘ ładną parę pawi.
bllsko cenwa Lodlzl.
„Składanka III" o godz. 20 w
,.8111"
Prasa, „SYRENĘ 104"
Oferty
sprze
trum - sprzedam. Wa.rsali
przy
ul,
.Zachodniej
81/83.
Piotrkows.ka 96
T<el.
dam.
Cena 33.000.
szawa, teJ. 44-24-73
1954 g
493-06
A. Wieczór poświęcony twór4516 k BALE topolowe. gruh'.>§ć MASZYNĘ praworamienczości
Tarasa Szewczenki
o
80-121! m.m ku.pię.
Tel. ną k.aletniczą, podstawa SPRZEDAM pilmie i ta.
Już w czerwcu (lub lipcu) przyszłego roku sklepy zagodz. 18 w lokalu Ukraińskiego
sprzedam. - ni<> nVóLkswagena
12001C.
7638 g metalowa.
NOWE
Złotno
dom 644-08
opatrzone zostamą w łódzką „Coca-Colę". Systemaityczne
Towarzystwa
Społeczno-Kultu
6104
g
Tel.
H6-56
30,
m.
Wici
5
5
Teofilów,
\Vy
...
j ednorodzilll.ny
nie
ralnego (ul. Więckowskiego 13
i obfite doSltawy zapewni su.per-nowoczesna wytwórnia
DOGI .a.rleltiny
sz,cze8007 g
kończony,
wysokie piw- nlęta
wejście od ul. Zachodniej 93)
'
Zakładów Piwowarsk ich, która zgodnie z planami il"<>d•owodowe
PUDELKI
srebr,ne. mlnl<!e. ta.ras oraz budynek sprzoo•am.
Więckowskiema być zlokalizowana w Łodzi przy ul. Wróblewskiego,
21!3"
gospodarczy
35 m kw go 48-5
niaturowe. sz-czenięta ro- „WARSZAWĘ
PONIEDZIALEK
7857 g d<>WOd·owe
Aktua1n.ie zaś trwają prace przy opracowywaniu propo champ!o- "Warszaiw~ M-20° sprze
na.dający sii: na
gara:!:
jektu
i
założeń
techruiczmo-ekonomicznych przyszłego
lub warsztat rzemieślni ASPARAGUS
Sprengerl nie - sprzedam. P '.otr- dam, GrunwaldM:a 1.
' ... MZDK im. L. Waryńskie
g
8006
Tel.
67-24
c.
czy (pow, pl.acu 1.000 m) siewkę I <iwul·etni, sprze- kowsk.a
go i Rada Zakładowa LZPB im.
obi·ektu.
8134 g
sprzedam .
Wl.adomość:
da ogl'Od.ni•k. Zgierz, No- 354-61
Obr.
Pokoju
zapraszają na konJak się przewiduje hala
pr<xlukc;yj!lla
wytwórni
sprze
„SYRENĘ
100"
Wschodnia 43. m. 1 Ste- wotki 37, tel. 16-20-19
cert pt.:
,.BaweMiane kwiaty
przywiez·iona zostanie do Łodzi z zagramcy w gotowych
Odbiór Moto-zbyt
dam.
faniak, godz. 9-18
8021
7849 g
Lodzi"
w
Teatrze
Nowym
o
Prasa
do mo:ntowania elementach. Jej wyposażeruie pochodzić
Oferty
,.8014"
godz. 19.
Plotnkowska 96
będzie również z importu. Łódzcy wykonawcy, wśród
:. w DDK Lódź-Polesle (ul.
których
znajduje si'ę m. in. „Przembud", pragną natoWapienna 15)
film produkcji
„WARSZAWĘ"
górnoza
W dnlu 25 maja 197 3 r. zmarł w wieku
miast
jesz-cze w tym roku należycie przygotować plac
USA pt.: „ Doczekać zmroku" w
„SYRENĘ 105"
wylos<>- worową, przebieg 34 tys
lat 96
budowy.
waną sprzedam,
Oferty km - sp.rzedam . Ksawe
ramach DKF o godz. 18
„7405" Prasa,
P lot.rkow- rów. Mały Sik.ręt 14. Sa
Zdolność produkcyjna łódzkiego wytwórcy będzie n.ie·
t P.
ska 96
Wie.ki
7994 g
byle jaka. Zgodni.e
bowiem
z projektami zakład,
Miejska Stacja Kwarantanny
pracując „pełną parą" dostarczać ma około 120 tys. he·
1200",
„VOLKSWAGENA
i
Ochrony
-Roślin w
Lodzi
in·
sprze
MICHAŁ Ł ĄPIENIS
stan dobry - sprzedam. „LUBLIN _ D iesel"
ktolitrów (!) „Coca-Coli" rocznie. Miejmy więc nadzieję,
formuje, że w późnych godzi.a
Brzeziny, Sienkiewicza 801 dam.
Lodź, Traktol!'ow
że slwńczą się wreszcie nieustające kłopc<ty z zaapatrzenach popołudniowych
25. V,
8078 g
emeryt PKP
tel. 538
7385 g 78 a, m. 2
73 r. nastąpiła infekcja parcha
niem naszego miasta i wojewód:zitwa w napoje chłodeąjabloniowego. W związku 'z pol.>000 MB" sta n
ce IJ<)dczas letnich upałów.
(at)
Pogrzeb odbędzie się dnia 28. v. br. o
SKUTER „osa 17511 stan „SKODĘ
wyższym należy wykonać interba.rozo dobry sprzedam
godz. 16.:jll z ka.plicy cmentarza św. Józefa
łanio
bard ro ' dobry wencyjne opryskiwanie
d.rzew
JG,
m.
12
A,
Ma
rymarska
sprzedam. l'Tl<>Wrocta.;vska g-Odz. 17-19
przy ul. Og1'odowej, o czym zawiadamiają
802'6
7645 ~
18, m. 20 (14-16)
ZONA I PO ZOSTALA RODZINA
100-0 S" - „DKW" sprzed.am. Naru- SAMOCHOD osobowy uNSU-P riniz
UWAGA!
UWAGA!
8085 g .Sk·t>da" rok 1968 s.przesorzedam. Tel. 2J0-60. !>O towicza 6, m. 14
w lipcu rozruch nowej Fabryki Domów WK-70.
7664 g
17
dam. Tel. 867-80
8052 g
Jeżeh pragniesz w przyszłości zabezpieczyć sobie
oka212.3"
Ze smutkiem zawiad a.miamy, te dnia 25.
o- ,,WARSZAWĘ
,,Wa1rszawy
pełną stabiliza-cję żyoiową, podejmij pracę w imSILNIK
Kol~jo, „TRABA.t"ITA"
i;prz,cdam.
V. 1973 r. odszedł <Jd nas w wieku 50 lat
Sie- zyjn!e s.przeda,m. . ' 11082 g KO'W·ieńSlka U
portowanej do U>d·zi Fabryce Domów, podQeglej
kazyjnie
,i;przedam„
ZIOl\IKOWSK'..I
(Ka.role<W) Dr
opatrzony św. sakram oo tam.i na.sz Ojciec,
wi: l'll'
03
LódzJ<iemu
l;'rUdsiębiorstwu Bulfo-wnictwa MiejskJie.
ra.kowskiegQ
63,
JD,
skórne,
weneryczne
168i00 g
Brat, DZliaidek, Teść 1 Zięć
'1714 g
-19. Piotrkowska 59.
o- go nr 3, Lód.Ż, u.l!ir Sienki.ewi.cza 85/87, które .za~ud..
„sJtorm . i.I~~! .i c »sfue-. „SIMCĘ
1300 GL"
ni
z
terenu
m. L?J'l:izt:
prócz sobót.
7293-g
s. t p,
po wypad- \Vora" 1936 r., po 9.000 rzl sprzecta.m,
SAMOCHOD
Wairneń~zyka
- BETONIARZY prefabcykatów,
Pabianice
Tel.
sp~zedam.
CZERWONIEC
Konstain842-60.
Tel.
ku kupię.
8095 g
- ZBROJARZY prefabrykatów żelbetowych,
6, m. 4
8011 g
6979 g 81-98
ty
gi.nek<>log. Tuwi- - MONTEROW konstrukcji żelbebe>wych,
pO 18
ma 20.
6322-g - MURARZY - tynkarzy.
Msza św. na >ntencję Zmarłego odpraMATE!UATYKA,
fizyka - CIESLI,
wic>na zoota11ie w ko ściele św. Antooliego
- CERAMIKOW,
eg>z.aminy
{Wsitępne)
dnia 29. V. br. o god z. 15.30, Po czym na·~
- DOZORCÓW i portierów,
MIESZKANIE 2-pCkOj<>we PKWN 23-15. Mook.rosz
stąpi ekspc>rtacja zwło k
na cmentarz rzym.
- ELEKTRYKÓW,
zaml·em..ię
na 3-pokojov.·e POSZUKUJĘ
kat. na Dolach. Pozostajemy w głębaklm
Łódź-Bałuty
wspólnika - BLACHAilZY - deka;rzy,
kwateru.n/kowe lub spól- do sklepu spożyw~zego. - HYDRAULIKÓW,
i nieutulc>nym żalu
d·zielcze w obrębie Os :<!- Ofe.rty
~
Łódź,
„7671!",
Prasa, - MONTERA samochiodowego.
CÓRKA, SYN, S YNOWA, WNUCZKI,
dla WI. Byt<>msklej. Tel. Piotrkowska 96
- ELEKTRYKA samochodowego,
BRAT, SIOST RY, TESCIOWIE
546-2.9
771)5 g
- MASZYNISTĘ na dźwig typu „LECH",
I POZOSTALA RODZINA
ZA pomoc w prowadze- - ROBOTNIKOW niewykwalifi.kowanych.
DWA polooje z kuchnlą, niu <iomu. nauezę doocze - OPERATORA na wózek spalinowy widłowy.
przyjmie zaraz z terenu Łodzi I
wszystkie wygody (sta.r e płatnego za.wodu, wyży •
Załoga FabrY'ki Domów będ.2Jie poddana s pecjal·
bU·dOWnictwo)
zam•enię wien ' e, zapiata. Kościusz nemu
przeszkoleniu. WY'na.grodzenie w/g ukl.a.dU
Dnia 25. V. 1973 r. zmairl, przeżywszy
l
na j)()lkój z kuchmą.
ki
53
m.
5
A,
Rybicka
pracy
w budownictwie. · Informacje związane z
lat 47
Lódź,
RewoJu,cji 1905 r.
warunkami
pracy zainteresowani mogą uzys.kać w
s. t P.
9, m. 3
7702 g POSIADAM samochód l dziale zatrudnienia i plac przedsiębiorstwa,
ul.
gotów1l<:ę,
p.-zystą,p1ę oo
Sienkiewi<:za
8;;/87 , XII piętro·. pokój 1204, w g<>dlZ.
M-2
kwaiterunkowe
spółlc.i.
Oferty
„ 796·1"
SŁAWOMIR
7-15,
w
soboty
w
godz,
7-13,
tel.
602-16.
bloki, cemt.rum, zamienię P.rasa, PiotrJrowSlka 96
4494-k .
Warunki pracy i płacy do
na dwa pe>koje z ku~h
Pogrzeb odbędzie się dnia 28. V. 1973 r,
nią
bloki.
Oferty POMOC domowa na wy.
o godz. 17 z kaplicy c me-nta.rza katoliokleomówienia na mieJSCU
779-0" Prasa,
P.i.Jo.trl\:OW- jazd od 1 czerwca, po- FORMIERZY ręcznych, ROBOTNIKOW, ELEKTRY•
go na Dolach, o czym powiadamiają pogrą·
trzebna. żeromSlkieg.o
ska 96
KóW na Odlewnię Metaili Nieżelaznych zatrudni
żone w głębokim żalu
·~gQQ~~~QQQQ~~QggQ
77/79, m. 1
ao6o g natychmiast
z terenu m. Lodzi Lódzkie Przedsię
SAMOTNY,
kultura!!l1y
MATKA, ZONA, DZIECI I POZOSTALA
po.szukuje p.okoju 11iek.• ę PUNKT
us!ug-0wy r>rzy biorstwo , Metalowe Pl'zemysłu Terenowego, Lódź,
ROD ZINA
4638/k
pująceg·o
(iSlbnieje mo:Ui- ul. Wschooni.ej 49 śwcad ul. Strzelai;yka 26. ,
wość
dainia pracy cb a- czy usługi z zakresu. arŁODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
lupniczej). Oferty „7957" tystycznego
cerowa.n la MURARZY-TYNKARZY, monterów konstrukcji żel·
Prasa, Piotrkowska 96
ga.rderoby w godz. 11-19, betowych, zbrojarzy, betoniarzy, cieśli, monterów
W dniu 25. V. 1973 r. zmarła opatrz-Oota
tel. 343-84
77()3 g rusztowań rurowych. palaczy kotłów c.o„ elektroświętymi
sakramentanu najukochańsza naPRACUJĄCY sbll.dent PL
sza Ma.vka i Siostra
monterów z grupą bhp oraz robotników budowlaPRZEMYSŁOWEGO~
pos.zu,kuje ;nlekrępując<'pokoju. Oferty „&083" w TAKSOWCE
nr 1921 nych zatrudni natychmiast bez skierowania z Wys. t P.
I go
działu
Zatrudnienia Lódzkie Przedsiębiorstwo Bu•
Prasa, Piowkowska 96
z'°'51ta1Wiono slajdy z olim.
Łódź,
Kościuszki
Ucz,ciwego z.nalaz- downictwa Wielkopłytowego „DĄBROWA" w Lo.
li MĘŻCZYZNA posz..ikuje pl.ady,
RCZYŃSKA
cę prosi się <> zwroit za dzi, ul. Gagarina 13, pokój 5. Praca w akordzie
p()koju z osobnym we'j- wynaigrodzeniem.
Tel. zryczałtowanym z prem ią cl.o 40 pre>c. Dla zamiej·
z d()mu M c>rońska
ściem.
Oferty
,.3112"
P
.ra
3211-41
Maria.n Kwi.atko·w- scowych wolne miejsca w hotelu robotniczym.
Pogl"Zeb odbędzie sle dnia 28. V. 1973 r.
I
d
u
a
t
sa, P iotrkowska 96
ski (<>prócz .niedziel)
o g-odz. 16 z kaplicy cmentarza rzym.-kat.
przy ul. Ogrodowej, o czym zawiadamiają
m. Łodzi
PABIANICE 4-pokojo- SAMOTNI znajdą cieka- - KIEROWCÓW samochodowych ;J; I i II kat, praz
terenu
pogrążeni w żalu
we miesi.ka.nie
wlasno- we oferty małżeńskie w
wa jaZJdy,
CÓRKA, SYN, ZIĘC I SIOSTR'!l
następujących pracowników:
ściowe (78 m). bloki. m prywatnym Biurze
Ma- - MONTERÓW samochodowych,
p. (c.o., ga.z, telefon) - tryrnonlalnym
„SW AT- - MONTERÓW 0.gumlenia,
sprzedam, Pabianiee, ~el. KA", Lódź, Piotrkowska - ELEKTRYKÓW sieciowych,
I
32-77, god·z. 16-18
133.
6307-g - BLACHARZY - spawaczy,
Dnia 26 ma.ja 1973 r zmarła po długich
61 1
- - - - - - - - -- -"'--=g OBUWIE! Wymiana ob- - TOKARZY,
cierpieniach nasza ukoc bana Matka i BabClla
MIESZKANL'l !Ub pok<>- casów.
Poszerza.n.ie no- I 'ROBOTNIKÓW magazynowych,
ju na czte.ry lata poszu- sków. 643-86.
Mickiewi- - ROBOTNIKOW gospod~ych,
s. t P.
I
·ę.
Oferty
,.8135"
Pracza
21
W.róblewsk.l
- PORTIEROW - dozorcow,
kul
'
- LADOWACZY,
I
sa, Piotrkowska 96
PRZERABIAMY szpllkl 1 - STOLARZY samochod()Wych,
DWA
pokoje, ku~hnia inne obuwie na modne zal.rudni natachymi.ast w podległych oddziala<:h:
(53 m) stare bu::tow- fa.sony, Pawil<xn usługo- ul. Pojezierska 95, ul. Zamorska 1/9, ul. Gó.rnicza.
wdowa po ś. p, Wa.cła.wie
CIEŚLI,
nictwo. wyg.ody bez c.<>., wy w końcu
Lutom ier- J.8/36, ul. Nowo-Teresy 1 - Lód>;kie Przedsoębioril zamiem!ę
I
ina 3 pokoje. s.kiej. Gónniruk
&1.32 g stwo Transportowe Budownictwa w Lodlli. Pojazdy
Pogrzeb odbędzie się dnia 29 maja br. o
sprzętu
kuchmię,
wszystkie wybędące na stanJe przedsiębiorstwa są ubezpiecZ'<>ne
godz. 16 z kaplicy cmenta.rza na Dołach.
Tel.
478-93
8124
g
NIEMIECKI
339-45
Le- - auto-casco. Zgłoszenia kandyd.atów z tere.nu m.
g.ody,
ciężkiego
wa.ndowski
'1731 g Lodzi przymuje sekcja kad.r LPTB w Lodzi przy
CORK.A, ZIĘC I WNUCZEK
DOMKU
camp!mgowego - - - - - - - - - - - w. Gó~ni-crej 18/36, oodz.ie:nnie w godz. 8-13.
ŚLUSARZY,
lub pokoju le·t niskowego SUPERELEGANCKIE stro
4364-lc
I
niedaleko Lod.zi - posr.u- je ślu•b.ne poleca wypoI
kuję. Oferty „7677" P.ra- życza.Lnia swkien.
Nowal.ódzki Kombinat Budowy Domów, ul. Nowo-Te.;
Koleżance
BOGUSL AWIE
NOWAKOW·
sa, P iottik()Ws.ka 96
kows.ka, Za.chodlnia 75
I
resy 1 przyjmie do pracy na nowych budowlach
SKIEJ serdeCZJne wyrazy współczucia z poI
Osiedla Retkinia oraz do Fabryki Domów nastę•
wodu zgonu
I
pujących
pracowników: PŁYTKARZY, TYNKA•
I
RZY,
MURARZY.
MONTAŻYSTÓW
elementów,
MONTERÓW wod.·kan ., MONTERÓW c.o. CIESLI1
MANEWROWYCH,
WARTOWNIKÓW
d~
straży
płacy do
Warunki pracy
·składają:
przemysłowej, PORTIERÓW-DOZORCÓW. Warunld
pracy l płacy z kandydatami z \erenu m. Lodzi
omówienia w dziale zatrudnieKSIĘGOWEGO na stanowisko sta.rszego re·widen- do omówienia w dziale zatrudnienia l plac w siePltACOWNIC'!l Z ARZĄDU ODDZIALU
I ni a
ta
zakla<iowego,
kierowni.ków
sal
gastronomic7.dzibie
kombinatu przy ul. Nowo-Teresy 1, pokój
WOJEWÓDZKIEG o PTE I DYREKCJI
szkolenia w siedzibie dynych z pralktyką - za.trudni Hotel „Orbis -G.rand" 126. Dojazd tramwajami linii: 5, 24, 25, 26 ! 44 SZKOLENIA EKONOMICZNEGO
w
Lodzi,
ul.
Piotrko>WSka
72,
tel.
399-20
w.
286
przystanek przy ul. Aleksandrowskiej róg Ka~
w LODZI
rekcji przy al. Kościuszki
(wejśc i e od
ul. Traugu·t.ta 1). Oferty przyjmuje czeńcowej oraz autobusem linii 76 - przystanP.k
4327-k
4597/k końcowy przed kombinatem.
3483-k
mm aY r:::orCbt ..,..,_... dz.iał ekonomiczny w goclZ. 7.30-15.30,
~ucnw:z
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- ELEKTRYKOW,
STOLARZY,
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' - MURARZY,
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Wspaniały sukces

Jutro na helenowskim torze
d s~
Wi

bi al o·

9 11 zespołów na starcie
8 Rewanżowy pojedynek Kierzkowski-Sartori
rga.n.izowane od 10 już la.t wyścigi kola.rskle na. tor~ch. naszego kraju .o Witllką Na.grl>dę Polski cieszą
Wysoka. ranga.
się llle słabnącym za.i.nterPsowaniem.
l,>Oisku,go kolarstwa, jego sukcesy ua tora.eh całego
śwla.ta spi;a.wiają, że każdego roku o Wielką Na"rodę Polski
ubiegają su; wszysey licząc.I' się na naszym kontynencie torowcy, Tak bl:clzie I w tym roku .

czerwonych

z

z

•

sz

O

Poniedzlalkowe zawody w Helenowie zgromadzą na starcie
państw: ZSRR,
reprezentałję 11
Bulga.rii, Anglii, Francji, Danii,
CSRS,
Węgier,
Wioch,
NRF,
NRD i P<>lski, Na listach zgło
szeń do Wielkiej Nagrody Polski figuruje wiele utytułow a
nych sław kolarskich.
Francuz D, Morel<>n, wywalw Monachium zloty medal
w wyścigu na 200 m . O. Phakadze ze Z wiązku Radzieckiego zdobył na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich brąz. W finale znalazł się dobrze znany
w l',odz• kolarz NRD - J. Gew tej chwili
Trudno
schke,
czy akurat wszypowiedzieć ,
scy oni zjawią się .J utro na helenowskim torze Na liście zgło
riguruje
włoskiej
ekipy
szeń
nazwi.skn wielkiego rywala J.
KierzkC>wsklego, Gianniego Sart<>rieg<>. Przypomn ijmy , że P olak pokonał na olimpijskim torze w Meksyku swego włoskie
go rywala. zdobywając wówczas
Dojdzie wiec
medal
brą zowy
,.,. p<>nied7lbłck d<> jeszcze jednego pojedynku rewanżowego,
czył

W walce o Wielką Nagro<lę
Polski obok zagranicznych sław
triumfy najlepsi polświęcili
scy torowcy. Na podium .,;v.,•ystawali tacy zawodnicięzców
cy Jak: K<>tlińskl, K.ler:okowski,
K'.ui><:zak, Zając itp.

Jak będzie tym razem? Reprezentacja nasza jest silna i
Polskie
dobrze przygotowana.
kolarstwo torowe . Pierwszy swój
r. w
1924
w
sukces odnotowało
wyścigu drużyno
w
Paryżu,
Poolem przyszly chude
wym.
lata Dopiero na wspomnianej
Meksyku w
już olimp iadzie w
1969 r. Kierzko wski zdobył brą
zowy medal. Trzeci medal zdotandem w Monapolskl
był
chium:· A. Bek - B. Kocot.
Na Ju trzejsze zawody o Wielką Nagrodę Polski nasi trenewytypowali następujących
rzy
zawodników: A. Beka, B. ICocota, B. Kegela, P. Konkolewskiego, R. Kaczalę, H. Sarneckiego, J . Pawlaka, B. Szymczaka,
S. D<>mańsklego, J. Kierzkowskiego, J. Klata, J. Miksę, H.
Sliwińskiego, H Fryca, M. Krę
P.

czyńskie~o.

Kaczorowskiego,

P. Gł<>wacklego I J. Kotlińskie
go. Cieszy fakt, że w reprezentacji znalaz1 0 s i ę kilku to;rowców lód.z.kich.

•

•• •

kowyścigi
PoniedzialkD\Ve
larskie w Helenowie rozpoczną
się o godz. 16.30. Głównym punktem programu będzie wyścig
na 200 m. Po zaw<>dach w Lodzi kolarze star~ować jeszcze
będą w Radomiu i Warszawie.
(n)

m

Na starcie uczestnicy XXYI WP
Do tegorocznego XXVIII wysmgu kolarskiego „Dzienni·
zgłoszeni zostali wszyscy
ka Łódzkiego" i WKS Orzeł
ko l arze naszej zwycięskiej drużyny, startującej w Wyścigu Pokoju z jej kapitanem Ryszardem Szurkowskim na.
czele.
„Dziennika Łódzkiego" i Orła o0dbędzie się 3
czerwca na trasie prowadzącej ul. Promińskiego między
ulicami Armii Czerwonej i Milionowej.
Wyścig

Początek lmpre.zy o godz. 10. Powitanie kolarzy z Wyś
nastąpi

o godz. 10.45.

Starterem honor<>wym XXVIII Wyśoigu naszej red·aikcji
Prezydium RN m. Ło
będzie zastępca przew<>dniczącego
dzi J, Morawiec, Wstęp wolny.

swoich trzech kolegów, Lichaczew do swoich największych
dotychczasowych sukcesów (na
Ollmpiadrzie w Monachium i
dorzucił
mistrrostwach śwlata)
jeszcze jeden: trzecie miejsce
rzędzie należy dC> nich zaliczyć
Lndywidualnej
W.
w kla.syfi.kacjl
świetnego kolarza ZSRR XXVI WP i tytuł najak.tywLlchaczewa.
niejszego kola<I"Za na trasie Praszczególnie . ga - Warszawa - Berlilil.
Zalmp0nował on
walką na
twardą. n ieustępLi·wą
każdym niemal eta.p ie. Nie moPobkt zespół, mając znaczną
na pomoc
l.i.czyć
gąc zbytnio
przewagę (zdobytą na trudnych

Wczoraj w Berlinie zakończył się <>statnl akt tegorocznego XXVI
Drużyna polska po raz szósty w dotycllcza•oPokoju,
wej historii tej największej w świecie imprezy w kolarstwie a1natorsklm stanęła na najwyższym podium.
Wyścigu

Bialo-czerwonl święcili wczoraj podwójny triumf. Ryszard
Szurkowski jako jedyny kolarz
zwycięstwo w
odniósl trzecie
majowej lmprezie. Przypomrnljmy, :ie z dotychczasowych uPokoju
Wyścigów
czestn bków
jedyn:e
zwyc i ężył
dwa razy
znakom ity niegdyś kolarz NRD
„Teave" SChu.r.
tejechał w
R. Szu.rkowskl
w żriltej
wyścigu
goroczny m
preez 12 etakoszulce lirlera
pów. Podo bnie ja;k jego pozostaU koledzy w blękiJtnych.
Kapitan naszej drużyny ma
na swym konc ie nieC'Odzle-n•nY
on w doPrzejechał
rekord
tychczasowych wyścigach 12 etaDrug i
py w żółtym trykocie.
po Pola.ku Jest kolarz Cze~ho
21 etav·5w
slowa-cj I Smolik 20 etapów.
I Schur Tegoroczny wyścig ma i Innych bohaterów, W pierwszym

ŁKS

Dynamo

4:0

W rozegranym w Berllnie z
okazji zakończenia Wyścigu Pokoju, towarzyskim meczu pił
karskim LKS przegrał z Dynamo Berlin 0:4 (0:1).
Bramki strzelili: Weber z rzu
tu karnego, Schuetze - 1 i Stobernack - %,

wyścig .0 DŁ"

za· tydtie·ń XXVlll

cigu PC>koju

Szósty laur VI. Lichaczew a

pływaczka. NRD
.l U-letnia
K. Ender ustanowiła nowy rekord Europy na 100 m dow.
wynikiem 58,6 poprawiając o
0,6 sek. dotychczasowy rclrnrd
do jej rodaczki Wetzko,
należący
.l W drugim dniu międzyna
rodowego turnieju w siatkówce
kobiet, Start wygrał z LKS 3 :o,
a SGH Lipsk przegra.I z Rcprez.
Mlodz. Lodzi 2 :3.
.l Mistrz olimpijski A. Kediarow (ZSRR) uzyskał w strze
laniu do biegnącego dzika norekord świa
wy nieoficjalny
ta. uzyskując na 600 możliwych
5.73 pkt.

K

uzdolniony zawodnik
posiadł wszelkie arkana pllkar•
Ma wyJątkown
skiej sztuki,
Znakoszybki start do piJki,
micie wyczuwa sytuacje podbramkowe. Strzela jak z armaty. Przed dwoma laty francuski
J.
„France Footbal" przyznał

1tronnle

JUVENTUS

PRZED

ZYCIOWĄ

SZANSĄ

•
Turyn •lynle
Słoneczny
samochodów
rzeczy:
trzech
„Fiat" oraz dwóch doskonałych
drużyn piłkarskich - FC Torino I
właśnie JUVENTUSU co po wloslcu znaczy młodość. Oba te'

•

Ajax Amsterdam, kluh o bogatych tradycjach. Powśtał równo pried 73 laty. W swojej nogatej hlstoril Ajax ai 14 razy
mistrzostwo Holandii,
zdobywał
5 raz.v trlumrowal w Pucharze
„Kraju Tulipanów". W br. choć
lii:owe nie
jeszcze rozi:r.vwki
zespól Cruyffa
się,
zakończylv
sobie .tuź kolejny tyzapewnił
kraju.
tuł ml•tr>a
eurooe.h ka
kariera
Wielka
A.fa xu rozpoczela sle w 1969 r.
kiedv to klub ten doszedł do
finału PKME. W dwa lata póź
niej kilka tvslecv holPnderskir.h
kl'>iców zd7iPralo e:ardla doolnWemhlev
na <tadionie
gu!ąc
w fi'lalow,V?n
swoich oupllów
pojedvnku z Panatlrlnaikos Atenv, wygranym przez Holendrów

tt,.,.~l&Ad P_!1t11cf w 11•,,.b~ i':dw•Nł& Ałan.,..ful'to. 04
'lharet., lluc)~t> Lła, ZbJ1ole.w lb·JIM••"wł•c l R;r~rO 6tdrllow9't.

Klasyfik acia
XVI

INDYWIDUALNIE

ETAP

1. L ichaczew (ZSRR)
1:56.59
2. Bartonicek (CSRS)
1 :57.09
3. Noels (Belg'.a)
1 :57.19
4. Guarnieri (Wiochy)
1 :57.29
5. Trevorrow (Australia)
6. Kneszowiee fPolska)
•
19. Nowicki (Polska)
21. Szurkowski (PC>lska)
30. Kaczmarek (Polska)
35. Szozda (Polska)
38. Lis (Polska)
"
XVI ETAP
1. ZSRR
2. CSRS
3. Belg·a
ł. Polska
5. NRD
13. Kuba
14. Angli.a
15. Dan ia
16, Maroko

50. Kaczmarek.

5.

EPILOG INDYWIDUALNIE
11.32
11.42
11.53
12.05

Węgry

KLASYFIKACJA WYSCIGU
INDYWIDUALNIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.

Szurkowski (Polska
Szozda (Polska)
L ichaczew (ZSRR)
Kaczmarek (Polska)
Gorełe>W (ZSRR)
Nielu.bin (ZSRR)
Lis (Polska)
Dillen (Belgia)
Talbourdet (Fra.ncja)
Nowicki (Polska)
Kruszowiec (Polska)

2 :o.

Historia powtórzyla slP, w ub.
roku, Tvm razem w polrnnanym
polu pozostała znakomita jedP.nastka rnt„ru Mediolan.
AJ A X TO CRUYFF'
o naJWlększym
wla7.<'!ą
holenderskif>irn
blasku
zesnnlu Jest 26-l?tni dlunanastnik
gowlo'v
JOHAN CRUYFF, Ten wszech-

G

UEFA.
5-krotnle w pucharze
- bez więk
Jak dotycnczas
szych rezultatów. Chyba, że w
tym r<>ku„.
Juventusu
stanowi
Drużyna
rutyny i młodości,
mieszankę
CESTMIR
trener
Austriaeki

ł8 :30.27
48 :33.59
48 :36.38
ł8 :38.17
48 :38 22
48 :19 53
ł8 :40.26
48 :~0.28
48 :J0.37
48.4?.18
ł8 :U.47

mltego stratega i wie na kogo
postawić. Trzon drużyny stanonapattnlk,
wią: bramkostrzelny
34-leW.I JOSE ALTAFINI, reprezentacyjny bramkarz narodowej
drużyny DINO ZOFF, oraz napastnik ANASTAZI I rozgrywający CAUSIO.

• • •

(30
dzie zobaczymy w środę
Przypominamy, żl"
maja br.).
mecz ten transmitowany będzie
w całości przez Polską TV. Potego wielkieg<> w,idowlczątek
ska o godz. 20.30,

• • •

najlepszet:'O

niego pierwsze skrzypjego
w Ajaxie tacy
partnerzy jak napastnik KETZER, stoper BLANKENBURG
HUL!'·
obrońca
„zełazny"
HOFF. Oni to właśnie nadają
ton grze wprawlajac w zachwyt
najbardziej wybrednAkażdego
go znawcę nowoczesneg<> futbo·
lu.
obok

ce

grają

zmiennym szczęściem
z drużynami medioInterem I Milano.
uventus został założony
Już w roku
w 1897 r.
pierwszy
1905 zdobywa
tytuł mistrza Italii. Od teg<> czasu Juventus 13 razy zdobywał mistrzostwo ligi włoskiej
I 5-krotnle pucllar kraju.
wiodło mu
Gorzej natomiast
•ię w europejskich rozgrywkach
pucllarow.vch. Aż 4-krotnle Juventus brał udzial w PKME 1

zespoły ze
rywalizują
lańskimi:

J

Belgradzkie lotnisko przeżywa
w ostatnich dniach prawdziwa
obu zespołów.
Inwazję kibiców
że do środy
Przewiduje się,
wyląduje tutaj przeszłC> 200 samolotów czarterowych z około
sympatyków tej
60 tyslacam1
dyscvpliny sportu.
Już obecnie wiadomo, że 110Crvenej
stadion
tysięczny
Zvezdy nie pomieści wszvstkich
Zabrakln miejsc nie
chetnych.
tvlkC> w belgradzkich hotelach
Niale także w Dubrowniku,
szu 1 Novym Sadzie.

DRUŻYNOWO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

145 :37.42
145 :50.29
1~ :00.49
146 :01.41
146 :10.34
146 :12.59
~46 :26. 46

POLSKA
ZSRR
CSRS
Fra,ncja
Belgia
NRD
Bul:garia

Włochy
Węgry

146 :31.łl
146 :37 .05
H6:40.24
146 :41.49
146 :46.49

NAJAKTYWNIEJSI

2.~5

1Z./i5

35.50
35.55
36.15
37.Hi
37.19

3. Polska
4. Francja

5 :52.26

1. Sz.arafullin (ZSRR)
2. Wesema.nm (NRD)
3. Szurkowski (Polska)
4. Husch.ke (INRD)

12.1 o

8.
9.

10. Rumunia
11. Ho!at11dia
12. Anglia

12.12
12.17

(Pqlska)

1. ZSRR
2. NRD

5 :52.2ł

5 :54.04
5 :54.15

12.08
12.03
12.09
12.10

DRtJ'ZYNOWO

5 :51.51
5:52.04
5 :52.1 7
5 :53 ~3
5 :53.23

wyścigu

5. Gruener (NRD)
6. Nielubi.n (ZSRR)
7. Ger.a (Węgry)
8. Szozda (Polska)
9 Gorelow (ZSRR)
Nowicki (Polska) I
10,
13. Lis (Polska)
28. Krzeszo iii<;, WW. !<.Jl.

DRUŻYNOWO

fachowcho~ zdaniem
Włosi
szans nit
mniej
ców mają
Ajax zapowiadają detronizację
swego przeciwnika, A jak bę

tytuł
Cruyffowi
piłkarza Europy.

* + *

Reprezentanci Polski odnieśli
zwy.
pięć
na trasie P-W-B
1 pięć
drużynowych
clęstw
indywidualnych: Ry.
zwycięstw
3, Staniszard Szurkowski ZbignJew Krze·
sla.w Szozda
szowiec po l

.„

KLASYFIKACJA WYSCIGU
LUBOWY PUCHAR Ml·
EUROPY
STRZOW
TROFEUM, O KTORYM
MARZĄ WSZYSTKIE NAJ
LEPSZE PILKARSKIE DRUZYNY NASZEGO KONTYNENTU,
KTO GO ZDOBĘDZIE W TYMROKU ZADECYDUJE PO.JEDYNEK AMSTEl<DAMSKIEGO AJA·
XU I TURYŃSKIEGO JUVEN·
TUSU,

trasach w CSRS) nada<Wal potem ton wyścigowi nie dając
się pokonać do mety w Beclispokojnie stwierMożna
nle.
peł
b ia ło-cz.erw0>nl z
że
dzić,
zrealizowali
nym powodzeniem
plan taktycz,ny, oonosząc :x>d·
wój ne zwycięstwo w tegoro~z
nym wyści.gu. Na podium zwySzurkowskiego
obok
cięzców
stanął także drug[ Polak - Stazdobywając
nisław Szozda
drugie miejsce w klasyfikacji
także
Warto
indywidualnej,
wspomnieć, że Szurkowski zdo·
w tegorocznej imprezie
był
mia.no najlepszego górala,

Widzew - Urania 1:1 {0:0)
Zawiedli swoich sympatyków
Widzewa, którzy wczowynik
zaledwie
raj uzyskali
remisowy 1 :1 (O :O) z zespołem
Uranii (Ruda Sląska).
Bramki zdobyli: dla Widzewa
- Kostrzewiński (52 m >n. ), dla
(78 min.).
Cyroń
Uranil m imo :z.na-~znej
W idzewiacy
przewagi zarówno w p ierwszych
ki1kunastu mLnutach po rozpodrugiej
częc i u gry, .a takte w
nie pe>tratili zmusić
pe>łowle
bramkarza Uranii - Gruszczyka do kapitulacji. Udało si~ to
tylko jeden ra·z Kostrzewlńsk:e
mu., który zd·ObY.I gola z ostrego sbrzalu z odległości około 20
metrów.

1. Llchaczew (ZSRR)
2. Dangu\llaume (Fr.)
3. Szurlrnwsl<i (Polska.)
ł. Lis (Polska)
5. Poslusny (CSRS)
6. Szozda (Polska)
7. Matousek (CSRS)
8. Gorełow (ZSRR)
9. Selejan (Rumunia)
10. Devalckeneer (Belgi.a)

41 pkt.

36
'36

„
„

2.1

24
16
12
10

10 ,;
10

„

Odznaczenia dla działaczy
i zawodników Anilany
w czasie akademH z okazji
jubileuszu 25-lecia Istnienia KS
Anilana, która odbyła się wczoraj w sali Teatru Muzycznego
najbardziej zasłuż.onym dziala·
czom ! zawodnikom tego klubu
wręczono odznaczenia sportowe,
Srebrne Odznaki Zasłużonego
Fizycznej
Kultury
Działacza
H.
otrzymali: W. ŻYŻY!ll°SKI,
NIEWIADOMSKI i I, SOSNOWSKI.
Zasłużonego Mistrza
Odznaką
Sportu wyróżniono olimpi.Jezyka,
reprezentacji
kapitana polskiej
w piłce ręcznej - Z. KUCHTĘ.
Odznaki Mistrza Sportu wrę
czono: w. KRYG~EROWI (reprezentant Polski), A. SZYMCZA·
narodowej
(bramkarz
KOWI
drużyny) i M. NOWAKOWSKIEMU (jeden z czolowycl.1 pil.ka•
rzy ręcznych Polski).

piłkarze

POZOSTALE S~OTKANIA
II LIGI
Górnik (W) - AKS Niwka O:O
Piast o:o
Wisłoka Lechia - Zawisza 3 :1 (1 :O)
GKS - Arka O:O

* + * Szczecinie

W jedy-nym meczu I ligi rozegranym

\\~czoraj

Pogio.ń

1

odn osla

w

zwycię stwo

.nad

m l&brzem Polski Gó:r.n;,k\em Zabrze I :O (I :O). Bramkę zdobył
Be>guszewicz.

BOKS: II liga Gwardia. - Za·
(KonLn), w Pałacu Sportowym, godz. Il,
klasa mięPILKA NOŻNA:
dzywojewódzka Włókniarz
Stomil (Olsztyn), przy ul. Ki188, godz. 11. Klasa
lińskiego
Start II
LKS Il okręgowa
przy ul. Ogrodowej 28, Widzew
II - ChKS (ul Armii Czerwonej 80), Orzeł - Boruta (Zg ierz)
przy pl. 9 Maja (wszystkie spotkania o godz. Il) .
SIATKOWA: dokoń
PILKA
czenie międzynarodowego turnieju, w hali LKS, godz. 11.
dokończenie
GIMNASTYKA:
spartakiady dziewcząt, w Pała
16.
godz.
o
cu Snortowym,
PILICA RĘCZNA: pótf!nał Pucharu Polski kobiet, Start
MKS (Tarnów), na Julianowie,
godz. Il.
RUGBY: I l1ga: B· dowlani Lechia (Gdańsk), w parku Promienistvch, godz. Il.
. LEKKA ATLETYKA: n liga
AZS - LKS - Spójnia (W-wa),
przy ul. Lumumby . 22, godz. 11.
głębie

Adres pocztowy: „DL", Lódż 1, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 łączy ie ws-tyatklml działami. Redaktor naczelny 325-64
RedaguJe kolegium Redakcja - tod 90-103 LOdt, Piotrkowska 98.
z-ca redaktora naC?.elnego 307-28. Sekretarz odpoW!edzlalny, li ae kretarz 204-75. Działy: miejski 341-10, 337-47, sportowy 208-95. eko nomlczny 228-~2. wojewódzki 2n.os, dział listów 1 Interwencji 303-04
Dział Ogłoszeń 311-50 (Za treść ogłos 7 eń redakcja nie odpoWiada).
621-60, „Panorama" 307·26, dział społeczny I fotoreporterzy 378-97.
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Redakcja nocna 395-57. 395-59 Wydaje Lódzkle Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch''. Ceua prenumeraty rocznie 208 ll, półrocznie 104 zł, kwartalnie 52 u. zglnszenla prenumeraty przyj
Wszelkich Informacji o warun
„Ruchu", Lódt, Piotrkowska 95.
sklepi"
w
nabycia
do
są
;.D>jlennlka"
archiwalne
muja ur1ędy pocztowe 1 oddziały terenowe „Ruchu", Egzempla- rze
kach prenumeraty udzielają wszystkie placówki „Ruchu" I poczty,
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Skład

l druk: Prasowe Zakłady Gra!icz;ne RSW

„Prasa-Książka-Ruch",

Lódt, ul.

żwirki

17. Papier druk. mat. 50 g.
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OD 16 KWIETNIA BIEŻĄCEGO ROKU DWA RAZY
TYGODNIU Z WARSZAWSKIEGO LOTNISKA „O•
KĘCIE" STARTUJĄ DO LOTU PRZEZ
ATLANTYK
POTĘŻNE TRANSKONTYNENTALNE SAMOLOTY
IŁ•
62. BEZPOSREDNIA LINIA LOTNICZA Z POLSKI DO
STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
ROZPOCZĘŁA
NIE•
WĄTPLIWIE NOWĄ ERĘ LOTNICTWA
KOMUNl~A
CYJNEGO W NASZYM KRAJU. MAŁO KTO WIE JED•
NAK O TYM, ŻE PRZELOTY SAMOLOTÓW Z BIAŁO.
CZERWONĄ SZACHOWNICĄ NA SKRZYDŁACH NAD
ATLANTYKIEM MAJĄ JUŻ SWOJĄ HISTORIĘ.

W

PO RAZ PIERWSZY

-

Panie Generale, powiaze we współczesnym
lotnictwie wo.iskowym czło
wiek jest tylko dodatkiem
do bardzu skomplikowanej,
nowoczesnej,
potężnej
maszyny, Czy takie ujęcie 1.agadnienia
Jest, pana zdaniem, słuszne?
dają,

- Nie uważam, aby czlowiek był tylko dodatkiem
do samolotu. Człowiek jest
tym, który ujarzmia i wykorzystuje
dla swoich potrzeb tę potężną maszynę.
Ale mus.i · być do . tego bardzo
dobrze przygotowany.
Zawód pilota samolotu naddźwiękowego
jest rzeczywiście bardzo trudny i stawia
przed człowiekiem
bardzo
wy~kie .. powiedziałbym nawet: najwyższe wymagania
Samolot naddźwiękowy „nie
wybacza" najmniejszego od·
chylenia od instrukcji, od
przepisów, od 'zasad. Czło·
wiek musi więc bardzo dobrze znać budowę tej maszyny,
nie może być bowiem mowy o popełnieniu
jakiegoś blędu, o zapomnieniu czegoś.
Pilotowanie współczesnego
samolotu
naddźwiękowego
wymaga więc
kwalifikacji
inżynierskich i dlatego
pilot
musi ukończyć wyższe
studia w akademii technicznej, a ponadto musi odznaczać się
doskonałym zdrowiem i stale
utrzymywać
odpowiednio wysoką kondycję,

A kiedy spełnio·ne zote bardzo
wysokie
wymagania, czy pollostaje
jeszoze jakiś margines na
przezywanie piękn.a widzianego z kabiny samolotu na romantyzm?
- Oczywiście jest miejsce
I na to, choć trzeba pa.mię.
tać,
że przy szybkościach
osiąganych
przez samolot
-

sta.ną

naddźwiękowy
przeżywanie
koniec•mości musi przebiegać
znacznie
szybciej,
człowiek ma na nie z.nacz·
nie mmei czasu,
mimo iż
Iata o różnych porach i w

to z

rozmaitych
warunkach
i
wrażenia te są rzeczywiście
nadzwyczajne.
Lot
trwa
jednak dość krótko, trzeba
w tym czasie wykonać wiele obowiązkowych czynnoś
ci...
- Z tego co Pan, Panie
Generale, powiedział poprzednio wynika,. ii spotykając
na ulicy człowieka w stalowym mundurze ze srebr·
ną lotni.czą „ga.pą" na pier·
si ...
„.piękną,
chyba
najpiękniejszą odznaką pilo-ta.„
.„że mamy do czynienia
z człowiekiem wyróż
niającym
się zupełnie spe·
cjalnyml cechami. że wobec tego lotnictw.o, lata.nie
na
sa.molnta.ch
bojnwych
.i<'•t
zawnd m
rlla l11d7,i,
kt.órzv S"Zukaia p<>łnl a.utf!nty~nyeh, mocnych, męskich
0

przeźvli?

-

Tak, myślę,

źe

przeżycia mofŻe dziś
wać
tylko lotnictwo

skowe.

-Myślę
czeństwo

takie
oferowoj-

jedna.k, że społe
zbyt mało wie o
tyciu, 0 pracy, o
służbie
wspólcnesnych
„ludzi nieba". Mówi się o tym najczęśeiej
pny uroczystych
oka.zja-ch, defilada-eh, poka-

zach, czy też w związku z
akcjami
wojsk
Jotnicn:vch
na rzecz gospodarki na.rodowej.„
- Te okazje są właśnie
najlepsze dla zademonstro·
wania społeczeństwu wysokiego kunsztu naszych pilotów Na co dzień praca ich
może
się
wydać
postronnym monotonna: wykonywanie
zadań
w
ramach
obrony naszej ojczyzny
I
trening
trening,
trening
zmierzający
do
mistrzowskiego opanowania maszyny
i
utrzymania
najwyższej
sprawności.

- Porównując to ze stosunkami
panującymi
w
sporcie można więc powiedzieć,
źe piloci samolotów
odrzutowych
reprezentują
najwyższy pl>Ziom wyczynu?
- To jest trafne porów.
na nie„.
- Czy więc, podobnie jak
w sporcie, nie odczuwa się
braku masowego, szerokie·
go zaplema
potencjalnych
ka.ndydatów
na
pilotów
wojskowych, którzy ćwiczą
latami w ramach aeroklubów regionalnych.
Sądzę,
ze aerokluby te także zbytnio nastawiły się oa wyczyn, a nie na masowość.„
- Było z tym sporo problemów. Nie mieliśmy zbyt
wielkiej bazy, z której moż
na byłoby czerpać kandydatów do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Doszliśmy więc do wniosku, że
trzeba zorganizować gimnazjum w Wyższej Oficerskiej
Szkole Lotnic:zej w Dęblinie.
Młodzi chłopcy zostali w ubiegłym
roku wybrani ze
szczególnym uwzględnieniem
kondycji fizycznej i psychicznej. I ta grupa abS>Olwentów
szkół
podstawowych
niedługo
skończy pierwszy
rok nauk.li w tym gimnaz jum.„
- Jego powstanie to podobno osobista inicjatywa
Pana Genęrała„.

- Uczą się i żyją w atmosferze
lotnictwa
i jego
spraw, wkrótce b·ędą latać
na
szybowcach,
a potem
na samolotach, są umundurowani, mieszkają w internacie.
Mamy nadzieję, że
w
ten sposób „nasiąkną"
jeszcze
bardziej
'e ntuzjazmem do lotnictwa i do latania. Korzystają z bardzo
ciekawiP zorganizowanej bazy sportowej WOSL, dwa
razy do roku poddawani są
szczegółowym
badaniom lekarskim tak jak dorośli piloci. Spodziewamy
się, że
wyrosną z nkh bardzo dobrzy kandydaci na pilotów
wojskowych, na studia w
WOSL.
Oczywiście
będzie
my ko·rzystać także z kandydatów dostarczanych nam
przez aerokluby.
- Panie Generale, a w
jaki sposób Pan trafił do
lotnictwa?
- Chyba
tak samo jak
każdy jego młody entuzjasta. Od dziecka marzyłem
o lataniu i za wszelką cenę
chciałem
być
pilotem.
Uważałem jak się okazało słusznie że wojsko
pomoże mi w zrealizowaniu
tych marzeń.
Ukończyłem
więc
najpierw podoficerską
szkołę„.
wojsk pancernych,
wojsko rzeczywiście pomogło i dostałem się do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w
Dęblinie.

- Poeiągał Pana romanty-zm latania?
-

Tak!„.

latać,

żeby

Marzyłem,

oderwać

żeby

się

od

ziemi!.„
- Zachował Pa.n do dziś
licencję
pilota wojskowego

1 klasy?

- Tak, latam zresz,tą nadal na maszynach
bojowych.
Wszystkie warunki
mam z.achowa.ne.
Zresztą
pomaga mi to bardzo w
wykonywaniu
obowiązków.
Mogę łatwo i szybko prze-

nosie się z mie3sca na miejsce i docierać do jednostek
rozrzuconych w dużej odległości od siebie.
Niebezpieczny jest ta.ki
szef,
który
może
nagle
„spaść" znad
obłoków
i
skontrolować

podwładnych.

Niebezpieczny,
jeśli
podwładni
niedoole wykonują swoje obowiązki. Moich podwładnych to nie cl-0tyczy.
- Ozy to prawda, ze był
Pan je.dnym z pierwszych
polskich
pilotów wojskowych, którzy latali na samolotach odrzutowych?
- Tak, to było
pięćdziesiątych.„

w latach

- W przyszłym roku poi·
skie lotnictwo wojskowe obchodzić będzie 30-lecie swo·
jego
istnienia
w ramach
Ludowego Wojska Polskiego. A więc piękny jubileusz
i okazja do podsumowania
osiągnięć
naszych
„ludzi
nieba" .. „
Niewątpliwie

sze

wojska

to co nalotnicze reprezentują sobą obecnie, stanowi sumę doświadc·zeń m :nionego
30-lecia
pomnożoną
o bardzo wysoki poziom
wyszkolenia oraz doskonały
sprzęt
dostarczany
nam
przez bratni
Związek Ra
dziecki,
a
także
krajowe
wytwórnie. Swietne tradycje naszego lotnictwa wojskowego, które tak się dało
we znaki hitlerowcom
podczas II wojny światowej,
plus
znakomity
sprzęt
współczesny oto fundamenty naszej gotowości bojowej„.
-

Bard-zo

Generałowi
rMmowę.„

dziękuję Panu
interesującą

za

Zapoczątkował
ją w roku 1933 Stanisław Skarżyński
na RWD-5, jednym z najmniejszych samolotów, jakie
kiedykolwiek przebył Atlantyk. Skarżyński zbulwersował jednak opinię publiczną w tamtych czasach nie tyl•
ko wielkością swojego samolotu.
Po liczącym sześć tysięcy km locie z Warszawy do
Dakaru oświadczył on mianowicie zdumionym Senegalczykom, że na tym bynajmniej nie koniec i .zamierza
jeszcze lecieć dalej do Brazylii. Słowa dotrzymał - 7
maja 1933 roku, po blisko siedmio- i półgodzinnym locie
wylądował w brazylij~kim porcie Maceio. Nieco zaszokowanym tą niecodzienną wizytą gospodarzl!lm ukazał
się ubrany w zwykły garnitur 1 kapelusz, oświadczając
niedbale, że polski samolot jest tak dobry i wygodny,
że można nim latać jakby się szło na spacer. Po czym,
nie pozostawiając im zbyt wiele czasu na skonfrontowanie słów z rzeczywistością, ruszy! do Rio de Janeiro.
Widok RWD-5 I jego dane techniczne w zestawieniu z
wielkością wyczynu
Skarżyńskiego
mogly rzeczywiście
szokować. Ciężar własny samolotu wynosił bowiem 455
kg, moc silnika 130 KM, a prędkość maksymalna 210
km na godzi·nę. Specjalne przygotowanie do lotów na
długich dystansach polegalo na likwidacji drugiego siedzenia i wbudowaniu dodatkowych zbiorników na paliwo. Nic dziwnego, że został on po tym wyczynie zaliczony oficjalnie do czołowych pilotów świata'.,
uzyskał
awans na majora i Medal Bleriota, jedno z najwyż
szych odznaczeń w lotnictwie.

lubimy

latać

„.DRUGI
·P o I'az drugi pokona1i polscy piloci Atlantyk równlet
Dokładnie 13 maja 1938 roku z lotniska w Los
Angeles wystartował w kierunku Warszawy samolot
Lockheed 14 oznaczony literami SP-LMK - odległość w
linii powietrznej wynosiła blisko 25 tysięcy kilometrów.
Było to również nie lada wydarzen,ie. Samoloty Lockheed
14 uważane były wówczas za jedne z najlepszych w swojej klasie, a PLL „LOT" pierwszym przedsiębiorstwem
w Europie, które włączyło je do regularnej eksploatacji.
Nowy nabytek LOT i przelot nad terytorium Ameryki, a później przez Atlantyk i kraje europejskie do
Polski, oznaczały nie tylko zapoczątkowanie wyższego
etapu techniki lotniczej, ale także pokonanie trudności
związanych z innymi systemami radionawigacji
oraz
obsługi
naziemnej
w Stanach Zjednoczo.nych
i w
Europie. Rewelacją na owe czasy był np. zainstalowany
,na pokładzie Lockheeda 14 automatyczny pilot, sztuczny
horyzont, żyroskop kierunkowy, precyzyjne wysokośc:o
mierze, obrotOllltierze itp„ a także zegar sumujący czasy
przelotu. Nowością były także obrotowe fotele dla pasażerów z regulowanymi oparciami, indywidualne lampki do czytania
i... przycisk do przywoływania obsłu
gi samo-lotu. Jeśli chodzi natomiast o nawigację, to kło
poty polegały m. in. na różnicach , w sposobach porozumrewania się załogi samolotu z personelem naziemnym
(w Stanach Zjednoczonych latało się „na fonię", w Europie posługiwano się raczej alfabetem Morse'a), stosowan1u fal krótk.ieh w eterze itp.
„.TRZECI

w maju.

Na tym hi.storia pierwszego polsikiego samolotu pasaktóry pokona! Atl,antyk, bynajmniej się nie
W 1939 roku dotarł on przez Skandynawię do
Anglii, gdzie pod nazwą „Lublin" aż do roku 1944 słu
żył dzielnie lotnictwu Jego Królewskiej Mości razem z
polskimi pilotami, którzy tak wielką rolę odegrali w
bitwie o Anglię. Mniej natomiast wiadomo o tym, że
poczynając od 1943 roku polskie załogi o<ldelegowane do
BOAC z RAF-u obsługiwały komunikację lotniczą nad
północnym Atlantykiem. I choć
„Liberatory" nie nosiły
polskich znaków rozpoznawczych, można - bacząc na
okres wojny uzriać bez wątpienia, że Atlantyk Żo
stał pokonany przez Polaków po raz trzeci.
żersk:ego,
skończyła.

„.ORAZ CZWARTY
Czwarte zwycięstwo to pierwszy lot techniczny pod
koniec
kwietnia 1972 r. najnowszego
nabytku PLL
„LOT", czyli samolotu IŁ-62 noszącego imię „Mikołaj
Kopernik" na trasie: Warszawa - - Gander - Chicago
- Toronto - Warszawa.
Ponad 16 i pół . tysiąca kHometrów w 20 godzin i 13
minut. Prędkość przelotowa 850 km i sześć
uroczych
s-tewardess gotowych na każde skinienie któregokolwiek
ze 155 pasażerów.
Jakże o·dl egłe wydają się · czasy, gdy Stanisław Skarżyński wychodząc ze swojego RWD-5 mógł
szokować
obserwato.rów cywilnym garniturem i zwyczajnym kapeluszem.

przez Atlant} k
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W telewizji nadawany jest obecnie serial o królowej angielskiej Elżbiecie. Podobnie jak
,6 żon Henryka VIII", absorbuje on wielu miłośników tego rodzaju
ubiegłoroczny serial
prostej przyczyny, że obydwa łączą się tematycznie . Henryk VIII
tej
z
filmów, chociażby
był bowiem ojcem Elżbiety. A więc jakby dalszy ciąg „6 żon Henryka VIII''.
Czy serial jest odbiciem rzeczywisty ch, histo rycznycb faktów, trudno na razie orzec. Będzie
można to uczynić dopiero po obejrzeniu wszyst kich odcinków filmu.
Na razie można tylko przytoczyć twierdzenia i opinie niektórych historyków i biografów
o bohaterce serialu - królowej Elżbiecie. Umożliwi to konfrontację oglądanych odcinków rn.
mu z materiałem historyczny m.
ua:mw -
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pollttyce zal(ra.nicznei Elżbie
ta oopierała kra.je orotesta.nckie. Szkocie uizależniła
od Anglii. a orzeciw Hiszpanii popierała powstańców ni•
derlandz.kich l hugonotów francuskic-h. Proteg-owa.la i otaczała opieka
korsa-rzv angie-1.skich: J. Hawkinsa,
F. Dra.ke'a i W. Releigha. którzy na
nielicznych swoich statkach zaDU6Zcr.a1i .-;ię w dalekie kolonie hiszpań
skie. oustoszyli ie j rabowali. ·
Elżbie-ta sprzyjala rozwojowi ha'lldlu. rzemioo-ła. żel!lUl!i i manufaktur.
Założono szerel! kompan.ii handlu zal!ra.nicznel(o, utworzono lt'iełde w Londynie. Po raz oi-erwszy uchwalono
prawo o ub-Ogich.
MądTymi rządami kr6low11. zjednała
sobie sympatie narodu.• angielskiego.
Jak oisze Andre Maurois w „Dziejach
Anglii". l!dY groziła iei inwazja hiszoańska. wezwała lorda-ma.i<>ra Londvnu i zsiadała od nie.E(o 15 okretów
i 5 tys. ludzi. Lord wtedy od1>0wie-

17.bieta I należala niewątpliwie
do tego tY'PU władczyń, które

mądrymi

rządami

za,pewniły

· swemu kra iowi rozwó; i do;brnbyt, Stąd też historia ocenia Ja jako w ielka królowa. która
t:.oezyniła · z Anglii iedna z poteg świa
ta,
· Ale n\im została królowa. musiała
orze iść \vtiele u oo korzeń i cierp i eń.
W 3 rokLd życia utraciła matkę, Annę
Boleyn, d'q-u.E!a żone Henryka VIIL
który ska2:ał ia na szafot. Jako dziecko z niep1 >a w el( o łoża. od.suni eta została od n ; ~ęipstwa tra.nu. Szczególnie prześlac. Wlała ją przyrodnia siostra Maria K 1Mawa, córka Kafarzyny
Aragońskie.i. ,pioerwszei żony Henryka VIII. Za i'e\1 sprawą przesiedziała
wiele lat w ~\diezieniu. Po śmierci
oka wychowv\d~ła la o.statnia 6 żona
Henryka VIII. Królową Anglii została
dopiero w 25 n:ikll! życia., 'Po nagłej
śmierci Marii K1nvawej,
ledna z n.a.iwiekszych wład
<.\lfJdarzo.na wielkimi
czy! Ang-lii.
zdolnościami. wieAi czasu oo5wiecala
nauce. Pisała i 1 nówiła z łatwością
l>O francusku. ład 'nie. !!'recku i wło
sku. Tlumaczy~a S'ofoklesa i analizowała dzieła Platorul.. W czasie 45-letnieito panowania. clowiodfa, że znane
jej były airkana i:xdityki i sztlllki rzą
dzenia. Umiała OSZJC izędnie używać grosza 1>ubliczne-.l!o i godiz.lć wtrzeby :r;
dochodami. Zaiorow adziła we wszvstkich l(ałeziach admlin-istracli oublicznei wrorowy ład i ~rządek. Często
na cele Dubliczne zini;tawiała i sprzedawała własne swe lina.jatki.

szczańs~wo

anl(ielski~

r'9'Wa·li!Zlu.Jące :r;

tY'lll państwem w krh Jach p0zaeurooeiskich. Zaitwierdz.iła dokonany jeszcze za żvda Henryka \VIII zabór d&br
kościelnych.

te miasto będzie szczęśHwe. mo.E!ac je i ofiarować 10 tys, ludzi i 30
okretów. Prawie oale królestwo skła
lojalności.
dowOd.Y l>Odobnei
dało
Rzadkie bunty były tłumione w zarodku i to często orze-z samych obywateli. Najlepiei czuła sie w towarzystwie h:du. W czasi.e przejażdżki
obcowała z tłumem i rozmaiwiała z
otacza.jacymi la ludźmi. - Boże chroń
Wasza Miłość; - woła.no do niej, Ona
odoowiadala: - Nie-eh Bóg chronJ mói
lud! - Czy to b.vło w Londynie, czy
oodczas iei dość czestych oodróży 1>0
miastach królestwa, była cią:.E(li!. na
a a. dowciooa. Wa1iła
widowni.
oieści·a. l(dv ia irytowano. wybw:hała
śmiechem . .!!<lv ia bawiono.
je-dnej tylko sprawie opierapragnJeniom
ła się zawsze
swego narodu. Nie chciała
wyjść za mąż. Na próżno królowie i książęta starali się o
pozyskanie jej względów. Przez wiele
lat prosił o jej rękę król szwedzki
Eryk i Franciszek Walezy. Nawet car
dział.

W

roku 1687 kaak Newton 1forczasu abdefinicję
solutnego w następujący spoprawdziwy,
sób: .,,Absolut.ny,
płynie
czas
matematyczny
sam przez się I dz.lęki swoje.I naturze, Jednostajnie 1 nlezaldnie
od jakiegok«>lwiek przedmiotu zewnę·
trznego". Pojęcie czasu było więc oderwane od zjawisk materialnych - czas
był wieczny I niezmienny. Tak uważa·
n«> przez setki lat, at do momentu geroku
nialneg«> odkrycia Einsteina. W
1903 fizyk z Ulm ogłosi? sw«>Ją te«>~lę
niej związek
wykazując w
względności
czasu i przestrzeul z rozmieszczenie m
l ruchem materll. Einstein stwierdził:
że Jeśli znikną
- „Dawniej uważano,
t«> pozostaną:
przedmioty materialne
ł
czas I przestrzefl jako niezmienne
wieczne, co. było nieprawdą, gdyż wraz
ist•
ze zniknięciem materii przestanie
nieć I czas I przestrzefl". Pojecie cza~
su jest względne I zależne od materil
jak 1 przestrzeni.
zresztą
podobnie
ramy artykułu nie pozwalają
Szczupłe
które
na rozwl·nięcie tych r<>zważafl,
niejednego z nas mogłyby doprowadzić
do tego, co w swoim czasie powiedział
„Nie mogę sobie wyobrazić, te
P<>e:
wszechświat jest skończony I tego, te
nie Jest skończonY". Stwierdzenie to
wynikało z poetyckiej Intuicji Poego,
ludzie
Od najdawniejszyc h dziejów
próbowali mierzyć uclekający cza& konrozmaite urzą
struując do tego celu
do
przyrząd11m
dzenia. Najstarszym
zegar sl<>neczny
był
mierzenia ęzasu
znany Jut około roku 2500 p.n.e, ze1a·
911
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jej rekę Eryka szwedzkiegQ,
rumaków, od
18 pięknych
Katarzyny Medycejskiej kilka droma·
derów. Nawet od uwięzionej Marii
Stuart wzięła 3 haftowane czapeczki
nocne. Mówiono o niej, także na
ucho, że w czasie oficjalnych Wizyt
miała zwyczaj zabierania na pamiatkę
srebmych solniczek, tabakierek, a nawet łyżek i widelców.
Jej najbardziej ulubionym hobby
było gromadzenie sukien i biżuterii.
Gdy miała 70 lat, tuż przed śmiercią,
posiadala 3 tys. bardzo ozdobnych sukien i 80 peruk we wszystkich kolorach. Kiedy była w dobrym humorze,
wkładała na siebe takie ilości biżu
terii, że wyglądała, jak choinka. Była
tak dumna ze strojów, że często zabawiała gości rozmowami na ich temat
Pewnego razu pokazała ambasadorowi francuskiemu p. de Maise, jak jej
suknia zapina się z przodu. Inny
francuski dyplomata p. Beaumont został zaszczycony demonstracją nowych
jedwabnych pończoch królowej.
Nie przywiązywała wagi do konwenansów i form towarzyskich. Podobnie, jak ojciec, klęlia jak przekuppoliczki, obdaTzała
ka, wymierzała
trywialnymi przezwiskami. najbardziej
się

przyjęła

wielka królowa Anglii - Elżbieta I
Czy taką będzie w serialu? Zobaczymy.

= "

mułowal

kazań. Szalenie za to lubiła prezenty.
Brała, co kto dawał i to w dość
dużych ilościach. Od oświadczającego

posłów

Kochali
arcyks.
Karol, ks d'Alencon, urodziwi dworaLeicester, Robert Dudley
cy: ks.
Essex, Raleigh. Krótowa lubiła bawiĆ
się z nimi aż do dnia, gdy stając
się znowu królową, posy !lala i<:h do
więziema lub na szafot. Nie oszczę
dziła nawet najbardziej oddanego hr.
Essexa,. wicekróla Irlandii, gdy domagał się coraz większych godności
i proponował jej małżeństw<>. Wtedy
kazała go stracić.
Czy była dziewi~ą, za jaką uchodziła w opi'ni•i narodu? Większość biO-:
grafów twierdzi, że nle była nigdy
kochanką, że miała wstręt fizyczny do
małżeństwa. Będąc pewna, że nie mo-.
że nigdy zostać matką, ostatecznie postanowiła nie wy>chodzić za maż. Mał
ż_eńst"."o bez następcy tronu, oddałoby
Ją niepotrzebnie we wład-zę męża i
pozbawiło jej nadzwyczajne go uroku
,,,królowej dziewicy narodu''.

Taką była

Była

katołicy:zmo
Początkowo Sf)rzyja.111.
wi. Pómiei iednak w.skwtek bwitów
i suiskóiw oraz nien•rzvchvlne. ![o stanowiska paipi'eża Pilllta V wprowadzikaitolilkom.
przoci\lw'ko
represje
~
m. in. zaanyka iac irrl dostep o urzę
dów i parlamentu. Za przykładem
oka reakrtvwowala 'kości6!ł anl!'likań
ski, stając się jego Z'wierzchniczklł
przymierzet s ultrakatolicką
Zerwała
Hi.szpalllią. Tym zjedlnda sobie mie-

swych
Iwan Groźny przez
proponował jej małżeństwo.
się w niej na zabój Filip II,

WO' "

ta.rłocm~ć.
Cechowała ją wielka
Jadła za trzech. Przepadała za ostrygami, które sprowadzała całymi tonami. Lubilia także zupę szczawiową z

świat katolicki

nie mógl daElźbieaie jednego:
rować królowej
Szkocji, Marii
królowej
stracenia
Stuart. Ale usprawiedliwiają ten niecny jej czyn fakty natUJry politycznej. Maria Stuart, nawe·t wte-dy, gdy
uciekła ze Szkocji, na.piętnowana jamęm Darnleya i
ko morderczyni
schroniła się do Anglii, nie przestała
uwa.żać siebie za jedyną prawowitą
pre·tendi!ntkę do korony angielskiej j
być może niE!lłwiado
uwikłała się mie - w zamach na i'ycie królowej,
zdrady
dowodów·
Mlmo jawnych
Elżbie.ta przez prawie 20łlat nie mogl-a zdecydowac się na ~.danie wyroku śmierci. Wreszcie, J>.9d • silną presją dworu, wob~ ni-oodpartych d.<>wodów zdracfy, jakimi były" listy Marii
Stuart do zamachowców , wyslala swą
kuzynkę na szal.ot.
ak wielcy tego twia.ta, tak i królowa Elżbieta miała wyskoki,
w.ady i przywa.ry. Jak podaje W.
Cu.ppy w „Wielkf.ch tego świata"
1ienawidzila dentystów, długich
Cały

tym pila olbrzymie
jajkiem. Pma
piwa.
o tych przywar należy dodać
jesz.cze zazdrość. Kiedy Melville, poseł Marii Stuart przybył do Londynu, robiła wszygo skokietować.
żeby
stko,
jakie
językami,
Mówiła wszystkimi
znała. Grala na lutni, a potem zapytała, ozy Maria również dobrze gra.
Tańczyła przed Szkotem j Wllławiala
weń, że królowa szkocka na pewno
r,grabnie, Za.pytała
nie tańczy tak
równ.iei dyipWiinatę, czy jej blondrude
włosy nie są piękniejsze od w1osów
szatynki Max:ii.. Melville wykręci! się
z tego jakoś; mówiąc, że Elżbieta jest
najpiękniejszlt z królowych Anglii, a
Maria Stuart najpiękniejszą z królowych Sz.kocji.
Królowa Elżbieta :una.rla w 1603 r.
ilości
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gania Księżyca. Tak więc zegar sio•
1lutyty ludziom przez ty•
nie były <>ne urządzenia· neczny nie był urządzeniem dokładnym
niektórzy zastanawiali się nad skoni
bowiem
mi doskonalytni - wskazywały
czas sl«>neczny, Ruch Słońca na niebie struowaniem przyrządu d<> jednostajne·
do<>kola go pomiaru czasu. Hlst<>rycy podają, że
jest odbiciem biegu Ziemi
niejaki Ktesibios
w r<>ku 230 p.n.e.
Słońca, która jak wla.d<>mo, porusza się
po t«>rze zbliżonym d«> elipsy. Czas slo· sk«>nstru<>wal zegar woouy z regulacją,
neczny nie był więc dokładny, Ale nie zaś w roku 72ł Chińczyk I. Sing Liang
Ling-tsang wynalazł zegar mechaniczprzyczyną
był
eliptyczny bieg Zieml
czasu. Nie tak ny. Dopiero Jednak w XIII wieku poniedokładnego pomiaru
dawn«> stwierdzono, posługując się do- jawiły się wieżowe zegary mechanicznie ne. Wspólną cechą wszystkich zegarów
urząd2en.laml, że Ziemia
kładnymi
obraca się z jednakową prędkością, a Jest reguła.tor pobudzony do drgań mena.wet zwalnia swój bieg. Po ka.tdych chanicznych przy pom«>cy wahadła lub
o balansu.
100 latach d«>ba staje się krótsza
0.001 sekundy. Coraz wolniejsze 1>broty
W starych zegarach • !lt<>sowa.no napęd
Ziemi wynikaJ11. z tarcia wód o lądy, obciążnik«>wy, a późnlej dopiero sprę·
odpływa
I
spowodowane przypływami
Porównując te wielkie machi·
żynowy
mi morskimi Przemieszczające się ma·
ny d«> ·mierzenia czasu, ważące często
sy wód stanowią przeciwwagę dla ru· setki kilogramów, z najmniejszym ze·
chu 1>brot0Weg<> Ziemi.
garklem świata umieszczonym w pierś
cionku, który waży 1 gram, będziemy
Astron«>mawle dokonali tak:te wtelo mieli niejakie wyobrażenie o postępie
Innych ciekawych odkryć, Na podsta· i w tej dziedzinie.
We współczesnych
wle wyników badań i p«>miarów stwier· zegarkach Instaluje się dziś
sprężyny
dzon«>, że w roku 1870 Ziemia jako ze- wykonane ze specjalnych stopów (nivagar spieszyła się o około 1,7 sekundy, tlex i durapower), które zawierają ko·
podczas gdy w roku 1900 spóźniła się balt, chrom, nikiel, mangan, molibden,
o 0,5 sekundy, Te roczne różnice nle beryl I żelazo. Sprężyny te są <>dpor·
ale kontynuując
są oczywiście duże,
ne na tzw, zmęczenie ma.terlalu 1 wybadania astr1>nomowie odkryli w roku trzymują do 10.000 tys. nakręceti.
Są
1935 1.stnlen.ie nieregulal"ności w obroodporne na korozję.
tach Zieml w cią_gu roku. Najszybciej też
Bardziej dokładnymi tll'Zlldzeniam1 do
obraca się z Jednakową prędkością. a
oo pomiarów ma.su są zegary elektryczne,
najwolniej w maju I ezerwcu
zegar
dodatkową zaletę:
wynika z przemleszcza.nl a slJI mu wo· które mają
dy t powietrza. Istnieją tet nieregular· główny mote sterować bieg wielu zen«>fol miesięczne I dwutygodniowe spo· garów tzw. wtórnych. D<>skonal!lie od
w których
wodowane przepływaml mas wewnątn nich są zegary kwarcowe,
•korupy ziemskiej, na skutek przyc111.· wykorzystano drganie kryształów kwarsłonecrine
siące la.t, ale
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cu. Jeszcze bardziej precyzyjne urzą·
dzenia to zegary atomowe, będące udo·
skana.loną konstrukcją zegarów kwarco·
wych,
Bieg naszych chronometrów regułu·
,Jemy według sygnałów radiowych I tu
warto przypomnieć, że pierwsze sygnały radi«>we nadało BBC w 1924 r. Sygnał ten składał się z 6 krótkich dźwię·
ków, z których ostatni oznacza godzl·
nę. Sygnał Warszawy jest podobny do
sygnału BBC z tym, że nie jest poda·
lecz
wany w <>dstępach godzlnow~·ch,
nieregularnie (z Głównego Urzę~u Miar
zegar
zainstalowany
i Wag, gdzie jest
kwarcowy). Pomiary czasu odgryvlllją
dziś c«>raz większą r«>lę I dlatego jest
kon·
stale dą:ienie do doskonalenia
strukcji zegarów, gdyż ruch Ziemi O•
kazał się zbyt mało dokładny. Na ukoflc:zenie wart«> Jeszcze dodać, że za
czas „W2<>rcowy" przyjęt<> na Między.
narodowej Konferencji Miar 1 Wag w
średnią sekundę
Paryżu w roku 1956
roku 1900,
MACIEJ ZDZIENICKI
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książkach

u.pra.wla.neJ
poZltyce
Dzlęk.t
przez niektóre Tkl.sze Wllda.wksiążk-Owl
recenzenci
nlebWa.,
s.pokojnle I bez
spac
mogą
oba.w, że Z<Lbra•knie ilm tema.tów do Wli'l"\Zekań.
r~
żet.a.znym tema.iem
zenck•ch. biadoleń są na przvc ie,
rzecZ!/'Wt-ś
ktad na.kta.dy. I
opano•W(l.Ć
cza.sem
trud.no
kiedy widzi się
zdz;wienle,
której wuutoruw
o
/>s•ążkę,
niema.! już w rnom1>ncie druprzez
i.u., że za.legać będzie
Illit.a pótki księga.mi I maga.wyaa>nq w dużym
ZJ1111.ÓW na.ktadzle, zaś taką, o i.iorej
wiedzą wszyscy, że będzie e·
P<>szlagierem dytorsk.im
po macoszemu.. I
traktowa>ną
gdzież tu logika?
Oto przy.ktad. BLbUofUe, nie
u.wagą
tylko warszawscy,· z
wy.patru.jq w księga;rn!ach. kolejnych. pozycji PIW z popu„BibliOteki Sy.renl>i".
larnej
Va;rsa.wlana wyda.wa<ne w tej
serii zalecają stę rzeteZnościq
merytoryczneg o Wyl>tadu I w
wysokim poziomem emia·rę
że przypo1nnę tu
dytor$kim,
tylk.c książki W. Gomulickiego, K. Bey!m, A. Kowalsk ie},
B. Wieczorki.ewicz ai, l. Witza
I Innych.
Najnowsza książka. tej sert.i
to ,, Warszmwsc11 „Pust.etni<:y 11
Jana Józefa
I „Bywa.lscy"
owoc wieloletniej,
Lipsk.tego,
pracy a.u.tobenedyktyńs-kiej
ra. Jest to a.nto!.ogia felietod.rukoWa<nych w pra.sie
nów
na przestrzeni
warszawski('j
I.at 1818-1939, Może gtoszę heże Lektura
rezje, a.le myśZę,
tych dwóch opaslych tomów
może przynieść Więcej wiedzy
o Wa.rszawie tam1ych la·t, n.istu.dioWMtie obszen11ycn
ż!!
opraicow-ań.
specjaJ.istyczny ch
Lipski prezentuje tmponu.jące
pop~e
materiału,
bogactWo
notą
felieton
k<Lźdy
dza;ąc
blogra.ficznq o jego iwórcv.

Mistrzowie
felietonu
ma;my prML>o
Dzięki U?mu
dziwy obraz wars.za.U>skie; teorienwszyist.kich
liet>Onistyk.i
tacji P<>Litycmvch.
Wrócę tera.z do pierwszych
zdań tych rozważań. Otóż ain'WJ/da.no w
U>lcglę Up:;ktego
zooziwiająco niskim na.T«ad"zi.e
s tys. egzempla.rzy! Nie pomylę

się,

jeśLL

naptszę,

że

n ie
n<lklad ten podiwojony,
za.spokoUby w pełni acpetyt-Ow
czytelniczych. I jak tu. pojqć
ja.ki.mi kieru,ją się
motywy,
na.s.ze Wl/'dawnictwa.„

• + *

I pouczającą lektuJa.na Dąbrow
rą jest
„Z Anglikami na
skiego
co dzień". Ma ona formę liposUlw-esejów, z wrażeń
wstal!ł'Ch podczas pobytu au.tora na Wyspa.eh Brytyjski.eh.
Dąbrow
w czasie Il wojny.
lotórego wyInżynier,
ski odciąl od blisbuch wojny
kieh w kraju - notował swoje spostrzeżen ia., przeżyc i a. i
a.ngielu.wa.gi na. marginesie
Zto:lyto się
skich lektur itp.
to na obszerny, interesujący
tom, z którego mi1no upływu
cza.su, wiele można. się doceangielsk ie[!,
o
wiedzieć
przyzwycnach narodowych,
.
tkach
i śmlesznos
cza.jeni.a.cn
Au.tor pisze, że oorruz Anglii
w Za-ta.en wojennycn zma.gań
Jest tym ba.rdZlej godny u.wagi, że właśnie wtedy obUdzily się w życiu TULrodu „posta.wy nie zname ani wcześniej, a.ni później".
sq
Szczególnie wa.rtości.owe
nt.
u.wagi J, Dąbrowskiego
ma.Zarangielskiej literatury,
ora.z hi>story.czne eseje
stwa
po<skoo-a.ngielo lwntll/k.tacll
skich.
ej
z-beletryzowan
Drrig! tom
biografii Sta.nisla.wa Wyspiań
o.pu,blik-Owal ost<1;tnio
skiego
ŁódZ'kim
Wy®wn i ctwie
w
Książka
Wlad1J'S/.a.W Bod.nicki,
nosi ty·bul „Między niebem a
na.»wocpiekłem" I obejmuje
życi.a
niejszy twórczo okres
Ciekawą

ksiąźka

Opr. FRANCISZEK LEWANDOW SKI
F

Gawędy

a.-wtora „ Wesela.".

KaipitaLnte

Krake>wa
atmosfera.
odd.ana.
pl:asna przelo<mie wieków,
szk!.oow.a.ne sy!wetkt
tycznie
znanycn
postaci
bo/ta.terów Utera,tu.ry,
naszej
z h.ist>orH
na
pia.styki każą
teaitru. i
k.siążJu1 W. BodnLckiego zwrócić bacz.ną uwagę.
twórczości
MUośnikom
sygnaliz.uję
spiańskiego

Wyrozna
Umpicl>lej
Anieli
prwwę
jego uttvo-rów dramatemat
tyc~nycn pt. „ Wyspiańsl>i, pisarz drwma.tycmv. Idee I for-

mv".

And,

uuua:n cs:.wn

&td'l

I

„Tak

proste
że aż genialne"
- powiedziała duńska policja kryminalna
sprawdziwszy rzecz na miejscu. Ale zaczniJmY
od początku, bo sprawa ta trafi z pewnością
do historii kryminału wprost z życia.
Gdy zadzwonił telefon, dyrektor oddziału
Handelsbank w Tuborg machinalnie podniósł
słuchawkę, ale nie zdążył wypowiedzieć sakramentalnego halo. Spokojny głos dobywający się
ze słuchawki uprzedził go.
- Widzi pan tę butelkę na parapecie okna gabinet.u?
Jest w niej nitrogliceryn~. A teraz proszę si)ojrzeó naprzeciwko. Nie, nie naprzeciwko pana... w okna• klatki
schodowej domu po drugiej stronie ulicy. Dobrze.

•
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Dziś odwiedzamy
.„„Działo to się w Przedborzu
w sam dzień świętej
Marty.
Roku Pańskiego tysiąc
cztery·
ata. dwudziestego trzeciego ••• "
Sięgam
więc
po kalendarz, •.
Czesława.
Krystyny,
Anny ..
Jest I Marty - 29 lipca.
Tego
dnia Władysław
Jagiello skło
n iwszy się do usilnych próśb
wielebnego pana Jana biskupa
włocławskiego jego wieś zwaną
Lódt przekształcil nadając jej
prawo miejskie.
Wysłannicy

Dyrektor spojrzał i pomuł się naprawdę niedobn:e. Na
parapecie stała zapowiedziana butelka. Vis
Vl"I za
szyb!\ majaczyły oblicza nie wróżące niczego
dobrego.
Ale najgorsze było to uczucie, że jest w · pułapce, a jego
niewidzialny prześladowca śledzi każdy jego ruch.

a

- Jeśli mnie pan nie posłucha. - kontynuował opanowany głos - mój człowiek odda strzal do tej właśnie
flaszki. Chyba nie mus-tę tłumacz.yć, co się stanie z bankiem i„. panem?· Aha, gdyby pan przypuszczał, że chybi, to muszę pa.na rozC'Zarować. To mu się nie zdarza,
a poza tym ich jest trzech.
Dyrektor czuł tylko jedno własny zimny pot na
czole. Nie był w stanie wykrztysić słowa. Zamiast prób
wyjścia czy ratunku snre komórki dostarczały mu WY•
łącznie informacji o wszystkich napadach na banki,
o
jakich słyszał. Było tego sporo, dwa z nich skończyły
się śmiercią kasjera. A teraz zdarzyło się to właśnie jemu„.

Głos

ze słuchawki nie pmosta.wił mu jednak ani sekundy czasu na zebranie myśli. 200 tys. koron w uży•
wa.nych ba.nknota.cb. Ma je dosta.rczyó do bramy na-

Kryminał i balonem
za 200 tysiący ~or on
przeciwko najmłodszy pracownik odchia.łu. Spełniając ło
polecenie dyrektor sta.ra się poruszać po gabinecie tak,
aby wszystko eo robi było doskonale widoczne. Tak,
pod stopą miał przycisk a.la.rmowy, ale ta butelka stała w oknie, za którym za wylotami trzech luf
c;r;aiły się twa.rze morderców.
Personel został za.wia.domiony o sytuacji. Wszyscy Jak
sacza.rowa.nj wpa.trywali się w dom naprzeciwko.
Wrócił goniec. Za.maskowany mężczyzna · odebrał łetl'S·
kę, spra.wdzająo za.wartość. Na.kaza.ł nie ruszać się
i

za.ehowaó spokój. Za.dnych telefonów, podejnanej aktywności.

Nerwy pracowników banku były na.pięte do Mtate.
Mijały minuty, kwadra.nse, godzina... Twarze
zza okna nie '1-nika.ły. Ludzie trzęsącymi się rękami wykonywali codzienną pra.cę, zała.twiano klientów, przepra.S'Zająo tych, którzy żąda.li wymia.ny czeków na gotów·
kę w kasie nie było a.ni korony. Wszystko zabrali
bandyci, 197 tys.! Ale dlaczego nie odchodzili!
czności.

O 18 ja.k co dzień zamknięto biurka. Z duszą na ra·
mieniu wyszedł na.jpierw dyrektor„. nie się nie stało.
Personel z ulgą opuścił strasi;ne miejsce. Butelka.
na
oknie została sam na sa.m
z pustym pomieszczeniem
banku.

przewielebnego
musieli się na-

biskupa sporo
czekać
na królewską decyzję,
monarcha bOWiem uganiał się
za zwierzyną po nadpllicznych
borach I ant mu w głowie było
wracac do
przedborskiego
zamku, który oo prawda rozprzestrzenił, ale nie darzył specjalnymi względami. Wolał leś
ne ostępy
niż
to ponure,
zwaliste gmaszysko,
u stóp
którego
urządwno
przeprawę
przez rzekę.
Stale hałasowały
tu wielkie kupieckie .wozy, zaś
wrzaski stróży dobiegały aż do
komnat. Wiedział co robi pan
kanclerz
kapituły
lęczyckieJ,
który wydzierżawił ową przeprawę oo roku do jego kasy
wpływało
stąd
12-13 grzywien
cla.

c ież

jarmark jest wydarzeniem,
które od setek lat czyni
z
Przedborza jednodniową „metro-

szynę

parową

produkowała

_;..

Ta ostatnia jest
zgoła

1aabrmowa6

Kilku uzbrojonych połicjimtów wpadło na schody.
- Rzucić broń! Policja.!.„
Ostrożnie, wied'l:ąc, że banda jest uzbrojona, swfa·
dowcy wychylili się zza winkla.

.-5
-

klatce schodowej nie było nikogo„. na poziomie
parapetu umocowany był przezroczysty plastykowy balon, opatrzony urzędowym nadrukiem: ba.da.nie czystości powietrza.
próbka nr 7788-89. Z drugiej
strony balonu, od okna, widniała artystycznie wymalowana„. niemiła fizjonomia. Identyczne balony tkwiły na '
I i Il piętrze. Wyma.Jowa.ne twa.rze członków
gang~,
trzeba przyznać, były zróżnicowane.
Na

połowy

:
:

•

święta.

Pozostała tylko nitrogliceryna.. Zdjęto ją s pa.ra.petu
• zachowaniem najwyższej ostrożności. Czy państwo już
się domyślili? Tak, oC'Zywiście była. w niej czysta wo-

mówl
nie prosi I nie pyta, ale mocne ma lcopyta!"
piosenka. Od tego jakie ma n<>gi zależy jego cena„.
Fot. A. Wach

„Koń

państwa

ale ja

informację

wręc7. sensacyjną. Otóż to nieprawda, że Lódź narodziła się
jak-0 miasto w lipcu 1423 r. I
Jak podaje Roman Janisławskl
Prasowej
z Polskiej Agencji

„w

zbiorach

Wrocławiu

Ossolineum
się

znajduje

we

rękopis

tzw. kopiariusz. spisany na zie·

cen.ie b-pa Macieja Drzewickiego w r. 1517, noszący także nazwę
„Liber

sculteciarum".

Zawiera

on wpis o wystawieniu
kapitułę

posiadanie

włocławską,
dostała

,,Stara Wieś 0 ,

się

przez
czyjewówczas

w

czyli „Stara

Lódź 0

w dn. 15 maja 1414 r,, dokumentu na
lokację „locacio
oppi!li Lodzia 0

-

nowego mia-

sta, leżącego obok gruntów wsi.
ft.Ualo ono powstać „circa vlam
que de Lancicie ducit ad Cracoviam et fluvium Ostroga" „obok drogi, która prowadzi z
l..ęczycy
do Krakowa,
obok
rzeki Ostroga (dzisiejsza l..ódka) To nowe miasto miało się
nazywać
podobnie
jak rzeka,
czyli „Ostroga".
Tak więc zamieszał nam Ich
Królewska Mość Władysław Jagiello setnie - nie d-0syć,
że
odmłodził nasze miasto o dziewięć lat, to w dodatku
nadal
mu jeszcze zupelnle inną, ~·od
planowanej, nazwę.
A wszystko to działo
Przedborzu w sam dzień
tej Marty„.'

w

się

świę

JOT-ES
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- Ano, piękna miejscowość. Ladna woda i budowle w
Artu.rówku. A jeszcze I to, że kobiety eleganckie do kochanio, tyle, że wódka za drogo (pan w średnim wieku).
- Tyle ino wim, że som fabryki. A jo tam się Lodzią
nie Interesuję (kobieta).
- Nie bylem, to cóż mogę powiedzieć.
- Duży ruch na ulicach, dużo sklepów
fabryk
to
wszystko (kobieta) •
- Miasto wojewódzkie, fabryczne I Już .
Kto tam był
w Lodzi„.? (kilka osób) •
- Ano duże miasto. rozbudowuje się,
wielki ruch na
ullcach, dużo sklepów (grupa młodych chłopców)
- Nic nie Wim, nie znano mi jest (starszy mężczyzna).
- Miasto fabryczne, robotnicze, duże w Polsce. Ludzie
dobrzy i uppzejmi, s ym patyczn1 I gościnni Dobre ludowcy
(mężczyzna).
·
- Tyle wlm, że za Niemca kupowałem tam t>Ończoszki,
chusteczki I złapali mnie (handlarz).
- A to starodawne przemys łowe miasto. Pod
Batuty
były przed wojną lasy. A fabryki to mieli tylko Niemcy
i żydzi. To też wiem, że Lódź to serce włókiennictwa (stary

Czy loka.torzy kursujący schodami (nieliczni, jest prwewinda) widzieli balony? Oczywiście, a.Je nikt ich
nie ruszał. Bada.nia na.d ochroni\
środowiska. to rzecz

cleż

wiadomością

nieprawdopodobną,

mam dla

.:
..-:-=
.•••
.=:
§
....-~

zga.dza.ło z opowieścią delikwenta.. Na.wet bą.ndyci tkwi·

pzIENNIK t.ODZKI nr 125 (76116) ~

sem, jak na razie, ·z rzeczy realnych istnieje tylko pięć bezpośrednich
połączeń autobusowych . Ale dobre i to - mówią
przedborzanie - Jatwiej
będzie
doj echać
łod zianom
na
tutejsze nadpiliczne plaże,
do
wspania ł ych
lasów
oraz do
m1CJSC, gdzie można
jeszcze
znaleźć siedliska ryb i raków.

Minęło
550 lat. Z zamczyska
pozostaly · ułomki mui·ów,
w
którycli
Jakiś
przeds1ęoiorczy
przedborzanin
urządził
sobie
garaż, niszcząQ pięknie sklepioną
bramę
Za to przeprawa
przeobraziła się w szeroki most,
przez który w każdy wtorek toczy su: sznur wozow. Bo jarmark przedborski sławny
Jest
po obu stronach Pillcy. zwłasz
cza, gdy przychOd zr targ
na
konie
Wtedy lo miasteczko
podwaja na przeaiąg \<.~u godzin liczbę SWj!j ludności, · zaś
GS-owski bar odnotowuje obroty całego mles.l&,oa . W
tym
ostatnim bowiem finalizuje się
handlowe
transakcje.
Zapija
a na z.nak dokonaChoć to nie „dywa.u lat.aj:\CY"
niemniej godzin uwagi.
0 litkupem",
nego kupna, sprzedawca i nabywca b iją wzajemnie z całej rzekomo
Piotrkowskiej, parterowe
na skutek zatargu na
siły dłoń o dłoń.
Asystuje te- zarządu fabryki z obywatelami domki tkaczy.
mu gromada „kibiców",
roz- Przedborza Inna wersja podaDz i ś
nie ma po nich śladu.
prawiających
zawzięcie
o wa- je, że po prostu zakłady zlicydach I zaletach
oferowanych tował Bank Polski za nie opła Mim-0. że zdaniem przedborzan,
w
Jeb
miasteczku czas p!ynie
koni. Bo jak wiadomo o ko- cane podatki. Najprawd-0podobwolnlej, to
jednak zatarł on
niach można nieskończenie. W nlej jednak
właściciele doszli
również I w pamięcJ mieszkań
księdze przysłów polskich Adaldo wniosku, te Lódź równ ież ców szczególy dawnego prospeberga najwięcej przysłów odno- i dla nich stanie się „z~mią
rtty. Dowiaduję się więc tylko,
si s ię do B<.>ga, potem zaś do obiecaną'•.
Wszakże
tradycje iż przed wojną Przedbórz sław
szczęścia,
chleba, psa 1„. kowłókiennicze
m iasteczka
prze- ny b Yl także swymi stolarzami,
nia. Ten ostatni ma na swym trwały - już w 1862 r. pracukoncie aż 264 przysłowia I to ją tu dwa nowe zakłady - fa- którzy produkowali meble wenajmodniejszych
zagranajlepsze . Toteż kiedy chodzi- bryka kortów I fabryka płótna . d!ug
nicznych wzorów
Dostarczano
łem po targu :r: daleka omijaJeden z mieszkańców p. Sl-0- je do.„ Lodzi, gdzie właściciele
jąc
końskie
pyski jeden
z niewskl posiada jeszcze nawet
chłopów
pouczy! mnie przysło kawałki tkanin wyprodukowa- • renomowanych firm, opatrzywszy meble swymi „znakami fawiem:
„Koi:ila, panie, to s i ę
nych
w
tych
przedsiębiorbrycznymi" sprzedawali je dalej
trza strzec z tylu, kobiety za- stwach.
na rynki krajowe i zagraniczsię :z przodu".
I to, niestety, wszystko,
co ne.
pozostało
po
przedborskim
wlóCo tu zresztą mówić o przyDziwnie ulotne bywały Przedkiennlctwie
nie
licząc
słow iach,
jeśli samych maści
a
borza kontakty z Lodzią,
jest kilkanaście. A gdzież' Jesz- oczywiście
warsztatów
spólwiele już razy wydawało s i ę,
cze końskie narowy, choroby I
„Wrzeci0<no",
gdzie
obyczaj e.
Ubywa więc w be- dl'!lelnl
że wielka stolica włókna laskaprodukuje
się
ludowe
tkakach piwa, kurzy się z czupwym okiem spojrzy na swego
ryn, języki obracają się coraz
nLny oraz pożóllklych
fotoubogiego krewnego.
Tymczawolniej 1 wolniej.„
Wreszci"
podchmieleni nabywcy, sprze- grafii, które przechowuje pieczołowicie
pan
Władysław
Lidawcy 1 świadkowie ładują się
g11111111111111111'
na wozy. w następnym tygod- ptński. są na nich zabudowaniu znów pnyjadą. Jeśli nie z nia do zh1dzenla przypominają-
własnym koniem to z „sąslado
Białej
wym", albo <>t tak sobie, aby ce budynek łódzkiej
popa trze ć 1 pogadać. Bo przeTkalni, a obok identyczne jak

li za swoimi lufa.mi ••• jl!.k zam:a.rowa.ni.

da.

„„.I aby samo miasto Lodzia tern lepiej
i szybciej chciało się osadzać i wielką licz·
bę ludności wzrastać, targ roczny kładziemy
§ . ustanawiamy, aby był odbywany po wiecz;:::::; ne czasy„."

§
§

200

policję. Zajechały cza.rne wozy, motocykle. Wszystko się

1

5:

postąwów
eten kiego
plótna
rocznie.
W 1945 r. wytwórnia
zostala przeniesiona do Lodzi

„
Dopiero z domu odważył się dyrektor

król ładysła\\ Jagiełło
adając Lodzi praw miejskie
tan o ·ił co n stepu e:
·Jaśnie tu

o

polię".

.•. Ja zaś poszukuję
śladów
włókiennictwa.
Wg danych historycznych lstnlaly tu w miasteczku od dawien dawna cechy
krawców,
kuśnierzy
i
włókniarzy.
Byll oni zwolnieni
od cel i opiat targowych w całym
kraju, mogli też swobodn ie wywozić swe wyroby d<i innych miast.
Katalog Zabytków Bud-0wnictwa Przemysłowego podaje,
iż
w 1828 roku istniała tu fabryka '.sukna. Wyposażona w ma-

Przedbórz

mężczyzna).

- Nic nie wim, nic nie slyszolem (siwy staruszek).
- Jest to miasto włókiennicze z silnie rozwiniętym przemysłem . Produkuje się tam dużo ładnych bluzeczek, sukienek 1 wyrobów bieliźniarskich. Podoba nam się Lódź, tylko trochę przykurzona (grupa uczennic).
- Kuniem tam wjechać nie możno, bo za dużo aut. Ludzle tyż tam fajne (mężczyzna na końskim targu).
- Znamy drogę do Lodzi.
Miasto duże, przemysłowe,
wiela robotników 1 już (grupa mężczyzn).
- Kto tam ma czas się tym zajmować (kobieta).
'7111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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WAZNE TELEFONY
Informacja telefoniczna
os
08. 666-11, 5~5-55
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
09
Pogotowie MO
01
Informacja kolejowa
655-55
265-96, i>ł7-20
Informacja PKS
Pogotowie wodociąir;owe
835-46
Pogotowie gazowe
395-85
Pogotowie energetycu1e
'134-28
Pogotowie cievlownicze
288-81
TEATRY
g«Iz. 1'9 „Zaczar-oWIELKI wany flet"; 28.5. nieczynny
godz. 19.15
POWSZECHNY
„W.elki czlowiek d·o malych
28.5. nieczyinny
interesów
NOWY - g<><lz. 19 15 „Dla minieczyruny
le~ gr-osz~"; 28.5.
MALA SALA - g.od,z. 20 .,Czekając na God<>ta"; 28.S. nceczy>runa
JARACZA - god.z. 11 „Ml.r.ind<>hna", gooz. 19 „Kram z pio
S·enkami··; 28.5. niec1.ynny
TEATR 7.15 - g<>d.z. 19 15 „Trę
dowata"; 28.5. nieczy1rnny
15, 19
g•odz.
MUZYCZNY ,.,Wielka aJeja"; 28.5. n.ieczrnmy
ARLEKIN - godz. 11 „Dżami!
t rói;e"; 28.5. g.octa., 17 30 laik
11

J!ia•C2'ka" bajka•----------------------------------------.............
Dziś ~RadiobTełewi1ji

;

------

;,zt<»ta.
llOMA
godz. -10, Li, „szare .!Gaczątko"
(A) (iracLz.J Od. Lat 7, godz. J2
,,,.Gd:zie jest generał" (A) o<I
godz. Ił., 16,
lait 14 (.poi.)
„Na.riko.rnani" (1USA) od Lat 18
s<><Lz. 1a, 20; 28.5. „SZa.re kaozątko" (AJ g>odz. 10, 12, „Wy
zwolenle'" (A) cz . . m „Kie.runek główinego uderzeruLa" od
(17
lił
godz.
lat 14 (raidz.)
seall1,$ zamlkmięty), 19.15
Teksa„POISl1lrach
SOJUSZ su" l>ajika godz. 12, ,,Na kra(<A) (poi.) · od lat l4
węd2i"
godz. 13, 15, L"l.15, 19.3'0; 20.5.
„K.ope:r.ntk" (A) (poi.) od lat
14, godz. 16.30, „Jed1na " tycl1
(<luńskil od la·t la.
rzeczy"
g<>dz. 1'9
bajka
STOKI - „Król zimy"
comtra.
g•odz. 15, „Famotodlas
SootlJJ.nd Yat"d" (.f.r.) od lat
14, g-odz. 16 18, 2-0; 28.5. „F.a.ntc>m as COill t.ra Sootla.nd Yard"
g•od.z.. 16, 18, 20
„Latają(:y kocz.!~" SWIT bajka 2>0dz. 9.:łO, 10.30 „Dziew.
czyna na miotle" (B) (.czech.l
godz. 11.30, 13.30
od la•t 11,
„Zbieg z A1ca<trari" (USA) oń
g00z. 15.30, 11.45, 20:
J.ait ~a.
28.5. „D:zliewc.zyn,a na miot!<"'
godz. 9.45, 11.30, 13.30 „Zb ieg
z Alcatraz" s<>cLz. .ll5.30. 17.45,
20

NIED.ZIELA, 11 MAJA
PROGRAM l
10.0 Wiaid, 10.05 Dla dzieci
ml<>cL&zyeh „Siedmio.muowe busiu.eh. lG.25
ty Pa1usz.k.a"
Pi.ownk.a m iesiąca. 11.0-0 Nie12.0o
koncert życzeń.
d,z;eilny
W1a•d. 12.15 „Pr.zeooj,e zaw!\ e
12.45 MUZY'ka ludowa.
m.lode''.
autobl.ls".
„Wesoly
(L)
13.00
14.0-0 Muzyczny seans ramowy.
15.00
„ W JezLoram.ach".
14.30
Wi:ad.
16.GO
życzeń.
K.oncert
16.05 Pnzegląd wydarzeń mię
dzynarodowych. 16.20 „3XR" RO.zrY'Wlrowa.
Rewia
Radiowa
1a.oa Os>ią·~nięcia światowej :f.onogr.afii. 19.00 Pirzy muzyce o
s.P<>reie. 19.53 Dobra:noc. 20.00
Dzlen.nLk. 20.15 Ryt.m, taniec,
Ra.cl.iokabaret
21.30
p:.c>senka.
Rewia
2.2.30
„Trzy pp tr.zy".
piosenek. 23.00 II wydam.le ct.z:en
nika. 23.10 Ogólmo.pols.kie Wia.:I.
23.25 Rytm, taniec,
spol'towe.
pi.ooenk.a. 24.GO W.iadomośc.i.

va - :tJ.a.menoo. !A.45 Za kle15.10 Musnca viva N>'.l<"nicą.
flamenco (Il). 15.30 Krzyż&,vka
radi.owa. 15.50 Zwle.rzeni.a pre-

zentera.

16.15

„Mewa"

-

„TaJemnicze od•wieHALKA g<>dz. H.~o
dzitny" - bajka
„D<>m wampirów" (ang.) od
1at 14, godz. 15.30, 17.30, !!'O;
„Dom1 wampl.rów" godz.
~8.5.
DYŻURY APTEJt
15.30, 17.3D. 20
1 MAJA - „Porwamy ekspre>"
PROGRAM Il
pl. Pokoju
138a.
Kilińskiego
- bajka g.odz. 14, „N.'.eb:es.kl
3/4, Piotrkowska 95'. Dl. Ko!!W.tnienz" (USA) od lat 16, g,
8.311 Wdad. 8.35 Ra<liooproblemy.
cielnY a. C1eszkowsktego 5, Felo, 17.15, 19.30; 28.5. „Ni~bi~
9.55
a.oo (L) Kiomcet"t życzeń.
Sialin2radu 1~
lińskiego i. Ol>r
'MUZEA
&ki żohnier.z" g.O<Lz, 15, 17.15,
(.L) „SpoJTz.en>a i reflelcSJ e" 28.5,
19.30
SZTUKI (Ul. Więokowskieg-o 36)
chmu
„Gó!.'y,
(L)
10.20
magazym.
Sporna
Przybyszewsk!eg<> łl.
„Bląd
GWARDIA Ml.ODA
PROGRAM I
godz. 10-16; 28.5. nieczynne
ry i doli!l'l.Y''. 10.40 (L) „Lutnia
Gdańska
83, P•otrkowska 193,
szery-La" (NRD) od Ja.t 14, g.
RUCHU REWOLUHISTORII
po Bekwarku". 11."0 (L). Sł!.!Ch.
8.15
7.4-0 TV Kurs Re>>nlczy.
DąbrowsKJe
5
Narutowicza
90
9.30. t.1.30, 13.45 15.45 „JedyCYJNEGO (Ul. Gdańska 13)
krainy
Z
12.05
„Wybór".
pt.
8.2·5
r.a><izimy.
P.r.zY11><>milnamy,
g~ 89. Wlelkoi;><>Iska 53a, Obr.
wyjściem jest śmier("'
nym
g.octiz. 19-16; 28.5. gooz. 9-16
Czy
12.35
Wiad.
12.30
mazanek.
zagroi
domu
w
Nowocz,esiność
Stallniira<lu 15.
(kanad.) od lat 16, g<>dz. 18.
WLOKIENNICTWA
HISTORII'
zna.s:z tę książkę? 13.00 Pora8.45 Radar. 9.00 Tel~a
dzie.
20; 2~.5. jak wyżej
(P lott"k-OWska 282) godz. 11-16
nek symf.onioz.ny. H.00 PO<l•wienek. rn.20 Antena. HJ.30 Vv oDYŻURY SZPl'.l1ALI
J\IUZA - „Paint>o<felek Kopdusz28.5. nieozY'l1Jle
CJZ<>rek przy milkrofomle. 15.30
11.00 KOl!lcert nleblektywie.
ka" ISfO<lł. 14.30, „Gangsters·ki
ETNOl
ARCHEOLOGICZNE
„Marjo"ie"
'Teoatr dla dzieci dzielmy iz Berlim.a. 12.00 DzienMaduro.wlcza M.
Im.
Szpital
god:z.
walc" (fr.) od lat 16,
GRAFICZNE (Pl. Wolności 14)
ieęgu
W
16.00
słuch.
IV
crz..
nók. 12.20 Sp<>tka.nie w Kątach
dzielul. M. Formalskiej 37 15.30. L7.45, 20; 2a.5. „Gang.
g-odz. 11-16; 28.5. nieczyinne
16.30 Koncert chop:musicali.
WlIX>clruwskich. 12.50 Dla dzieci:
nica Poles;e orn z dzielnicy
15.30,
iioct.z,
walc"
sterski
.&WOLUCJONIZ1"1U (Park S'.ennowski. 17.02 (L) Koncert mieu·l.
"Jiaik się ba.wić, to się bawić".
Sródm'.eście z poradni K„
l 7.45, 20
2a.5.
kiewicui) godz. 10-14;
piosemki.
li.
ie
MelOO
17.30
sląca.
Klub S,z,eściu Kontyinen13.50
10 Lutego 7/9
OKA - „Wielka włóczęga" (fr.)
rueozy.rune
Pieśni i
Zespołu
K'<>.ncert
18.00
14.50 W S<taryirn Kimie. 10.00
tów.
ul,
Szpital itp., H. Wolt od l.at 11, g•od,z. Hl, 12.30, 15,
ia.30
Tańca Avmi.i Rad'Zieck:lej.
meczu p:J:k.1
Spra,w ozc!anie z
dzielnica
ŁODZKIE ZOO
Lagiewnicka 34/36 17.30. 2-0; 28.5. j a.k wyż,ej godz.
Wiaid. 18.30 Fel:eton aktualny.
Gwaroi.a (Wa1rsz,awa) nożnej
Bał u.ty
10, 12.311 15, 2'0
CZY!DJle w gOdz. 9-19 (kasa
1a.4.5 Kabarecik irelk·Lamowy. 19.00
stal (MLelec). 17.45 PKF. !a.oo
godz. 14
Bajki
POLESIE
Szpital Im. H. Jordana - ul.
czynna do g0d2. lal
Tea.tr PR: „Slav,,me p.t"OCesy" „Po przeL.zw::ie". 18.15 Piiose.n„
„Smierć rndi<in.;na" (rum.) od
dzielni.ca
Przyrodnicza 7/3
,.Kradzież u \Vdo-wy .Arntrecht".
ika dla Ciebie. HU-O Do,l>r.a:noc.
PALMIARNIA - nieczynna
godz. 15, „Damski
lat 11,
Widlzew.
21.00
rozrY'Wlkowa.
Muzyka
19.aO
20.1.5 „Elżb'eta,
D:llletnnLk.
19.30
KINA
gang" (ang.) od La~ 16, godz.
&trateg'a, Ol>ti<>MIOŚĆ.
WojsJw,
ul. M.
.k;róliowa Anglii". 21.4a „Sot:aI Klinika Pol.-Gln. 17, 19; 28.5. ,.Sloń maruda"
BAI.TYK - „Uklad" (USA) od
Zl.lo Ryszard StDallSs - Poemat
dzielSho\vu - program rozryi.\"ko-wy,
Curie-Sk!odowskiej 15 (ang.) od lat 11, god'Z. 17. „Po
g<>dz. 10, 12.30, 15,
la1t 18,
symronlczny, 21.30 S!e<l.em d<ni
22.35 Ma,gazYl!l &P·Ortowy.
niea Górna
(amg.) od lat 18,
ra.chu.nlki"
17 .30, :w; 28.5. jak wyżej
w kraju d. na świiecie. 21.50 (L)
ul.
PROGRAM Il
II Klinika Poł.-Gin.
Ale.k~odz. 19
„Tajemnica
LUTNIA fi1„Na
(L)
22.00
sport.
Wiad.
d•zlelnlca Sród.
Sterlinga 13 POPULARNE - „Biale C'la.ple••
sand1ra Du.masa" (cze-ski) <>d
K.omce.rt
22.30
palecie".
m.owej
„Kl'aslllOludzieci:
15.łl5 Dla
NoK
pora<inle
m i eśc i e od lat 11, g;o.dl.. 17
(bułg.)
14.30. 17. i9.30;
gooz.
łat 14,
życzeń. 2"l.OO J. Ha;ndn: Symfodak i ~zja". 15.4-0 "Sz,czec;1i
w.,ytkl 60 1 Kopcińsk;lego 32.
(<fr.)
,.Niech best'a zdycha"
28.5.. „Jez:.o.ro oooblf.wości„ od
nia IIlr 60. 23.30 W1a.clioonośc1.
pub!.
- &1'kic oo port.retu" Szpital
Chl•ru.rgla ogólna
od 1.at 1a, godz. 19; 28.5. r.ielat 14 (poi.) godz. 14.30, 17,
program fwmowy. 16.10 „Teleczy.n:ne
im. Brud.i:lńs.k:.~<> (!Kosynierów
19.30
PROGRAM m
MiMlodych
Tu.nn.iej
wizyjny
„Z tamtej
G:!yńskich 61)
PRZEDWIOSNIE czlo„Wyinajęty
POLONIA strzów". 1'7.HJ „Ch.ronioon mun(1pol.) <><i lat
s.brony tęczy"
wlek" (USA) od lat 16, l!IO<l7..
12.06 „:Sl~a o atio.m" - stucłl.·
di" - rok 400 p.n.e. 17.45 „PoChirurgia urazowa - S.z,plta1
16, g·odz. 15.30. 17.45, 20; 28.5.
io, 12.15, M.3o, 17. 19.30; :a.5.
l 2.JO 'Między „Sob'iino" a „ O- · tegnamie z Peitet.sl>urgiem"
Jm. Brud.z ; ńskiego (iKiosynierów
bra·cls.zek"
„Kajtek i n<l'Wy
Jezior-0 QS-Obliwości" (A) od
limpią". 13.00 T;ndzi'eń na UKE.
mm fab. 19.20 Doibr.anoc. 19.30
Gdyń5'kich 61)
od 1at 7, gooz. 15.45,
(węg.)
i'at 14 (poi.) go·dz. 10, 12, 11. :s.
13.15 Pir.zeboje Z lllOWych p!yt.
Dzlemmbk. 20.ló „Dla kogo się
S.zpltal im.
Laryn.g<>logia
„Oszuikainy" (USA) od Ja,t lll,
16.30, g-odz. 19.15 praprem .era
świat.
pnzez
Ekspt"esem
14.00
mahiJe''. 21.W Estrada Liter9cBarlickleg><> (Kopciń&k:iego 22)
godz. 17 ,30, zo
1
irealizat<><rów
u<:l,zi alem
z
14.05 Pery&Jrop. H.30 Mu.sica vika: „Niedole mHowainia" - liim.
SZPlta!
OkuliStY'ka
po
,.Wypraw.a.
PIONIER
akborów
~~~~~~~~
Jlonschera (Milio<rulwa 14)
który
„Mężczyzma,
miód" gie.dz. 15, ,„Hello, DolWISLA Chiru.rgia i larymgolog'a. ctzi111(fr.) od lat.
mi się podoba"
ly" (USA) od lat 14. godz. 16,
SWIĄTECZNA
Instytut Pedi.a.trl! AM
clęca K<>~aka
Jm.
Sz,pltail
cięca
g,
Dolly"
16. g;<>dz. (10 seans :zamkm1ę
„Hello,
2a.5.
1a.45;
POMOC LEKARSKA
GSJ><>rna 3!!/51.J)
ty) 12.15, 14.3-0, 17, 19.30; 28.5.
(A.rmil Cze!"WIC>nej 15)
16, 18.45
,
Chiirurg'ia szczękowo-~anx>wa
jruk wyżej g0>dz. 10, 1'2.15, 11 3~ 1
owa
~..
k
D?ul!"ie
P OKOJ _ ,,Szery!.
Zgloszenla tele!on!czne na Wi·
- SZIJ;l!tal i•m. Ba.rli<:lci·ego (K<>pChlru.rgia szczę owo-·. warz
17, 19.30
zyty domowe prz.yjmowane ..ą
emskiego 212)
- Szplta'.l im. Barlick.~ego (Kopgooz. H.30
bajka
Uch<>" dama,
WLOK:-IIARZ - „Król,
Tó'ks~'Iro\<>gia. _ rootytut Me- w godz. 10-1~. W\zyty ambucińskiego 2.Z)
„Slx>ń z tm:lyjsklej dżu.n!ll·;·•
(NRF) od lat 16, g.
~valet"
15 3
\atoryJne t domowe ?.alatW\ane
dycymy P>racy (Teresy 3)
ToksY'lrologia - Instytut
· D
(rad.z.) od lat 11, gooz.
10 12.15, 14.30, 17, 19.3G; 28.S
są w god'Z. 10-11, w nasti:pu•
dycYny P.racy (Teresy 8)
" (franc .)
Sycylljcz~"kÓ'
„Kla.n
jak "'Y'~ej
jących poradniach:
NOCNA POMOC LEKARSKA
od lat 16. godz. 17.30, 20; 28.5.
28 .5
WOLNOSC - „Król, dama, waul. PlotrSRODMIESCIE Szpital
ogó~n.a
:rul!'gla
c::h
„Na kraWędZ:i" (A) (pol.) O<l
let" (NRF) od lat 16, g<>l!Z. 101
45 20
kowska 102, tel. 271-80.
Stacji
leka.rsk&
pomoc
Nocna
iego
k
(Kopcińs•
Barliokieg
im.
,
17.
l5.30,
godz.
14,
lat
0
12.15 (14.30 &eans zamiknięty),
ut. Z, Pacanow•
BALUTY Pogotowia Ratunkowego przy
22)
„P.rzygoda w 1eREKORD 17, 19.30; 28.5. jalk wyi',eJ g002.
1klej ł, tel. 541·96, Traktoroul. Sienkiewicza 137, tel. 166-61.
Chirurgia u.r11JZ<>wa - Sz.pltal
sle" l>ajika god.z. 10. 111 12, 13
10, 12.lti, 14.30 17, 19.30
138-31.
tel.
81,
wa
(Drewnowska
tm Radlińskiego
„trena do dOl!tlJU" (A) (po.I.)
(A)
',,.Motyle"
ZACHĘTA ul. Lecznicza l/ł.
GORNA Telefon\cz.ny
Ogóln>O<łód'Xki
75)
od lat 7 giodiz. u, 18, „wa.ka(poi.) od lat 11, giodz. 12, lł,
tel. 440-62.
In.to.rnnac~my dotycz~y
Pllln!ń
S7<1>ltal lm.
Laryngologia cje we czworo" (<Wł . ) oo lat
człowiek"
36, 1a, „wy.najęty
POLESIE
zd.rowia
slud1by
placówek
pracy
195)
ut. l Maja tz.
(Wółc:zańska
Pi.rog~a
..Irena
28.5.
ta, gocta;. 18, 20;
(USA) od lat 16, ~. 10, 20;
tel. 305-83.
telefon &15~19, czynny jest w
~m.
Sz,pltal
Okullstyika
do domu" godz. 10 12, 14. 16
g~. 12, 14,
28.5. „Mo.tyle"
Szpitalna I,
ul.
WIDZEW
godz, od 7 clio :14, oiprócz li.leWakacje we CZ'WIOII'O" iiooctz. 1 Barlickie-go (K.olpc!ńSkiego 22)
16, 18 „.PO!l'liewaó: się kochaJa''
tel. 826-54.
d2llel I. fłw,i,ąit.
Chiru.rgia 1 laryingologl·a dzie·
i'8, 20
(rum.) od la.t 16, goo,z. 10, 20
TATRY-LETNIE - „P<>&ZU.!~iwa
'~"""~
.ny - pos.zlllkiiwana" (B) (>poi.) ~~~~,~~~~~~~""'&..~~,~~~~~~
(J<Lno
od lat 14, g.OOiz. 19.30
CZYllllne tylklo w dn'li pogodnel
Publiczność stanowili
cerek i dwa numery mi;p->teas'µ.
Tłum. MIECZYSf.AW DERBmN
25.a. „Godzilla komtra Hedoira" (B) (jap.) od lat 14, ~odz.
dro·bni miesu:.z.runie, dwóch, trze<:h gang~terów, ki1k1U suw
azYJill!le ty1ko
19.4'5 (iki.no
tenerów.
dl!li po.godne)
Poznałem ich. Jestem jed1naik pewien, że i Mii mnie
„Spobka.nie z Misiem
LDK poznali. Nie mam co tu robić. W S,2ringviUe mieszkają
Colar.ge>lem. dalszy ciąg przyróżni ludzie.
L2. 13.30
10.30,
~z.
gód"
„An-O.rej Ru.blow" (ra<iz.) od
Opuściłem lokal po drugim numerze striip--teasu - wylat 16, godz. 15.15, 18.45; 28.5.
konywała go ładna dziewczyna o dookonaJej prezencji.
,,Amdrej RubliO'W" j1od1Z. lS 15.
ZnaJazłem się z,n6w za kiero~nicą mojego foi.-da i i.-usi-~~OWY - ,.Tyliko wtedY.
szyłem wolno wzdłuż brzegu rzeki. Interes Arnolda Ebing:!y s.ię śmieję" .(.amg.) od lat
gera jest w tej chwili dla mnie zupełnie jasny: żadnych
17.30, 20; 23.5.
g;odtz. 15.
14,
w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie ma
wymuszeń rei
. Dw-0je na d.rodz,e" (B)
l~t 16 (IUSA) g.od.z. 15.15, 17.30,
prostytucji, przynajmniej takiej, jaką znacie. Wyłącznie
wszystkiego.
20
marginesowa działalność na granicy tego
la.ml„CudO'Wlna
STUDIO Doskona·le znam te dy;ikretne lokaliki, gdzie realne dogłówka" (>Czech.) od lat 11, ii.
do deklai.-O>Wanych
Na wysokich stolikach p:rzy bacr-ze siedziało k ·illka: dziewchody n·ie są w żadnym stmunku
17, „roi.ii róg" (B) <><i lat lR
melanchol~jnie piwo. Jakiś jegomość
ciągnących
jako dodatek do domów
cząt,
obrotów. I właśnie te lolkale (bulg.) godz. 18.30. 20.30; 2R.5.
lPrz;y sloli1ku stawiał jed!nej coś mocniej&zego. Wed~ug
Sipra,wiają, że przyszły mer miasta jest
towarowych (A) (czPch.l
Kaoryśne Jato"
~d iat 16' gocLz. 18.30, 20.~0
mme, były to córy Koryntu, ale wprawiające ~ój za"':'Ó!d
człowiekiem bogatym. Jes•tem jednak pewien, że za tym
TATRY - ' ,,'Tea.tr 7lWier.ząt"
wszystkim kryje się jakaś organizacja.
w sposób nie rzucający się w oczy. Tai~ie miasto! J.a~
bajka g•e>dz. 10. 11, 12, 13, 14
Jiasze, zachowywało jeszcze poZO!l"y staireJ przy.z.woitosci.
Wy'ZJW enie" (A) cz. IV l V
W zamyśleniu pałiłem papierosa po paq:>ie'rosie. PrzejeN~e mówię, że jes.t to onotą.
('radz.l od lat 14. J(od7.. t.5. Pochałem most i znalazłem się w mojej dzielnicy. Jest to
żegnanie z filmem „Strzałv o
Zamówiłem whis.ky z lodem. Piłem ją ~·rd~ .wolfl?,
dzielnica eleganoka, nO<Wa, zamies:?Jkała w więlkszości przez
zmierzchu" (USA) od lat 16,
dyskretnie oglądając się dokoła. W boc2lnei sali, Jak się
białych i nielicmych kolorowych, którym się dobrze pogooz. 18 20: 28.5. „Przygo".iy
zorientowałem z dochodz~ych stamtąd oggłos6w, roz.gr.Y:
wodzi.
malej wydry" (USA) od lat 7
pewnej chwili wyszedł z mei
W
partię pokera.
wano
godlz. 12.15. 14, 15.45. Poże•ima
Zrustanaiwiałem się, jakiego rodzaj.u odpowiedź dam juzo:bacz:l'.ł·
mnie
kiedy
się,
Załir:zymał
rudzielec.
jakiś
„Sbrza~y o
n:e z fi1mem
tro Janice Bbi.lnger. Zadawałem sobie pytanie, czy warto
Jego twaorz wydała mi się znajoma. Jestem pewien, ~e
zmierzchu," goct.z. JO. 17.40, ?O
włazdć w historię „Cza['nych Pwter".
Nie
spotkałem go w centralnym ~o.:misariacie policji..
CZAJKA - „Tyhlro dLa orłów"
WzTuszyłem ramionami, mówiąc sobie, źe noc przyno(ang.) od i.lit 14, godz. 15. 18;
umiem sobie jednak 11rzypomn1eć, po k.tórei stronie ba28.5. nieczyinne
si zawsze dobrą radę. Zatrzymałem samochód w pobliż.u
. _,_
·
.
riery.
DKM - „Klopaty z c.n()'tl\" od
mego domu, wysiadłem i ruszyłem powoli alejką, p!'oRudzielec, patrząc spod na pół prz~ęt;ych pow1""',
la•t la (ju,g.) goct.z. 16, l&, 20:
wadzącą przez trawnik. Była ciepła noc, ch<?C~aż. de:likatnv
zapalił papierosa i z niezadowoloną m11ną zniknął w. są
.
28.o. n ioczytllll1e
powiew wia.tru pr.zyipomi111ał o nadchodząc,,,ęJ ies1em. Taka
siednim pokoju. żadna z siedzących przy bail"Z? dziew„Ma!W.O.kow1e
KOLEJARZ
prawdziwa noc i.ndiańskiego lafa.
roku Il" (ir.) Od IM 14, god:z.
cząt nie usiłowała mnie zaczepić (prawdopodo>b;iie w grę
17 19; 2'8.5. nieczy;run<'>
wchodził kolor mojej skóry); barman starał się b~ć loNastrój tej nocy nie pomagał mi wca•le yv powzięciu
GDYNIA - Przeg!aid mmów o
dowa.to uprzejmy, próbując mnie w ten sposób zniechę
decyzji. Nie powziąłem jej nawet wówczas, kiedy natikną,
z.reaULodzi i ziemi !ócl.z,klej
cić do zamówienia następnej whisky. Mam go zresz~ą
łem się na t;rzech cwaniaików.
z:>wanych w Wytwórmi F i1mow
w nosie. W każdym ra?;ie orientuję się w. a~mosf~rze foll
Lod.zi:
w
Ośw i atc>w,,-ch
kalu. Zda·ję sobie doskO'llale sprawę, w Jakim kierunku
Ballada o Lodzi", 2) „Portret uniwersytetu", 3) „Lódź
rozwija się przemysł Ebingera.
69", 4) „Palace ziem\ obtecaWyszll.i z cienia mego domu. Od pierwszej chwi-li
„Seniori.ta" położona jest na brzegill rzeki. Jest t>o .noony
lotnej" g<>dz. 1.2 13. „.Port
izorientowałem się, że to zawodowcy. Widać to było po
lokal, do k.tóre,go schodzi s.ię w dół po schodkach, Jak do
noczy" (USA) od !act 14, godz.
ich krokach i po sposobie, w jaki mn°i e otoczyli. Jeden
tych lokali, w których jazzmani z Noiwego Orleanu rozg 30 14 16'.30, 19.30; 28.5. Przezagrodził mi przejście do bramy domIU, drugi zaszedł
·
poczynali ka·riery w epoce jazzu.
glą' fllm&w 0 Lodzi i ziemi
mnie od tyłu, trzeci zbliżył się nons·zalancko, trzymając·
w
zrealizO'\va·nych
łód'Zlkiej
Przybyłem. tam o godzin.ie .23.30, Dw:W:z.ieścia. :par oci~
Filmów OświatoWytwóml
pięści w kle.szeniach jasnego palta.•
rało się o siebie na parkiec1e, na ktorym mte)sca. wyprze„W
1)
wych w Locl.zl:
Zakląłem. Tym razem przeliczyłem się. Pomyfilałem,
orik1estra
starczyło zailedwie dla dziesięciu. Ko.lorowa
mysł-owej Lodzi", 2) „Laoora.
że mam małe szanse wydostania się z tej op!'esji.
była :z.nakomita Usadowiłem się przy barze, aby obej>borium n ;eznane", 3) „Dziś 1
Wszyscy trzej miell.i kapelusze nasunięte głębocko ma oczy.
rzeć występy aii-tystyczne: ba.Jet złowny z cz.terech ta111iut!'o ba>Webny", 4) „Wood.a dJ.a
Lc>e:IJzi", 5) Np. O.Zi•aliosZY'n" g.
12, 13, „Stal10Ś'W.ieelk.l cLramat"
-27giodz
(>A) (1rac!.z.) Old lat 14,
10, 14, 16, 18, 20
Wyżej

PINOKIO - godz. 12 „Szarik,
syn Sz,arika"; 2a.s. ;nieczynny
S. T. QUANT (Al. P><>llt,echnikl. 3 a) - godz, 20 „Moralia";
2a.5. nleczy,n,ny
STS CYTRYNA - gooz. 20 Pro28.5. nlegram kabaret<llwy;
czyn.ny
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v.po-

wieść. 16.35 MelocLie Hadjidakisa. 16.45 P io.senki ,,a. włos.kiego
bu.ta", 1'1.0o „Lwy mają ape17.15 Mój
od·c. pow.
tyt"
magnetofon. 17.40 „Gliooy"
słuch. 18.05 Na estra.dizie Kwi.n·
tet Tomasza Stańki. 18.30 Mmlprze~
Ekspresem
19.00
max.
Nowe nagran.a Old
19.~5
świat.
T'met"sów. 19.20 Coś w tym jest
19.35
- rozmowa o filmach .
20.00
UKF.
Mu.zyczna poczta
gawęda.
Opowieści alpejskie 21.0G
recitale.
Wiełkie
20.10
Strofy daw:ne, sbrofy piękne czyli ruskie pan·
Ro~olankl ny. 21.26 Płyty masze I nas.zych
p11zyjadól. 21.5-0 s. P.rokoftew:
„Kopci uszek". 22. oo Faik-1r J~ma.
22 OB Gwiazda s'edmlu "ieczorów - Mairie Laf<>ret. 22.20 Lu22.35 Aft"(}-okubań
dzle &tuki.
~3 . oo
skie rytmy Po pe>ls1ku.
23.05
K.O<pernik:u.
Wiersze o
węcLrujących dusz"
„Pleśń
Hel"bie Hancooka.
gra se!kstet
Sulta Pu.r
2.3.30 C. Debussy le p1a;no.
TELEWIZJA

a.oo

rylk;a &tarO!)ll"()Wainsalskai.
Dawki Ojsbrach dY•r}'lg•uje.

PROGRAM I
Opereitk'ai
LO.DB
10.llO W.lad.
k-0ontra musical. 10.40 Aktua1noll0.4o Muzycz,ne
ści kulitural!De.
m igawki. J,1.00 „Górnik:" - ekspres mu:zyc:zmy. 11.25 RefJeiksy,
11.30 K<>ncer<t. 12.0ó z kl'BJ..i t
ze świata. 12.20 Sląskie o!"kiestry dęte. 12.30 K-O'Tlcert życzeń.
12 50 G r a izespól J acka Mi kuły.
13.05 W i eś tańczy i śp:e•wa.
13.35
ro1n,hka.
1.3.25 Po.rad.ni1k
Maj.owe meh<>die. H.llO Alert dla
biosfery. 14.-05 Klasycy muzyki
r.<>:zirywkowej - G. Auric. 14.30
Spo·t"t t<> zdro"·ie. 111.35 Turniej
jazzowych.
lnstrumental'stów
15.00 W laid. 15.1>5 Czy m n; e jesz,cze pamlętasz? 16.30 L is .ty z.
P:>lski. lo.3o Estrada prz yj a ź.nl.
lll.00 Wi.ad. 16.lG P iosenki do
16.30
slów A. 'Tylczyń.sik ;ego.
Fra,nPłyty z .róż.nyich s•tl'cin cja. 17.00 StucLio Mlodych. 17.15
Ma,ga.zy,n PSJ. 17.5-0 Z księ/~r
skie,j lady, la.05 RY'brrl-OS1'o pem
p<> kraju i świec'e. 18.30 stu18.35 P·OOW!e ~ zo
dio M!t>dyich.
rek kameralny. 19.00 Muzyka d.
aktuaLn<>śoi. 19.30 Gwiaz,dy pol20.00 Dziennik.
skich estrad.
20.50
20.15 Muzyczne \\"izyty.
Kr:>nika sp<>rtowa. 2l.OO Miniatu.ry .!'Ozryw~owe. 21.15 Naukow_
21.30 Rytm, tacy rolni1kom.
niec, p iosenka. 22 .00 Wiad. 22.05
22.25
p 'ooeinka.
Rytun, tan iec,
Co s!ychać w świec i e. 22.30 Male monografie ja.zz•owe. 23,00 II
wyda.n.ie dziennbka. 24.0D W~ad .
PROGIMl\1 U
8.30 \W..ad. 8.35 Stu.d io Mlod>'oh. 8.45 Muzyka l·Ud!O'Wa. 9.0-0
S<>!'!ata
L. van Beethoven
skrzypcowa. 9.2Q Opo1s.kie proRaTu
9.40
pozycje muzyczme.
„P'ę.ści IW
1'0 .00
di.o Moskwa.
pow. 10.20
oczach" - f.ragm.
Kob 'ece ABC.
10 .40
Kcmcert.
Il.OO „Kap i•tan Mac WhOTr" ll.35 Porady
słuch. 11.30 W i.a<i.
praktyez.ne dla ko·biet. 11.4S Od
Tatr do Bałtyku. 12.05 (L) Komun:ka.ty. 12.10 (L) Aud. „ Rady na czasie". 12.25 (L) „5 minut o sporcie". 12.30 (L) Kon13.00
12.50 (L) Gawęda.
cert.
Obcy w mieśc:e - cz. n. 1:uo
1:3.30 W iado2-0 m im. meh<>dii.
13.35 „Noc.ny telefo.n" m<>ści.
opow. 13.55 Mi1ni,przegląd :liolklorystyc:ziny. 14.00 Więcej, lepiej, taniej. 14.15 Aud. „Mój
14.35 s.
moje os'edle".
dom,
Prokoifiew: F.ragm. z bal. „Kop
ciuszek". 15 oo za.ws.ze o 15.00 program dla. dziewcząt i chłop
ców. 15.4-0 „Pię;kln•o muzyk! chóralnej". 16.00 Alfa i Omega.
16.Lli Reo'tal fortep'an•owy Jo.na
Kad!ub\s·k.\ego. lG.'15 (L) A)<t1i-.
U11.00 (L)
l6d7;k\e.
a\n<>ś.ci
twory L. Orle-"'·icza i E. Pol<>„Dom
pt.
Reip.
ka. 17.2ii (L)
wytchmienia''. 17.40 (L) „Poli1a.20
hym>nia z pasz,p<>rt.em".
Ternnilna!'z m u.zyiczny, 13.30 Echa
!B.40 Sprawy co<li7.ienne.
dnia.
ie.O-O Studi'<> M!<>dych. 19.15 Lekcja jęz. roo. 19.30 Józe! Elsner,
Mę
~nstr. Kar<>! Hlruwiczko Oratoka Jezusa Chrystusa rium w II częściach. 21l.l9 iNota.tn'1k kult'Ur>al111y. 20.3:-1 D. c.
k·Oincemu. 21.13 Muzyfka l'O.zrY'W21.26 Fei:et<>n litetra·clkl.
k.owa.
21.30 Z ik.raju i ze ś>Wiata. 21.43
2'1.50 Teatr PR;
Wi•ad. sport.
iSIUCh. 22.2-0 Mu„Pol~ainie" A.
22.3-0
ro:z.nnwlk10•\va.
zyka
Bruckner: VII S)"!Monia E-du.r.
·
23.30 Wia•doaności.
PROGRAM
12.{)5 z ik:r1a1u i ze

m
świata:

i,Z1:e1one wilnogn6 na" -

12 20

śpi·ew.a

grupa J, L<>r.anca. 12.!>.5 Za ikie·
13.DO Na p<>zna.ńskiej
a.ntenie. 15.00 Eklsp!'esem prze,z
15.Hl MellotD<>n - inświat.
16.30
ttmwe.rsaLny.
strument
N+T, czyi!.! .n·<>woczes.n•ość ! techn'1ka. 15.45 A. Rosfew:icz śpie
Impresje
wa &taJndax<ly. 16.00
a:.
Pi<>se!1'ki
M.20
orientaune.
Lag1os.
miastem w herbie
16.45 Nasz rok 73. 1.1. OO Ekspre„Lwy
17.05
sem prz.ez swiat.
odc. 'P<l"J'J. 17.15
mają .apetyt" Mój magne\,o~<>n. 17.40 Fot-0oplaS'llckon. 18.00 Klu,b stau"ej płyty.
- magazyin. 18.30 Poilityka dla
wszy1s Uki·ch. 18.45 w klu.bie Steve Ku.runa: 19.00 Eksp.r.esem przez
nov,,in:.cą.

świait.

19.0'5

„K!uzyinlka

Bletika"

- od·C. p.oiw. 19.35 Mu.zyczna
P<>CZ1ta UKF. 20.00 T.rucLny świat.
20.15 Oo s:ę śp iewa w Madrycle? ~.35 Blues 'WCW<raj i cLziś.
to po21.00 Nie czyta.Ji.ścle jest
Gdzie
21.20
słuchajcie.
21.45 G. Pu.cccnl
pr.zebój?
„Mad'ame Bu.t terflY"'. 212.00 Fakty d<nia. 2.2.08 Gv.'ia.Zida s·iedm.1'\1
zespól Mamas
Wie~zorów
aind Prupas. 22.1.5 Trzy lkWad.raJil:Se jazzu. 23.oo Wie.r.sze o
Kiopermiku. 23.05 Collegium mu5.i.cucrn,

TELEWIZJA
PROGRAM l
12.45 TV Techniikum Ro.Lnic:ze.
16.30
15.2-0 Piolitecrunika TV.
Dzien:n.ilk. 16.rn Dla dJzieci Zwierzyniec. 17.30 Echo sta<l•!onu. 17.55 Film dla. dzieci. la.10
Lódz,kle wlado ośoi d.nia. 1a. 4'I
Ma.g,az;~ P·e>stępu Technh!:z.nego.
Hl.20 D:>brall'l.<>C. 19.30 Dzien>:liik.
Aleksy
20.15 Tealtr Tetew:izji;
ArbuZ()W -

11

.Inkuoka

hif>ior~a 11 •

z. Kucówtna, 'T.
H. Bą.k, s. JasiuL\pOIWSka,
kiewicz, S. N iwiński, L. Pak,
J. M.ayze1, K. Ki<>w.alewski, E.
Jo.13/Ma StilKępiń!S~a, chór ler, Romain Wilhelmi, Wojc i~h
21.40 Program publ.
Dur("aS'Z.
22.10 DzLennik. 2.2.25 Goocimy w
węgler.s:klch.
atrtys-tów
studl.<>
22.55 Piolitecl:mika TV.
WylltOl!la~vcy:

-z.e.'. ś\fiata . i
.

-

o śWiecie~ :z·e ~,swiata .ib:śWiecie~
' .

..

~·

'

..

.

}

.

·y~

Emir szczodrze
mistrza I rzeki:
świat
Cały
sztukę. Powiedz

Z

twoją

Podporu is In mu
pluskwy.
dził.

I

położnych, straż mogła karać gardłem.
widziałem w
twierdze
Zwiedzając
ciemnym tunelu prowadzącym na dziedz iniec małe cele, w których z głodu
! pragnienia konali kiedyś więźniowie
em ira. N ieco dalej była głęboka · jama,
w której czekały na krnąbrnvch, spebaran·i m ~cierwem
cjalnie tuczone

Stamtąd

nikt

już

nie wycho-

mieli przed kim Arabowie, któpodbili w VII wieku,
Bucharę
drżeć. N:e bez powodu Uzbek znaczy
„sam sobie panem". Toteż raz za razem wybuchały tu powstania i bunty.
Buchara była śWiatem zamkniętym
dla n iewiernych.
schwytany tu Eu'l'opejc~yk
Każdy
jeszcze 100 lat temu karany był śmier
Okrutne prawa
cią. Co tam 100 lat!
islamistyczne obowiązywały 50 lat temu. Kaźni podlegał każdy mężczyzna,
który ośmieliłby· się mieć gm:iki przy
z
nosić strój
golić b:odę,
chałacie,
czarnej tkaniny.
. A więc nie, stanCJiWczo wolę krążył!
rozmawiać :i:
dziś zaułkami Buchary,
jej mieszkańcami słynącymi od dawna na Wschodzie z przedniego subtelnego humoru i dobrej kuchni. No, dodajmy, że kiedyś słynęl~ również c
najsprytniejszych złod,ziei.
Ahad
MłOO.y, bardzo wesoły Uzbek - który pokazuje mi Bucharę, co l
rusz daje próbki dowcipu. Mówi, że
kpina nie mQŻe wywoływać rumieńca
wstydu, bo wtedy Jest po prostu grubiaństwem. Kiedy skarżę się na pewne niedogodności natury sanitarnej wynikające z mieszkania w XVI-wiecznej
madrasie, Kukeldasz opowiada: „Afganistan jest krajem bardzo zacofanym.
Nie mają tam metr.a, procent .analfabetów jest zastra&Zający, a linie kolejowe są nieliczne. Hodiują tam 3 mln
osłów. A u nas w 1.Jzbekistanie budujemy w Taszkiencie metro, analfabetów prawie nie ma, poza starcami,
panuje równouprawnien: e kobiet, a w
Bucharze mamy 3„. pub1iczne toalety,
do których nie można wejść. Albo, jel e ludności ma Buśli spyitasz mnie i1
char.a, wówczas odpowiem ci. Natomiast jeś1i potem spytasz Hu jest tu
„urodzonych w niedzielę", to powiem
ci, że <Lwa razy na to samo pytanie
nie odpowiadam".
Ahad prowadzi mnie z tajemniczą
gdzie kiedyś był
m1ną wokół placu,
jeden ze 100 basenów Buc,h.ary, zasypanych potem po rewolucji, ponieważ
były rozsadnikami wielu chorób, i wyjaśnia, iż pokaże mi coś zaskakujące
go. Przedtem jednak pros·i mnie, abym
tam, gdzie pójdziemy zachował się w
s.posób godny. Obiecuję mu więc śmier
i wkrótce dochodzimy
telną pow.agę
do starej, ale dobrze zachowanej madrasy.
Wszystkie po.preednie, które widziałem, stały w swowej ciszy zakłócanej
tylko od czasu do czasu gwarem wycieczek. Tutaj natomiast tętni życie.
Wchodzimy przez monumentalny portal ~ w pełnym słońcu n.a dz.iedz;ńcu
mahometańskiej uczelni widzę grające
w siatkówkę i ping-ponga grupki mło
dych mężczyzm. Inni pogrążeni w rozmowach 'Przechadzają ·się pod ocien:onymi a•r kad.ami. Na lewo, w oszkL:inej
„Prawdy
gablocie, ootatnie wydanie
Wastoka".
Ah.ad prooi, abym nie W{!hodził głę
biej, bo wpraiwdz.ie gości.n.n.ość wscbodniia jest ogromna, ale mimo wszystgo jestem niewierny, a znajdujemy się
wyźszej duchownej szkole
przecież w
islamistycznej. Studiuje tu kilkudzieróżnych narodosięciu przedsta.wicieli
wości ZSRR. Oprócz tradycy>jnych studiów koranistycznycb, studenci mają
w programie również nauki społeczne
i po!itycZ111e.
mło:izl
słychać dzwonek,
Wkrótce
ludzie ponmcają rozrywki i znika-ją w
prowadzących do
wąskich przejściach
małych sal. Na dz·iedzińcu zostaje tylko starzec w wielk·im białyun turbanie, który za chwilę pochyli się w
kornY'm ukłonie przed mężczyzną w
czarnym garniturze, butach z cholewami i czarnej t iu'bit\ejce n.a głowie.
f.had mówi, że to wyższy ducho·wA
rz-y

Bucharczycy oburzają się, kiedy minaret nazy,wa się tym drugim, ponurym mianem. Nie bez raeji twierdzą,
że n4gdy, n ikt nie mógł być z wieży
z.rmicony, bowiem minaret jest miejscem świętym. Właśc1wszą był<iby nazwa „Baszta Nadziei'', bo preez wieki
jednego dnia
widoczna -z odległośĆi
zwiastu,nem
był.a
jazdy wielbłądem,
nad1ziei dla karawan i świętych mę
żów zdąż.ających do Buchary, zwanej
„Podporą islamu", a.lbo „Darującą ży
cie".
Tym, którzy nie znają Buchary,
języ.kiem spramożna by powiedzieć
sz.koda, że
wozdawców sportowych państwo tego nie widzieli.
Wiekowe meczety, mad!'asy, res.ztk!
krytych bazarów, mauzolea, twierdza
Ark, barwny tłum na krętych ul!czkach - zda się, że wystarczy zamkną~
na chwilę oczy, by przenieść się w
czasy średniowiecz
odległe wspaniałe
nej Buch.ary.
I zaraz przychodzi refleksja. Tak,
było to miasto piękne i potężne, siedziba ponad 100 wyższych uczelni mubazułmańskich, miasto 100 pięknych
senów, które otaczały morwy sprowadzone z Chin, miasto, do którego ścią
gali najsłynniejsi uczeni, artyści, mędr
cy świata muzułmańskiego i... złodzie
je, ale jednocześnie było to miasto utrzymy wane przez Arabów w ryzach
Nie było dnia, aby
straszl i wą ręką.
publicznie nie wykonano kf.lku egzekucji, najczęściej przez pockięcie gardła. Nad Bucharą panowała twierdza
Ark.. za murami której emir I jego
ministrowie wydawali wy·roki, ustanawiali coraz to nowe podatki. O
siódmej wieczorem zamykano 18 bram
miasta i wszystkich spotkanych na ulicy po tej godzinie, opróca: lekarzy i

sajgońskim

~ •
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wu m
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majorem

rz.ebywa.m tu już od 10 dni. Zwiedzam, podTóiJuKorzystam często c
poszulk•uję osobliwości.
ję,
helikoptera MKKiN, który pomalowany na srebrny kolor z dużyimi czarnymi literami ICCS od
s.po<lu ma uchronić nas przed ostrzelaniem. Wątpliwa to
ochrona. Właśnie takie he!i>koptery często stanowią cel
broni maszynowej i rakiet.
W dzisiejsze niedzielne popołudnie wybieram _się tymże helikopterem z wizytą do wiosek góralskich. Towa['zyszy mi major wojsk sajgońskich Tran-Van-Le, czrowiek
młody, zarozumiały i jak się wydaje ślepo zapair.rony
w amerY'kańskie wzorce. Pilotują Amerykanie, szybujemy na południe. Pierwsza wioska góralska Koro-Bang
nad rzeką Da!k Blah.
Lądujemy wśród cha~. Proste w kształtach, :i: bam/busu i gliny chałupki, stoją na wysokich palach. W prześwicie między podłogą a ziemią góra.le trzymają bydlo,
świnie, kurc.z.aiki. Leżą tu również duże i- grube pnie,
które w razie potrzeby, wyżłobione wewnątrz, słuią jako trumny. Czasem w jednym pn~u. odpowiednfo dużym,
wieczny spoczynek znajduje cała rodzina.
Zaglądam do jednej z chat. Oprócz mat i sprzętu goc,podarskiego · nic tu nie ma. Jak w każdym domostwie,
tak i tu nieUSitannie pali się ognisko - SY'mbol szczęścia
rod.Linnego i ochrona przed złymi duchami.
Otacza nas gromada dorosłych i dzieoi. Dorośli męiż
czyź.ni nos-zą skromną przepaskę na biodrach, kobiety
zaś tylko długie spódnice zakoń<:zone barwnym haftem.
Górale, to rdzenna lud•ność pochodzenia m.ala.jo-polinezyjsię
posługująca
sk;iego. .zamieszkała tu od 2000 lat
własnym językiem. Mają też odrębne zwyczaje, z których najbardziej charakterystyczny , to nieod,party pęd
do włóczęgi po dżwngli i polowanie. Stanowią 0111i 65
,p roc. miemJkańców Płaskowyżu. Niektórzy WietaiamczyC1 trakJtują górali :z: pewną wyższo.ścią, mają ich bo-

P

- Panie, budując tak wysoki
loty mojej fantazji
minaret,
j e szcze wyższe. ri1cę
stały się
teraz zbudować najpi~kniejsze
miasto ś wiata.
Z'acllmurzyło się oblicze emia zawistni podpowiedzieli
ra.,
mu:
Teraz, kiedy mamy wspaniały minaret wielka jest sła
wa Buchary. Mistrza trzeba zanie zaćmiło
żeby nic już
bić,
naszego cudu,
nie
budowniczy
że
się,
I stało
zrealizował swoich planów„.

L

~. >

W sercu tropikalnej dżungli, w pobliżu granic Laosu i Kambodży, rozpościera się niewielka, żyzna i upalna kotlina z 35-tysięcz
nym miastem Kon-Tum. Wokół - Centralny
Płaskowyż - środkowa część Wietnamu południowego, znana z toczonych tutaj zaciętych
bojów przed zawarciem układów paryskich.

o wierny, czy
oslągnąleś w tym dziele kuuszt
absolutny?
ostateczny i
I odpowiedział mistrz:

egenda piękna i okrutna
nie przekazała nall\ imienia genialnego artysty,
który około 1127 roku
wzniósł minaret Kalian,
jedną z części zespołu architektonicznego w Bucharze, zwanego „Podnóżkiem Wielkiego".
nazywany rówmez
Minaret
„Basztą Smierci" - stąd ponoć
zazrzucano przestępców
chwyca do dziś harmonią formy.

'·

i omervkańskim pilotem

wynagrodził
sławi

'.

m:z n n

TJCAU

Ba.rdzo dawno temu, zna.ny
w Azji budowniczy przedstawił
emirowi Buchary projekt wspa·
Zacbwyc.ony
nialego minaretu.
władca rozkazał budować. Pracowano dzień i noc. Stopniowo nad ziemią wyrastała cua wieść o jej
downa baszta,
budowniczym rozeszła się szeroko i da.I ek o.

·.

ny, który komentuje sury Koranu.
Wycofujemy s·ię w ciszy piized madrasę i jeszcze przed odlotem z Buchary, jadę W · kńerunku pustyni Kyzył-Kum.

W bok od asfaltowej szerokiej drogi, po której pędzą cięż.arówki zakutu pustynnym
wszędobylskim
rzone
pyłem, skręcamy w udrzewi001" a-leję
zarnk.n.iętą bajecz.nie kolorowymi wrotami. Otw.ierają ooe dostęp do „Najmiędzy Księży
piękniejszego miejsca
cem a Gwia•zdami", czyli do rezydencji ostatniego emi:ra Buchary - Said
stosunkowo
budowanej
Alim-chana,
w lata.eh 1901-1917.
bo
niedawno,
Władca Buchary, pan wielu setek tysięcy pod.da.nych oraz 4 żon i 120 naz.byt długo w
łożnic, nie pomieszkał
tym cukierkowatym cacku, które 600
mistrzów budowało we<Mug motywów
z 1 Baśni z 1001 nocy". W 1912 r. wyjechał do Ka.bulu i taµi umad w 1920 r.
Przedtem jednak z.do!.ał rz,gromadzić w
swej. letniej r.e.zyde!Il!Cji W•i ele skarbów,
urządzić killka sal :z nie spotyk.a'!lym
przepychem, z.budować harem, ogród
zoolog<iczny, wspania1y park 1 kilka
basenów.
Emir Buch.ary dbal acrzególnle •
mrowie licznych żon t n.ałotnic, bowiem nim przystąpiono do budowy haremu, polecił w 5 róimych miejscach
parku rc>z.wiesić świeże
pałacowego
mięso baranie. Tam, gdzie po Il dniach
postamięso było Z'l.lpemde świeże wiono harem.
Teraz mieści się tu niewielkie sanatorium dla cierpiących n.a nerki.
I jeszcze jedno. OS!t.a.tni emi.r nie uktóry
Miał syna,
marł bezpotomnie.
emerytowanym i<11żynderem,
dziś jest
mieszka w Mookwie, a w maju 1945 r.
jako oficer Armii Radzieclt1ej zdobywał Berlin. Jes~ czJ:OIIJkiem KPZR.
Zastanawfając się na.d zadziwia.ją~y
mi ·i krętymi drogami lud7Jkiich losów
opuszczam to urzekające miejsce, powtarzając oohie w myślach czterowiersz
Omar.a Ch.ajjama: „A choćbyś mi.a.I żyć
lat dwieście - trzysta - tysiąc cały,
(Przyjdzie ci w końcu opuścić ten świat
zmurszały). „I czy żyłeś padyszachem,
czy żebrakiem, (W tym samym prochu będą kooci twe leżały)".
ANDRZEJ HAMPEL
Fot. A. Wa.eh

wiem :r.a półdzikich I Jlllcofan~h łudzi. Taki ~runek
jest dzi.wny d!La Eurqpejczyka, gdyż poziom życia na
wsi, połu<lniowowietmamskiej nie.zbyt odbiega od życia
~órali.

W środlru w!O!lkll W%1losi się dk.azały, ne. nieco wytazych pa.lach - dom sz.częścia, zwany tak od bocz.nie tu
:tetowan~h przez mieszkańców wioski ślubów, narodzin
i z.gonów. Przy takich okazjach szeroką strugą płynie
win.o ryż<YWe wytwarzane przez górali. W domu szczę
ści.a gromadzi się i zasiada przy ognisku, dłUJgo w nocy,
okoliczna młod-zież. Tu zawiązują się sympaJtie i przyjaźnie.

Ziwy>czajem tutejszych górali, narzeczonego i męża wybierają kobiety. Wybrany i „ożeniony" mężczyzn.a musi
z.amiesl'Jkać w wiosce i chacie kobiety.
Na ko.biecie przede wszystkim ciąży troska o drzewo
potrzebne do o.giniska, wodę. Toteż dlrogę ku wsi nie-

ustannie przemierzają kobiety i dziewczęta z wiąz.kami
drewna na plecach. Kobieta troszczy się również o przygotowanie iposiłków. Mężczyzna zaś przede wszystkim
na
1Pr.aou.je -na polu ryżowym, poilu.je, bardw często
~kojne zielone żaby, które i tu są ululbiooym przysmakiem.
Podchodzimy d10 gromadlki górali. Pachlonięci pracą
.przy oczyszczaniu tytoniu i "o/Yrobie jakichś dziwnych
na nasz widoik
narzędzi na prymitywnym kowadełku .przyjaźnie uśmiechają się i swoim zwyczajem poz.dra.wiają nas ~nosząc obie ręce ku górze. W wiosce na
eksponowanym m:ejscu stoi, jakby na pokaz, traktor
John Deer - jedY'nY żałosny ślad nowoczesnej cywilizacji. Przeżarty w wielu miejscach rdzą wydaje się sruiyć
raczej do ui,ba.wy okolicznej dziatwie, .aniżeli do pracy
w polu.
W skromnym, zaniedbanym i brudnym domlku mieści
s.ię trzy.kila.sc>wa szkóllka. Jest też podobno czyumy medyczny punkt informacyj-ny, którym zajmu·je s:ę siostra
zakonna. Major sajgońSki twierdzi, że wioska ta jest
wzorcowa.
Znowu .wzno_9imy się helikopterem ponad nieprzebyte
gąsz<:za d?Jungh, tym razem na północ, na miejsce, gdzie
do niedawna toczyły się krwawe walki. Z góry widoczne
są spalono samoloty amerykańskie i sajgońskie, kikuty
drzew. Wioska Kon-Mansykobu zniszczona została doszczętnie w czasie <;lzialań wojennych. Adm:n:stracja sajgońska osiedliła tu kilkadziesiąt rodzin góralskich. Przeniesieni tu zostali ze specjalnych obozów, w których w
czasie wojny przetrzymywano ludność wiejską. Na za.g0$podarowanie każda rodzina otrzymał.a 30 dolarów,
kilka arkiuszy b1a.chy i miesięczny zaipas ryżu.
Stanęły więc własnym góralskim przemysłem zrobione chaty z bambusu kryte blachą. Wśród gromadki
dzieci dostrzegam jakąś blondY'nkę. Wołam ją po angielsku. Nie reaguje. Rozumiem, dziewczynka to prezent jakiegoś amerykańskiego GJ.
Przez tłumacza rozmawiam z je<l:n:vm z górali. Nazywa siii Wun. Od niego dowiaduję się, że przecięt1J1a rodzina ma 4-5 dzieci. Każxl.a ro±zina uprawia średnio 1-2
hektary ziemi. Więcej nie są w stanie, choć ziemi w
dżungli nie brakuje. Zauważa jednak, że w dżungli jest
mnóstwo min. Górale nie mogą więc chodzić na ulubione po·lowania. W pohliżu wioski stoi kościółek, jasny,
czysty, mmowany. Wypebniony tłumem górali zdaje się
być dla nich symbolem lepszego bytu. Wą1ij>ię, czy któryś z nieb wie, eo to .ieost elektry<'zność, kanal'iz.,a.cj.a,
.gaz, telefon, telewizor. W tych wioskach, pogrąż0>nyc·h
jeszcze w śre<lniowiecznym zacofaniu są to na pewno
K. LABA
puste dźwięki.
~NU{

i.«YOZKI

Ull'

lZl (76115) 5

~'-~"''~'~""''"~'''""''''"''''''''"'''"'""'"'IN\.'''"''''''""'''''''"'''''""'''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''r'''''''''''''''''''''~'''''''''''~''"'''''''"~""
Of'
opinie
naukowe I starogreckie
5
1ara
· własnej kuchni

Smakosze, a zarazem
1tall
czytelnicy Jednej z malezyjskich
gazet, na stałym miejscu w~ród
ogloszetl
znajdowali
reklamę
restauracji, która keżdego dnia
serwowała

J:upełnft"

nowe.

ory·

ginalne danie.
Gdy pewnego
dnia zapowied• 'iamakolyku nie
ukaza.Ja sh;, zawied2enl C2Yleł·
nk:v zasypali redal<c.le Ustami.
Dziennik odpowiedział. te ogloszenla bed~
wznowione gdy
re•taurator
wróci z„ szpitala,
w którym koórzv k11r••je, ponieważ

zatruł

wej potrawy

się próbują~ 1>0własnego pomysłu.

W Tokio
powstaje pierwszy
w
!I wiecie
zautomatyzowany
komninat hotelowo . ~astruno·
miczny. Każdv ~ość otrzyma w
rec~pcji klucz magnetyczny do:
otwierania dr2Wi numeru hote·
lowego, dokonvwania zakupów
w
sklepie-automacie • serwo·
wania •obie potraw w autom~
tvczneJ restauracji.
Wszystkie
zakupy i uslugl będzie rejestrował komputer.

Skąd pochodzi flet
Powszechnie wiadomo, że riel
ma ponad 2000 lat i pochodzi z
Grecji.
Potwierdziły ten fakt

erce z au ł oma ł u

legendy, w których instrument
ten nader cz~sto występuje . !llie
sam poc2ątek
jest to jednak
prawdy.
Pod
rosyjskll wsią
Skatowka w obwodzie •aratowskim, ercheolOdzy wvkopali ostatnio kunsztownie wykonany
flet o pięciu kościanych trąb
kach. który
pochodzi sprzed
5000 lat.

Na jednym z dworców kole•
Jowych w Chicago zainstalowano automaty do żegnania sa•
motnych podróżnych Po wrzuceniu monety
ukazuje Się zgodnie •. potrzebą
lalka
żai1skieJ
lub męskiej pici, wy·
ciąga
plastykową
dłoń
i mówi
(z
taśmy
magnetofonowej):
„Do widzenia, kochanie. życzfl
Cl ;r,cześliwej podróży!'. Podobno innowacja cieszy się dużym
powodzeniem.

rman"
Wydawane w USA przed laty
IO-centowe
zeszyty komiksów
ceny.
wy.
dawntctwom
komiksowym w
Berkeley, w stanie Kallf'lrnta,
pierwsze niezwykle rzadkie już
dziś l(sląźeczkl
tego typu, z
przygodami nadczłowieka „Supermana" uzyskiwały cenl: na·
wet do 1.500 dolarów.
osiągają dzisiaj niezwykle
Na zjeździe, poświęconym

Czołg

Malarstwo tupane
W poszukiwaniu własnego wyrazu artystycznego młoda ma•
Jarka wioska Silana Bonelia z
Modeny przypomniała sobie, te
Od dzieciństwa niezmiernie lubiła
wyciska~
sok z winoi:ron
me.todą
ubijania kapusty 1 jak każde dziecko - miesić Je
stopami.
Stąd był tylko krok
do . powstania nowej szkoły malarskiej, Z pierwszej serii barwnych
dziel
TUP IZMU
łO
sprzedała malarka od ręki.

w prywatn

wlzJB:

wersię.

medale

I

lokalna potwlerclzila tę
Noe samoch ód wPa·dl na

mur, ale mur. który Po prostu
s ię
z.awalu.
wpa.dJ na samo-

chód.

Niezwykłą kolekcję militariów
posiada p. Eddi Mathews z mtksykań skiego
miasta Queensland. Namiętny kolekcJoner ma
w swych zbiorach wszelkie mi-

litaria:

Na ławie oskarżonych w In•
dyjskim mieście Koimbatur zasi a dł
- między innymi - io·
kalny dozorca więzienny. Policj a wp a dła na trop falszywych
bank notów, a trop ten zaprowadził
do tajnej drukarni vr
piwnicach więzienia miejskiego,
gdzie o sk ar ż ony, przy pomocy
fachowcó w , dorabiaJ sobie do
skromnej pensji

Jaki powinien
radny?

Piwiarnia
„Pod Plebanem"

być

Kaindydujący
na i;tanoWisko
rad.nego Ja.ck Reynolds oznajmil
na wiecu przedwybo.rczym w
Harre>gate (W. Brytania). że wy.
borcy powi.nni glosować na r.'. eg0 n ie ze względu n.a przeszłość
czy zasługi a·l,. z powodu cech
charalcteru kandydata. „Jedynym
powodem
wystawlenJa
mojej
kandydaturry - wyjaśnil - jest
te>, ż,e jestem strasz.nie halaśl!
wY. zawzi ęty. ch ytry i nie PY·
tam nik-0go o zdani e".

odznaczenia,

oznaki Jednostek bojowych, granaty, karabiny maszynowe, a
nawet · czolg japoński z okresu
li
wojny
światowej.
Kolekcja obejmuje ponarl 50.000 pozycji, zaś waży około 200 ton.
Największa
w świecie amatorska kolekcja militariów Mathe·
wsa podob no ustępuje jedynie
Muzeum Chwały Wojenne.I An·
stralli z siedzibą w Canbel'Ze.

Wprost po 511ntie wlernl z pa~
rafLi w brytyjskim miasteczku
Thornhill chętnie idą na małe
ponieważ

jasne „Po-d Plebana",

od XVI wieku ten piwny przy·
bytek mieści się na terenie na•
leżącym do kościoła.
Marlał
ten
nie Jest bezinteresowny:
proboszcz pobiera tenutę dzier•
żawną od wypitego
piwa,
a
przy okazji zakonnice sprzeda·
ją
w pobliżu
dewocjonaUa.
Zwłaszcza pełnym
skruchy
piwoszom„.

Gwarancja na 99 lat
PollcyJnl chemicy na Zacho·
dzle nie ustają w poszukiwaniu nowych rodzajów gazu do
rozpędzania
tłumów
I nowych
rorm lcb „dystrybucji".
Tradycyjne
gazy do tych celów
wychodzą z użycia,
a na ich
miejsce wchodzi znacznie mocniejszy gaz SR, który Anglicy
produkują
również
w stanie
ciekłym,
Niezmiernie podobały
się policjantom tego kraju próby z SR w żelatynowych kapsułkach,
które przylegają do
odzieży I
wsiąkają w
nią lub
"' postaci
rozrzedzonego kitu
okiennego,
który
niezwykle
śmierdzi l trudno go od przedmioiu oderwać.

Jeszcze tylko 99 lat może żyć
apokojnie ,zdobywca 8 złotych
medali na ostatniej ollmpia-dzie,
Mare Spitz. Na dłuższv okres
nie gwarantuje mu środków utrzymania fabr ylca żyletek, z
którą dokładnie na 99 lat podpisał kontrakt na reklamowanie
jej wyrobów.
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BARAN (21, Ul - 20. IV):
wyrzekniesz się małost
kowych prete11sjl, możesz li·
czyć na przychylność I
serdeczność
otoczenia. Nie orni·
Jaj okazji od nowych znajomości: Jedna 1 nlch
będzie
miała har(f1n korzvstny wpiyw
na twnJe dalsze losy.
W
BYK 121. IV - 21 . V):
domu troehe nieporozumień.
W pracy nieonekiwane zmla·
ny - zachowaj spokój l roz·
wagę.

• DZmNNIK ŁODZKI

11.l'

BLIZNIĘTA

pracy
ności, ale
blemy sa
sprawy
sill coraz
W

RAK

(22. V - 21. VI):
jeszcze trochę trud·
najprzykszejsze pro.
za tobą.
Równlei
uczuciowe
ukladają
pomyślniej.

(22.

VJ -

22.

VII) :

cierpliwość
I zaufanie
najblitszeJ osobie, nie wracaj
do spraw dawno minionych.
W pracy przemyśl raz Jeszcze
decyzję, którą zamierzasz pod·
Okaż

Jąć.

µs ~~6~6).

LEW

m

l1 El
2~

r:J El 1!11
-

POZIOMO: 1. Tkanina lniana na stół, 4. Nad W isłą w
woj. gdańskim, 7. Stanowią
pasiekę, 8. Zamek błyskawi
czny, 9. RocznLk, 10. Legenda, podanie, 11. Mitol-0giczna
żona króla
Latinusa, matka
Lawinii, 14. Swiadczenie
ubezpieczeniowe z tytułu kalectwa, Hf. Miłośnik
rozrywek umysłowych, 19. Roślina
architektoniczna, 22. Nie spada z nieba, 24. Noga powyżej
kolana, 25. Węglowodór nasycony, 26. Mieszkanka „Zie·
lonego Wzgórza".
PIONOWO: 1. Dramat muzyczny, 2. Zwinięty w wałek
papier, 3. Turecki instrument
wojskowy, 4. „7,15" w Ło
dzi, 5. !imię męskie, 6. Populal'ny samochód radz·iecki, 12.
Flamaster, 13. Ciemiężca, okrutnik, 15. Tarcza Zeusa, 16.
Jeden z 6 synów Uranosa
i
Gai, 17. Odm iana esperanta,
19. Popisuje się na n.iej słoń,
20. Paroksyzmy, 21. Typ samolotu produkcji radzieckiej,
22. Milicja Obywatelskia, 23,
Symbol sodu.
Po rozwiązaniu całej krzy.
:iówki odczytać należy nastę
pujący szyfr: (B
1, A • 3,

E
A
G
D

•
•
•
•

F-~

(23,

VU

-

23,

VIII) :

realnie swoje
szanse,
nim postanowisz wprowadzić
istotne zmiany w życiu zawodowym I domowym;
wydaje
się, że chwUowo lepiej zostawić w5zystko tak,
Jak było

Oceń

dotąd_

PANNA (24. VIU - !3. JX):
TW<>I zapomniani przyjaciele
oczekują na znak życia,
nie
lekceważ ich przywiązania.
WAGA

r.:I

Cl l!l ~~·

e fforo!Iihop 9 Horo!Iihop •
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wysfuchał

policjant w J.acksoovidle meldUJnku Paula Joh;nsa.
który ut;rzymywal, że fego samochód zost ał po w ażnie poturbowS!r\Y p.rzez„. • mur. Jednak

rz
f

sceptycznie

dyżu;rny

(24,

IX -

23.

X):

5,
8,
8,
6,

C
G
E
B

•
•
'.

H·Z

2,
2,
4,
9,

A
I
F
C

- 7, F • 4,
- 4, C • 1,
• 2, C • 9,
• :i, E - 9,

C-~

H-~ B-~

J • 6, E • 11, C • :1, B - I,
A • 11, E • 8, J • 5, A - 2,
G - 4, G - 11, L - 1, M ~ 8
K - 1).

(wysta.rczy sa.
prosimy
adresem nasze j redakcji
w terminie 7-dm. iowym z dopiskiem na kope<rtac h
(kaa.-·
tach) „Krzyżówka nr 19".
Rozwiązani a

hasło)

mo
pod

nadsyłać

Rozwiązanie

krzyżówki

jwll\~

tecznej.
POZIOMO: obrUJS,
zaibawa.
łza, morele, Radames,
zawo·
dy, cewnik, ochrona, Neapol,
kij, kraksa, Agata.
PIONOWO: ogórecznik, ?'Oil·
dówka, słomki, zamsz,
bar,
amerykanka, ekonomia,
Achaja, kolkapik.
Zaszyfrowane w krzyżówce
hasło brzmiało:

„POLSKI LEN
ZDOBI
CIEBIE I TWOJ DOM"
Nagrody ufundowane przez
ZjedntY.JZenie
Przemysłu
Lniarskiego w Łodzi wylosowali: J erzy Kramar sku, Łódź,
ul. Emilii Plater 27 narzutę i dwa obr.usy, Mlirosła·
wa Szperna, Pab ian ice ul. Suwary 11 obrus Scotchgard
i Andrzej Ciechański,
Łódz
ul. Turoszowska 24 obrus ·
biały.

Nagrody są do odberania w
redakc.ii ,.Dł.?' ul. Piotrkowska 96 III p . (archiwum) w
g1>dz. od 10 do 16.

Horo!Iikop 9fforoskop 8
życie

podsuwa
cl
szansę,
jej naprzeciw. Odważ
na· decyzja okaże się w przyszłości bardzo owocna,
wyjdź .

SKORPION (24. X - 22. XI) :
Uczucie zniechęcenia I zawo·
du, któremu ulegasz ostatnio,
nie płynie z przyczyn
zewnętrznych.
Jego źródło tkwi
w twoim stanie zdrowia,
o
które nie dbasz. choć wiesz,
że wvmar.a ~tal~.1 op ieki .
STRZELEC
(23, XI 21.

Xll} : Ani się obejrzałeś Jak
towarzyskie przyjemonścl zajęły zbyt
wiele miejsca
w
twoim życiu na niekorzyść
spraw zawodowych. Jeżeli nie
przywrócisz właściwych pro·
porcji, czekają
cię
przykre
konsekwencje,
KOZIOROZEC (22. xn
I):
Przed tobą krótki
okres napięcia, niezadowolenia
I nieporozumień.
Staraj się
panować
nad sobą, żeby
z

20.

drobnych rzeczy nie
duże problemy,

powstały

WODNIK (21, I - 18. II):
Masz szansę
podjąć decy zję,
która ustablllzuje
na długi
czas twoje sprawy osot;iiste.
RYBY (19, II nowczość,

wolą

i

20. Ili): Sta·

połączona

szczero ś cią,

rozwikłać

problem_

dawno

z

dobrą

p <>może

ci

nabrzmiały

