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Umowa na doalawy ropy ńaftowej

Wspólny komunikal polsko - irae

podpisanie
porozum1en1a o współpracy

przekazał

I

E. Gierkowi
lis I od R. lixtna
W dniu 30 czerwca, I sekre·
tarz KC PZPR Edward Gierek
przyjął
ambasadora
Sta<1ów
Zjednoczonych Ameryki w Polsce Richarda T, Daviesa, ktor
przekaza.I
list od prezydenta
Richarda Nixona.

E. Gierek
i P. Juroszewicz
przyjęli marszałka

I. Jakubowskiego

Przywódcy PRL zapro1zeni do Baqdadu

w lipcu

Ambasador USA

W ostatnich
dniach przeby·
wal w Polsce naczelny -dowód·
ca Zjednoczonych
Sil Zbroj·
nych
państw uczestników
Układu Warszawskiego, marszałek Związku Rarlzleckiei:o Iwan
Jakubowski.
I sekretan; "KC PZPR Edward
Gierek oraz prezes Rady Mini·
strów Ph>tr Jarnnewicz przyje·
Il marsz. Iwana Jakubowskie·
go. któremu towarzyszyli •zPf
@1tabu
Zjednoczonych
Sil
Zbrojnych gen. armii Si~rgie,j
sztemlenko, przedstawiciel nil·
czelnego
dowódcy Zjednocztt·
nych Sił ZbrQjnych państw uczestników Układu Wars•aw•kle::o
gen. pik Alek•and~r
Kotmln l dowórtr.a Pólnol'nej
flrur>~
~oJ•k
l\.rr"ll aad•i':l·
cl<iej gen. lcjl,•. Jwan Qierasi·
mow. Obecny był równie-i am·
basador ZSRR w Polsce - stanislaw Pilotowicz.
Spotkanie uplynęlo w przy·
jaznej, serdecznej atmosferze.

•

między

Unlwersrtelem ł.óllzkłm
I Ptezydium Woi. , RH

Od kilkunastu j~ lat pracownicy naukowi 1 studenci UŁ
współpracują w różnych lormacl;1 z Prezydium Woj. Jiłady
Narodowej I radami terenowymi. UniwPrsytet służy nauko·
wą pomocą w rozwiązywaniu wielu
codziennyeh spraw z
różnych dziedzin życia spoleczno-gospodar-czego i kultural.
(Dalszy ciąg na str. 2)

czerwca br. w
Ka'limierzow
slcim odbyla sie U·
roczystość
nadania
tytułu
doktora ho·
30

Pałacu

noris causa

Unnver

sytetu Warszaw•kie.
go
kompozyto1·owl
Witoldowi
Luto•
sławskiemu,

Na
zdjęciu:
od
prawej
retu or
UW prof. dr z. Ry·
bicki wręcza
d)'"
plom doktora honoris causa w. Lutosławskiemu. w !lrod
ku - rektor Pań·
st WllWej
Wyższef
Stkoly
l\Juzycznej
w Warnawie prnr.
Regina Smendzian•
ka.
CAF -

Mlll,µ,o;ze"''kl

-

'telefoto

Napoje gazowane - niewskazane

Stl ez:&rWca. Ako6.cz;yt wlzytę w Polsce - złożoną na ~&·
Jl'mnego zrozumienia t 1twlerPt'OfiZ61Ue KC PZPR, Rady Pailatwa i rządu P&L - eekre- dza. ż„ poglądy obu stron są
ta.n: ~enera.lny K.lerownJetwa lleglonaJnego Partii Baas, prze.
ldcnt.yczne lub zbieżne.
Obie
wodruczą.cy &ady Dowództwa Rewolucji, prezydent Repustrony,
akcentując
pomyślny
Ahmed Hassan al·Bakr,
bliki Iracltlej W interesie swego zdrowia
W J6dzln&ch por&nnych, w obecności przC'W6dnlcz~ego
warto w okresie letnim po(Dalszy ciąg na str. 2)
Rady Państwa, Henryka Jabloóskleg0 t preo:ydenta AJ1meda H&Mana· al-Bakra - wicepremier Kazimierz Olszewski
I m.J.ulster przemy11lu Iraku Taha aJ·Jazrawl podpisali umo- lrtllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllłllllll
myśleć o pewnych zmianach
"lf!I o 'Wllpól!>l'acy ekonomlc:rmej I handlowej. Umowa ta
w . wyżywieniu - taką opiprzewiduje dostawy do Polski Irackiej ropy naftowej w O·
We Frankfurcie
n. Menem
(NRFI otwarte zostalo 28 Itp·
kresie do 1980 r. Podpisano także - nawiązujący do zawarnię wyrażają
specjaliści od
ca br. biuro radzieckich li·
tej w ub. r. umowy ekonomicznej - dokument precyzujący
żywienia i lekarze. W czanil lotniczych Aeroflot, któ·
sprawy związane z dostawą polskich kompletnych obiektów
sie letnich upałów łatwo b<J.
re obsługiwać będzie pasaze•
przemysłowych do Iraku.
wiem o zaburzenia systemu
rów udających się do Mo·
UroC"Zystośt!
pożegnania. prezydenta Iraku odbylA się w
t.rawiennego. Genera Iną zaskwy. Jak wiadomo, ZSRR I
godzinach południowych na h>tnlsku Oke<:ie, Gościa poże
NRF podpisały umowę 0 o·
sadą jest przyjm0wanie po·
gnali Henryk Jabtofulkl I Piotr Ja.roszewlcz.
twarciu regularnej linii lotnisiłków lekkostrawnv<'h oraz
czej między ZSRR I NRF. - Na
W o,los'Zi)nym 'Wt'ip61,:iym kil• Irackiego meta stanu w Pol·
7.Większenie spożyci~ mleka i
uroczystość otwarcia biura do
munlkacle
polsko • irackim 1ce przebiegały w atmosfene
jego l!rzetworów .
Frankfurtu przybyli przedst.a•
ogytarny te rozmowy l spotkania
przyjaźni,
serdecr.noścl
I wza·
wtciele Aeroflotu.
Jak wynika z badań. jed·
na si.klanka lnle){a zaspokaNa Zdjęciu: zacbod1tlonlemle·
ja trzecią część całodzienne
r.kie stewardessy prezentuj!\
i;o zJu>otrzebowania organ\z.
model odrzutowca
pasażer·
skiego Tl-62,
który będzie
mu · na
wapń,
czwartą
obsługiwać
nową
linię.
W
część na witaminę B-2 I
środku . przedstawiciele Ae·
oiątą białka zwierzę<:ego. Korofłotu.
lejną zasadą powinno
być
CAF - UPI - telef-Oto
spożywa·nie latem warzyw
I
owoców łącznie z wę!(lowo
łów. ll'Umy konlmrsowe T-l!łpre·
'ł' Jł!.'zeg!a<I Pol&kleh !'llm6w
danami, które zawierają naFabuJarnych "Lu·busk1e la.to ~ zen,owano także w kilku rr1>1a·
mowe La rów · 73" zbl4 ta się ku. atach środk-0wego0 nad<><!rza
lriońco'W'i, Jury cx:erua 11 tyt.u..
(Dalsz1 ciąg na str. 2)
(Dalszy ciąg na str. 2)

w czasie

upałów

Brylska I• Englert

•

u pano11lnm tY~odnln

ezultaty wleyty L. Brełnie·
wa 1ą Jeszcne Jednym do·
bitnym dowodem tego, UJ o·
''
hecnie łstnleJI\
możliwości
rozwiązywania spornych
problemów
- bez względu na to jak są skomplikowane na drodze rokowań, na
gruncie zasad pokojowego współży
cia, niezależnie od róznh~cych pań·
1twa systemów społecznych„.

R

„.Wyniki rozmów radzłecko-amery.
kaliskich są wysoko oceniane przez
naród radziecki, bratnie kraje socja·
llstyczne, międzynarodowy ruch komunlstyczny oraz pokojowe I postę·
)!Owe siły, jako odpowiadające Inte·
resom pokoju I interesom mas ludowych wm;ystkicb krajów„."
Przytoczyłem dwa krótki&
fragmenty komunikatu Biura Polityczne·
10 KC KPZR które w syntetycznej
formie
ujmują
dwa węzłowe zagadnienia: 1) wizyr·a rzeczywiśeie jest
najlepszym
dowodem na możliwość
pogłębienia

współistni,en!a,

?.) rokując

z Nixon'em - Breżniew miał za sobą
:poparcie Ol!'romnej więk«':ości świata.
w tym takie Polski, &dyż wvrażał

pragnl&nie zbudowania łwiata
1:iei przyJaclelskle) atmosferze
eharaktewojen. To C<> osiągnął w Waszyngto· rystyoznej dla stosunków ZSRR
I
nie potwierdza też skuteczność leni- Francji". Nie jest to zdawkowa fornowskiej polityki pokoju,
muła, gdyż na jej poparcie
można
podać przykłady zaczynając od wi·
Te „9 dni w czerwcu" długo Jesz- zyty de Gaulle'a w . Moskwie (1966
cze będą prtedmiotem komentarzy i rok), poprzez pobyt Breżniewa w
analiz, a ich wagę potwierdzić: mo· Paryżu (1971 r.) i ostatnio Pompidou
że
jedno
porównanie
kiedy w Moskwie, w wyniku których obser·
Chruszczow w 1959 r. wyjeżdżał " wujemy
autentyczne i różnorodne
USA za jedynie konkretne osiągnięcie ożywienie na linii Paryż - Moskwa.
uznano „ducha Camp David", a więc
rzecz ulotną, mającą złagodzić napię
Nie można pominą6 Jeszoze jednej
cie. Po wizycie Breżniewa pozostały okoliczności - L, Breżniew przybył
konkretne porozumienia
polityczne, do Francji bezpośrednio z USA. Wi~
gospodarcze,
z których za najbar· domo powszechnie, że określone siły
dziej doniosłe uznać trzeba
porozu- w Paryżu obserwowały przebieg wymienie w sprawie zapobiegania woj- padków
ostatnich dni • określonym
nie Jądrowej, Jest to symptom
za. nastawieniem, ie interpretowały zbli·
sięgu zmian
w stosunku nie tylko żenie radziecko-amerykańskie
jako
USA I ZSRR, ale zmian odnoszących „chęć załatwienia problemów jwiatosię do całego świata.
wych z pominięciem Innych państw"
PoSkoro Już mowa o rozmowach' na (miały tu na myśli Francję).
szczycie nie wolno pomijać krótkiej, byt Breżniewa w Paryżu wskazuje,
ale wielce wymownej wizyty Breż· że tego rodzaju obawy były bezpodniewa w Paryżu . W ciągu dwóch dni stawne. By to dobitniej zaakcentooświadczył
rozmawiał on 9 godzin z prezyden- wać rzecznik francuski
„przy.
tem Pompidou w cztery oczy. Roz- przedstawicielom prasy, że
połot.yl w rozmomowy te, ur.yw~jąc
słów ·
komu- wód('a. radziecki
nikatu końcowego „przebiegały
w waeh nacisk na determinującą rolę

)akit t1dgrywa
Francja w Europie
zachodniej".
Ten sam rzecznik, mówiąc o euro·
pejskiej konferencji bezpieczeństwa i
współpracy
wskazał
na rolę,
jaką
oba państwa odegrały w fazie przy.
gotowawczej, określając ją jako „motoryczny czynnik''. Nie oznacza
to
pe~nej zgodności poglądów, boć prze·
cież Francja ma
inny pogląd
na
sprawę redukcji zbrojeń w Europie,
inaczej
podchodzi do ograniczania
zbrojeń strategicznych (SALT). ale cho·
dz.i o wspólne dążenie do usunięcia
przeszkód w rozwijaniu wzajemnych
stosunków zgodnie z interesami narodów Europy.
. • • •
Przed nami Helsinki - w najb!iż.
szy wtorek reprezentanci 33 państw
europejskich plus USA I Kanada zaczną debatować nad tak podstawową
sprawą jak be7ipieczeństwo
naszego
kontynentu. Bez cienia megalomanii
można stwierdzić, Iż polska dyplo·
macja o~~rywała cały .czas wiodącą
ro~ę w JeJ przy~otowa~t~c~. a wczeŚniej r~przez 57.e!'el( tnIC,JatyW tzw.,
częściowych. Dlatego tei :i:e szcze1ól·

nym zainteresowaniem śledzić b~zie.
my przebieg obrad.
Każdy Polak podpisać się może pod
sformułowaniem
oświadczenia Społecznego Komitetu Bezpieczeństwa
i
Współpracy w Europie. Brzmi ono
tak:
Oczekujemy, ze konkretne rezulta·
ty konferencji stanowić będą poc-ią.
tek tworzenia systemu
zobowiązań
politycznych gwarantujących bezpiecuństwo
państw
europejskich
i
sprzyjających
umocnieniu
zaufania
międ'Ly nimi. PrzyC'Zynl się ona
do
rozszerzenia i zintensyfikuwanla wza,•
jemnie korz}'stnej współpracy
oraz
do określenia zasad, n;. której po.
winna ona się opierać.
Jesteśmy przekonani, te przedsta~
wiciele państw europejskich nie za·
wiodą oczekiwań swokh narodów a
historyczna szansa, przed którą stoi
Europa. sostanie w pełni wykorzy.
sta.na.
To najwałnlejsze _ llGJawlła
się
szansa i zrobimy wszystkt1, by jej
nie zmarnować.
HENRYK W ALENDA
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Nieudany zamach stanu
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CD9kończ~ie ze

str. 1)

posiłki.

Między posiłka
mi· nie
należy
stosować
przerw dłuższych niż cztery

sze

godziny.
Przeciwdz.iala
to
tworzeniu się kwasów mogą
cych usU:odz i ć tkankę żołąd

ka.

W czasie upałów śniada11le
powizrno być prawie tak samo treściwe i kaloryczne jak
obiad
(około 30 proc. cało
dz iennego
zapotrzebowania
na kalorie), a kolacje
najmniej kalorycz.ne. Specjaliści od żywienia doradzają też desery w
postaci .•.
mleka.

§

=
-§=
=
=
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.Jednorazowo

nie

wolno
letniej

w czasie

kanikuły
wyp1c
więcej
niż
suklankę płynu -

nadmiar
jest bezzwłocznie
USUW!lJl.Y
przez
organizm w
postru:i potu.
Inna
przestroga
dotyczy
nadmiernego
spożywania
napojów
gazowanych
jest
to
szkodliwe
gdyż
dwutlenek
węgla
dostaje
się do żołą<lka, niepotrzPhnie go powiększając.
Dla
c!z ieci najbardz iej wskazane
jest podawanie mleka. maś
lanki i komootów, dla dorosłyc h słaby napar mu~
ty, rumianku, niezbyt mocna kawa. Temperatura pły
nów nie powi·nna być niż
S7.a od plus
15-17 stopni
Celsjusza.

i

bowiem

--s
-~

-5-

=

~
-5=
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jedną

tak

te wskazania
na
popularyzarady zakładowe w
fabrykach
i pr.zedsi ębior
stwach, gdzie nagminnie w
zestawie
napojów chłodzą
cych dostarczanych załogom
pokutują saturatory i dwutlenek węgl a. T r zeba , bv w
interes ie zdrowia stopniowo
zmien i ać
ten
„model"
Wszystkie

zasługują
cję przez

=

~

§

---

orze ź wiania

się

w

c~asie

upałów

bardziej

racjo-

na

nalilly,

umocnił pozycj~

Allende

amerykańska
wsp61praca atomowa

Radziecko

„New YOtl'k 'l'l.rnes" umiełcll realttOtl'Y, które wytWarzallł W
Johna W. Flnney'a po- trakcie pracy wlęcęj p!l.llwa ato•
imierć a :LI odln!osło olęlJkle
Po p1Ątk-0weJ próbie zamachu atanu w atollcy Chile, Santiago,
święcony perspektywom wapół- mowego niż 110 zużywają, Najblltsza
przyszłość
energetyki
rany. ogień a; czołgÓW, artylepracy
radzle<:ko-amerykańsklej
panuje spokój. Jak już lntormowaliśmy, jedna s Jednostek woJ··
rll i b.ronl maiszym01Wej
sposir.owych otoczyła pałac prezyde neki,
w dziedzmie
pokojowego WY· atomowej należy do tego typu
jednak zamachov.·oom nie
reaktorów.
,V'Odow.ał lLczllle
zm!szic:zeni.a w
korzystania energii atomowej.
uda.Io się wkroczyć do Jego wnętrza, Po
kilku
&odz.lnacb
Natomiast plainy
na dalszlł
zamachowcy poddali się.
pałaeou prezydendkim or.aa: sąAutor z.wraca uwagę, iż
w
i ied'nich bUldyui.ka.ch mi!nisteri alramach
podpisanego
06tatn1o przyszłość to dążeni• do zbudowania
reaktora
termojądrowego
Rząd
:z.lożyq w
prurlamemcie wyjątkowe!PO. W pr.o!W'imcjl Smnych
porozum1enla mi ędzy
stan.am!
- urządzenia, w którym zachoproj e kit ustawy doty.czącej wpiro tiaigo ob<Ywią-zUJje na czas n iewatnym elementem obecnej
Zjednoczonymi
a
Związkiem
wadzeni.a 6--tygoon i<n•ego ~tan•u
okreśJ()Cl\y
gOO!zilna
policyjna.
e:,1tuacjl w Chi.le jest
w l ad'ORadzieckim w dziedzinie ene;r- dziłaby w sposób kontrolowany, reakcja syntezy
jądrowej,
Władzie chllidiskie zak.aza!y 'W'jamość, te .k:ierow:nlctWo
Partii
gil atomowej,
poło żono szczez<lu do loraj'll i wyja.zd'll z n ie-.
Chirześcij.ańsk-0 - Demoklratyczgólny nacisk na prace nad no- rea.keja, która z.nana jest jako
wybuch
1><>mby
wodorowej.
Tag;o wszellkmi środkami 1l!'ansneJ, glówtneJ, cem;braJmej sily o·
wym\ typami urządzeń dostarki reaktor, choć jest on na raporbu.
p-0'7.Ycjll. w oblimu giroźby przeczających energii elektrycznej w
dalekiej przyszl<>Zdaml\em obset"Wlaforr·ów usrawrotu
woj1Skowe~
wyraziło
wynik.u reakcji jądrowych. Oba zie sprawą
ścl
umoż!lwilby
skuteC.1.Ile zanlc?Jnych,
nieudamy
z.am.ach
&we
J>O'Pat'Cie <il.a obecm~go.
kraje wspólll'facować będą
w SP<>kojenie
potrzeb
energetyczstamlU w Chile umoonil l>QliYkon.sty;tucY'Jnego us11ooju Chile.
badaniach nad reaktorami
na nych świata,
ponieważ paliwo
cję prezyclenta Allende.
prędkich neutronach są
to do ta.kiego reaktora
deuter I
Prezy<ient Cnhle Salvador A l - . - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - tryt,
ciężkie
\ZOtopy wodoru,
lend,e oskarżytl neofaszys'b<>W'S'ką
mog!\ być otrzymywane z woorg. anlzacj~
„Ojczyma I Woldy.
ność" o
bez.pośredini \lid.ział w
W dziedzinie badań o znaczepróbie zamaicruu stanu. PrezyOd
godlzilll w iecz<>r.ny-ch 29
niu podstawowym Związek Radent oświadczyit, że osoby cyczerwca , w Tatrach I na- cadziecki
I USA będą prawdopow ibne, zaarngaWo<wa•ne w spisek,
łym Podhal'\1 padają ulewne dedobnie budować wspólnie pousilluJą
ujść
sprawiedliwości ,
s.z.cze.
tężny akcelerator, który posłu
chr<mią.c się w aIIlltlasa.dach i'l'lP<>ni eważ
~"rabtowtnl e zaczęły
ży
do badań nad naturą manych krajów. Na1K>miast wojprzybierać potoki i r:ze.ki góll'terii.
n1a
prot. Trzebiatowski \łrę
skoWi inspirato.rzy bU<rutu zosk:e , w pow. N-awy Ta.rg ogło
Poprzednie
tego typu poro7Uozy! medale im. M. Kopernistali j u.ż
aresz;t.owa.nl i sianą
szono alarm preec:1W1>0W-0dzlom ienia zawierane były na 2 laka. prz.yz;nane po raz pierwszy
wy.
przed s"dJem. Prezydent stwierta między odpowiednimi 1.nstyprzez p AN wybit.nym uczonym
dził,
te 7 osób
ponloolo
Tym.cza.sem nad Tabraml \IJ!eIO CZERWCA
ODBYLA SIPj
tucjami
lub
resortami
obu
zagranicznym I kraj.owym. Me
wa tI'Wa bez przerwy.
W WARSZAWIE SESJA ZGROpaństw.
Obecnie jest to porodale otrzyma.I<> 23 uczonych zaMADZENIA OGÓLNEGO PAN
zumienie międzyrządowe.
granicznych, a wśród nieb prePOSWIĘCONA
500 ROCZNICY
w obu krajach opracowano
zes AN ZSBR prot. Mstlsław
URODZ·IN MIKOLAJA KOPERpodobne koncepcje budowy reKic!dysz oraz 29 u.cizonych 1H1lNIKA.
aktorów na prędkich neutroakich.
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Filharmonii łódzkięj
(informacja

własna)

Przed
Filharmonią
Lódz.ką
cztery praoowite dml. Od poniedziałku 86-osobowa orkiestra
nagrywać będzie pierwszą ste_
reofoniczną
płytę.
45-minuw,we
nagr-anie zaw i erać będzie trzy
utwory Karola Szymanowskiego: II Symfon i ę, Pieśń Roksany I Etiudę b-moll.
Jako miej.sce nagrań wybrano, pos i adający świetną
akustykę, klaszt-or tagiewnicki.
Za 3-4 mies i ące
melomani
znajdą już tę płytę w sklepach.
Krajowi i zagranioeimi miłośnicy
muzyki
pOIWażnej
otrzymają
więc wresz-cie Wizytówkę
o<>kiestry FiJ.harmonil Lócl:zJcie1.
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M ieszilramka
Tomaszowa
59..Jet>nla Helena I, przechodząc
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przez
wy'Cliz ie!Olne
1><>I'O'W isk-0
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!>okiem tram,waj·u 2'i/9. Poszkode>wana
przebywa w S:z;pitall.I
WAM.
. A Na
wl: Wólmańsklej i:>.8
;,Wolga" 3024 IS na skutek nieuwag i kiierowcy zderzyJa s·ię z
mot.ocY'IGlem IH 6869, prO'V\'adronym przez Tadeusza F. (Gdań
ska Ml.
Ki erow>cę
motocykl&
przewiezl'Olllo dJC> szipitalą. StrartY 7Jna,cz.ne.
A Przy zblegiu Uillic PiJC>trilrow&k iej I Zwiirk.\ klerow.ca „SyrelnY" FH 2<2U6 potrącil przechodizącą
jezdni ę
LOngi.nę
Rz.
(Wó1ozańsk.a
144). Ra•nną przew ieZ>l-0ono do S1'pitala.
.A. 74-l.letnia Ewa R. (Wile.za
8) przy 7Jbie.gu uiic Armii Cter
wicmej i Przędzeh11Mtej potrąco
na wstała bok.iem
tramwaj/U.
Kobieta doZillała obral!eń i przebywa w s·„pitailu.
A Na Uil. Pab i anicki~ J>TZY
Ronduie Titowa „'E'iat" 6778 IB
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Rewaluacja marki NRF

Rewaluacja o 5,5 pro<!. marki
zachodnioniemieckiej
wywołuje
nadal poważne obaw y i wą t pli
wości z aró wno wsród przemysłowców, jak i finansistów NRF.
W kol11ch finansowych podkreś
la się,
że
pierwsze rea.keje
giełd walut-owych na rewaluację
marki nie budzą zbytniego optymizm u, !)-OWlem dolar nie tylko nie umocnił swych pozycji,
ale jeszcze kurs waluty
USA
spad! o dalsze 2 proc.
Gie!dy walut-owe w
Europie
zachodniej
zareagowały
dość
gwałtown ie
na decyzję NRF,
Na wielu z Rich panowała panika i z21aieszanie. W stolicach

otrzymałi

po p1son1e

porozumien~a

7 nowych umów NRF - Rumunia
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Sf.OSTRV

Angua, roll 1941. Srodkowa

trójka

(od lewej)

gen. Sikorski,

Wizyta
u
•
pani

Churchill I gen. de Gaulle

W dniu 4 lipca br. mija 30 rocznica śrnierci generała. Władysława S1korskiego. Publikujemy poniżej fragment książki pt. „Polskie spotkania na
Wyspach Brytyjskich", w którym autorzy E. Z. Bonieccy, wieloletni korespondenci prasy polskiej w Londynie, relacjonują wizytę złożoną wdowie - pani Helenie Sikorskiej, na krótko przed jej śmiercią w roku 1972.
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Opola wracałem w nastroju radosnym, choć wcale nie nuciłem: „tango z ró·
żą w zębach. Usta nam kaleczą ostre ciernie, lecz nie czujemy nic, już za·
czynamy iść miłości ścieżka splątaną misternie". Opolską ścieżkę splątaną
mi~ternie wyprostował skut~cznie nocny turniej kabaretów, a jego przewodni
dowcip podaję niżej jako motte do dwóch felietonów, w których opolski fe.
stiwal będŁie kanwą do kilku luźnych wniosków i spostrzeżeń nt.: konkursów, rozrywki
i piosenki a.d. 1973.
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Chłopaki,

nie

było

tu Baby Jagi?

Nie!
A będilef
Nie!
A &dile Idziecie??
Nigdzie!
CHŁOPAKI, POJDF; Z WAMI!U

Od wielu lat nie mogłem oprzeć się wra•
t:eniu. że festiwale opolskie spełnią swe zada111e wtedy, kled_y skończy się priorytet nie.
kt6rych autor6w piosenek robiących z Opo·

la ewoje prywatne recitale, kiedy znacznie
rozszerzy się szczupły dotąd krąg wykonawców, kiedy komisja artystyczna przestanie
sugerować się MITEM NAZWISKA, a bardziej weźmie pod uwagę efektywne warto•
ścl artystyczne I estetyczne. Wielokrotnie da·
wałem wyraz temu, Iż zbyt często słyszymy
piosenki o zrutynizowanej I pretensjonalnej
muzyczce o tekstach tak literacko Interesujących, że można bv ich używać zamiast
luster w lunaparkowych gabinetach śmie•
o najlepsze
chu. oparliśmy się częstokroć
(jakże często naszym
wzory XIX wieku
głównym Idolem był J. Strauss) I tworzyliśmy utwory, którym nawet najbardziej wy•
rafinowany prorok polskiej piosenki nie
mógł zarzucić nowoczesności.

zdecydowałem się
ostatniej chwil!, a bezpośrednim

Na wyjazd do Opola

prawie w
powodem tej decyzji były wiadomości dociefestiwalu,
rające z biura organizacyjnego
wiadomości · rewelacyjne I rewolucyjne: TEN'.
FESTIWAL BĘDZIE INNY. Pomyślałem więc:
skoro przetrzymałem recital J. Stępowskie
go, premierę „Miłości Szejka" I zapalenie
płuc - przetrzymam I to. Zresztą w ubiegłym roku - a właściwie prawie przed każ
dym festiwalem (a tegoroczny był dla mnie
szóstym oglądanym bezpośrednio z amfiteatru) - sugerowano. że aktualny festiwal bla.
skiem swym przyćmi wszystkie poprzedn ie.
Przyćmiewał jednym: Intensywnym zapachem nudy I pewnością. Iż zapewne był lepszy, niż ten, który będzie w roku przyszłym.
Czyżby więc ponowna zasłona dymna, czy
też wreszcie realizacja zasadv (proponowa-

nej przez ub!egłor<><:zną piosenkę): koty za.
płoty, wół do ka.rety, Azor do budy, śledzie
do sety."

z.
Indywidualną ł
Skrupulatnie notowałem
koncertów,
wszystkich
punktację
finalną
Później rozmawiałem z wykonawcami, dzien.
nikarzaml. ludźmi z branży estradowej szu·

kając odpowied~f na pytanie. czy system jawnej punktacji jest slusmy. Halina Kunicka
była mocno nie1.adowolona z werdyktu jury
(23 pkt oa 35 moźl i wvch) . Publlcmoś1' również przyjęła ją chłodno. Kryzys gwia zdy,
czy zła piosenka? Z Ireną Jarocką przeprowadziłem długą rozmowę, a jej ostateczne,
11łówoe akcenh można określić jednym zda·
niem: „Tyle pracy włożyłam w przyg11towanle mojego powrotu na opolską scenę l bez
Nieudany
pozytywnego efektu". (18 pkt).
Pr z ecież
come-back. czy nieudany utwór?
jury oceniało piosenki, dlaczego w i ęc wy.
konawcy niepowodzenie utworu traktuja jako wła•na porażkę Konrert „Premlerv Opole-73" lP<t knnknrsPm antnr;;kim - to pr aw.
da - lecz niech mi ktoś spróbuje zaprze·

•.MAMA DZIELNIE
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powracała do nas natrętna myśl: jak po upływie
katastrofy spogląda na świat ta, którą gibraltarski
iż zabrał
cios ugodził najbardziej . Jakby ole było dość,
jej tych dwoje jedynych I najdroższych, otworzył Jeszcze
piekło niepewności I podejrzefl co do rzeczywistego przeblecu wydarzeń. Przygniótł Ją ciężarem wielkiej polityki wo•
jennej, potem omotał J skrępował siecią politycznych gierek
1 grymasów emigracji. Jej nazwislrn było nieraz cyntczru•
Zagraniczni pseudoh1storycy wkladall w Jej
nadużywane.
nsta słowa. których nie mówiła, opinie 1 myśli, których
nie wyrażała.
Co powie teraz, w toku pierwszego wywiadu, którego zgodzila si~ udziellć dzlennikarzom polskim?
Wciął

lat od

te o wartości piosenki nie d~yduje
obok kompozytora, autora tekstu, 11ranzera
wykonawca. Najrównież I interpretator Zdzisława ~oś.nicka
lepiej sformułowała to
(19 pkt) mówiąc: „zbył mocno angazuJę się
w wykonanie konkursowych piosene~, z~ył
wiele serca w nie wkładam, aby utozsam1ając piosenkę z wykonaWCI\ - nie odczuć ich

czyć,

Irena Jarocka

CZLOWIEE. Z KTORYM

NIE ZGADZALAM

- Ja.kl był Pani udzlaJ w zalooenJu Instytutu Generała Si•
korskiego w Londynie?
- Byłam w tym bardzo czynna, przekazałam tworzącemu
się Instytutowi wltlle pamiątek po śp. mężu. W pierws2ej razie jego lstnienla brałam - jako honorowa prtlzeska - udział
w posiedzeniach zarządu. Kiedy Jednak do Iostytutu wszedł
człowiek, z którym się nie zgadzałam (Anders - przyp, aut.),
usunęłam się I noga moja nie postała już tam od wielu lat,
mimo Iż pełnię nadal formalnie funkcję honorowego prezesa. Pamiętam, gdy sprzeclwlalam się pewnym wysuwanym
pomysłom, ktoś z zarządu powle<lział: „Jeżel! nie zgodzimy
się na sugestie tych łudzi, sztandary zostaną z Instytutu wy•
cotane 0 •
Wówczas ośmieliłam się zrobić uwagę, że sztandary chyba
należą do Wojska Polsl<lego I są własnością narodu„. Potem
zorientowałam się, że z chwilą wprowadzenia nowego statutu
zmieniono nazwę l charakter Instytutu Historycznego im. Gen.
Sikorskiego, wprowadzając mule jednocześnie w błąd, jakoby
Instytut pozostał tym, czym był dotychczas,
BOCHHUTH -

THOMPSON -

lRVING

- Co ~ąclzl pani generałowa o publikacjach traktujących
sztuce Hochhutha ,;Zotnlerze",
o kata.strofie gibraltarskiej:
Irvinga „ Wypadek - śmierć gen era la Sikorskiego"
oraz publikacji Carlosa Thompsona „zamordowa.n.Je Winstona
Churcbllla?

książce

publiczności.

Wydaje ml się. te nalety równlet przemygJed
sprawę reżyserii. Można mleć bowiem duź~ zastrzeżenia eo do kolejności występów solistów
W tymże
w koncercie „Mlkrnffln I Ekran".
samym konce;·cle główny retyser wymyślll do·

- Sztuka „żołnierze" napisana została przez Rochhutba, w
moltn przekonaniu, tylko dla epatowanla i wzbudzania sen•
sacji,, ściągnięcia na siebie uwagi. Wątek katastrofy glbraltarsk1ej został doczepiony sztucznie, sprawa ta nie obrhodzl·
za
la go naprawdę. Moralne posianie całej sztuki uważam
nęd7. •.e. Potępiając aliantów za naloty na niemiecką ludność
cywilną w okresie drugiej wojny. usiluje Hochhuth wykazać,
Iż wszystltle strony były winne, więc hitlerowcy nie więcej
do
od Innych„. W czasie pisania sztuki Rochhuth dot~!
mnie I odbyłam z nim krótką rozmowę, choć było dla mnie
bardzo ci<:żko rozmawiać z Niemcem. Nie wyrażałam przed
nim żadnych sugestii w sprawie katastrofy, powiedziałam tylko, że osobiście nie wierzę, że był to wypadek.
sądzę, że
Jeżeli ch'>•lzl o Thompsona I o Jego książkę,
jej tytuł mówi •am za slebie, na jakim
szkoda tu słów,
zdaje się, aktorem,
Pan Thompson jen,
jest poziomie.
w ka:!:tlym razie nie jest hi storykiem. Jego zajęcie się ka·
tastrofą było kaprysem, szereg zaś jego twierdzeń I relacje
osób, które zebrał. łagodnie mówiąc. są nieścisłe, Zapewne
najbardziej rzeczowa .t est tu książka Irvinga, choć I tam oJe
brak fantazjl I zmvślail.
Oęląilamv rozłnźnnt> wol<ół I wlszace na ścianach zdjęcia
I portretv Generala, Znsl, privjaciól. Oto zdjęcie Generała
no roku 1920, a obok ostatnie zdlecie. robione nodrzas oodr6·
tv na Bliski W•cbórl. Miniaturka I •ztc!r portretu Zosi oczv,
ciemne
wvkonane prze7 Kazimierę Dąbrowską:
uśmiech.„ N:td knmi1>kłem wisi portret Sikorskiego I brvt:vJ·
sklego majora Casaleta, który zginął z nJm razem. Dalej

datkowe akcenty rewiowe, czyli tzw. „balecik
11ustru.l acy" w•pomagnjący solistę. I zaoach·
z poęranlcza
nialo szmoncowatvrn numerem
Ouf Pro Quo I Buenos i\lres Cha - Cha Cha. k1Pd:V to przy Stanle Borysie pojawiło ~lę
li dziewcząt z turbanami w sztucznych kw1atarh na głowie. „ł wls1 Pan, te tancerki. to
oni troch! bvll, lakby się przeciągali, a tr.orhl
Inwenela rcżvsera nie
jakby się wstydzłli".
mlała Jednak ęranlr I przy !>o~nil'klel (plnsPnka nagrodzona w Tokln) wyszly znów ~lama·
zarne p~nlenkl w psrudąklmonach I z wachlA·
w
rzaml . Zapachnlało Tokiem, miętą I różą
zębach .••
Widoczny był brak koncepcJI I loglkl. ale my
w naszPJ rozrywce tak się przyzw;vczalll~my do
tego braku, te kiedy ktoś go nam odbierze,
to będziemy czuć się tle, nieswojo, chorowicie.
ł sadzę, te w naJbllższym czasie możemy poczuć sle nieswojo, bowiem mimo ostrych cierni
kaleczących nam festiwal, po raz pierwszy od
lat sześciu lm preza ta miała wyraziste, pozy·
lywne akcenty.
ANDRZEJ JOZWIAK

SIĘ

mówić.

PIERWSZY WNIOSEK DO KOMISJI ARTYSTYCZNEJ: w przyszłości proszę ustalić
ścisły regulamin limitu głosów, które muszą
zostać oddane. aby można było przyznać na·
Dla celów kontrolnych należałoby
grodę.
również sprawdz i ć choćby kilkanaście kartek;
czy glosy są autel'ltyczne, czv też z„. t:lefonicznej ksiaźkl. Drugi altNnatywny wniosek:
na.grodę

TRZYMA •••"

- Dopiero po upływie długich miesięcy po katastrofie H~
częłam o tyle przychodzlt do slcbls, Iż mogłam się zdoby4
na jakle§ działanie. Zaczęłam pracować dla rannych żołnie•
rzy W Czerwonym Krzyżu, potem w Towarzystwie Pomocy
Polakom, brałam udzlaJ w organizowaniu różnych form wspar.
cła dla rodaków, m. Jn. dla tych, którzy opuszczali wówczas
hitlerowskie obozy kaźnJ. Pamiętam, Jal< tuż po wyzwoleniu
Francji pojechałam tam rozklelcotanym samolotem, wyladowanym lekarstwa~ 1 puszkami żywności. Odwiedzall~my
skupiska polskie we Fra11cjl, organizowaliśmy pomoc lekar•
ską, dożywianie (•.. }. Pot~m odbyłam morzem podróż do Ka·
nady na odsłonlęcle pod Toronto tabłlcy poświęconej memu
śp. mężowi. Przez cały czas st.aralam się pomagać r.odakom
tutaj. Działałam w · stowarzyszenlu Lotników, w różnych ko·
w Komitecie Pomocy Polakom.
mitetach obywatelskich,
a były J takie, nie chco
O ciemnych stronach teJ pracy.

niepowodzenia, Jako swojej, wła.sneJ pM'd•
ki".
Jako ciekawostkę uzupełniającą powyższe
wypowiedzi podaję. że na jury mogła również narzekać p. Irena Woźniacka. Jury miała ogromne, kilkutysięczne (?), bowiem po
koncercie „Interpretacje" została wybrana
laureatką nagrody publiczności. W koncerp, Woźniacka z Opolskiej
cie laureatów
Estrady - w cywilu ponoć żona jednego z
była jedną z nielieznych
organizatorów piosenkarek. która nie bisowała, ba, nie wyszła nawet drugi raz do ukłonu I zeszła z
estradv bardzo chłodno przyjęta przez publiczność. Zie to chyba świadczy o publiczności (łaska pańska na pstrym koniu jeździ),
laureatce (wi.zja niezła, e:orzej z fonią), orai
o nie znanym mi bliżej (hi! hi! hi!) me.:hanizmie powstawania tej nagrody.

zlikwidować

SIĘ

Zlele6, kwiaty ogrodów, zieleń. Na końcu krętej drogi
ukryty w wysokich drzewach stary dom. Wchodzimy do
mrocznej od cienla drzew sieni, a stamtąd do kont1·astowo
Jasnego, wielookiennego I obszernego salonu. z fotela pod•
nosi się na powttanJe elegancka, pic;kna pani, której lata
nie pozbawiły wdzięku i tywoścl ruchów, PanJ Helena SI•
korska częstuje nas papierosami, sama zapala t widoczną
Wymieniamy ogólne uwagi
przyjemnościa I uśmiecha się.
Generalowa sprawnie I z gracją podaje flliżanld
wstępne.
herbaty. Jest - wbrew podświadomym oczeklwanlom
pogodna i bezpośrednia.
Wlally•
Rozpoczynamy wywiad proQba, aby generałowa
&lawowa Sikorska opowiedziała pokrótce, jak upływają jej
lata od czasu owej tragicznej nocy z ł na 5 lipca 1943 roku.„
- Początek mego tycia po katastrofie był bardzo ciężki mówi cicho, wyraźnie, z namysłem - Nie mogłam mówi<!
o tym, co sle stało, nie mogłam przyjąć tego do !lwlado•
mości. Bylam tak ogłuszona ciosem, iż przez wiele miesię
Jak mąż wyjeżdżał
cy pozostawałam na wpół przytomna.
w tę ostatnią podróż, byłam zupełnie spokojna. wierzyłam
zawsze, że nic mu się stać nie moie, gdy pracuje dla Pol•
ski. Zegnałam Ich oboje z takim spolcojem, Iż córka powie•
działa z uz11aniem: ,.Mama d~ielnle się trzyma". Katastrofa załamała mnio kompletnie, stracilam wiarę we wszystko,
także w polską sprawę. Chociat nigdy nie oskarżałam nikogo, żadnego kraju, tadnego kręi;u politycznego o to, Jt Jes t
winny katastrofie - nie w i erzyłam jednak wówczas 1 nie
wierzę dziś, że był to wypadek •• To był sabotaż. Są na to
•
'
poszlaki...

(Dalszy
··

Zdzisława

cląg

na str.

'I)

Sośnicka

- - - - - . ---
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deusimy umyć samochód będzie przycyduje. Stach ~a;mntej o tonę lżejszy. PodJe·dziemy do Eryka, on ma
wodę.

_DJugo laliśmy wodę z wiel. kie; . ~Ysterny. Łyżką do opon
W młotkie_i;i z~iJahśmy skamieniałą gli nę.

i

ygarniahsmy Ją spod silnika i z błotni
ków, z róznych zakamarków karoserii i
spod podłogi. Wreszcie, kiedy już nawet
~.rz~:z: szyby zaczęło być coś wida.ć, za ła
ciltsmy 4,5 dol.ara za wodę i ruszyliśm/ na
wschód. '\". kierunku jeziora Cadibarrawi.Jednego z wielu słonych jezior na
prracanna,
ustyni Simpsona.
Tuż za Coober Pedy, jeszcze na drodze
UW AGA!
napis-ostrzeżen ie
spotykamy
DROGA NIE NADAJE SIĘ DÓ RUCHU PO
JAZDÓW BEZ NAPĘDU NA WSZYS'l'KIE
UKŁADY" • . s.zybko tłumaczę na ludzki ję
zyk owo o.fic;alne ogloszenie i wychodzi mi
z tego tylko tyle, że nasz sportowy, a-cyl indrowy ~onaro. ~osta.l z~yskwalifikowany.
spytałem
- Jedziemy, me Jedziemy? Stacha.
3 mietu
padały
. - Spróbujemy. Deszcze
siące . temu więc może jest już lepiej ...
Tuz z~ Coober Pedy zmienił się krajobraz. Zniknęły pagórki, skończyły się usypane przez tutejszych „m inerów" pryzmy
rozkr.uszonych skał. Zaczęła się bezkresna
r~wnma? ~ad którą wciąż widać było jamiraze. .,.
kieś
Zmieniały się kolory. To nieprawda, że
a~stralijska pustynia jest czerwona. Przynajmniej ta jej cz~ść, przez którą obecme

dla nie dobić, Lary skręci? gwałtownie w
prawo. Kiedy.imy sLanęil, pies leżał bez rucnu. N ie zo.>tał rozjechany. Po prostu me
m i ał siły by ruszyc choc je<l.ną z. makabryczn;e pok aleczonych łap.
\Vyciągnąłem wodę, jak i eś pudełko, nalałem kilka kropli i po<lsuną1em to kundlowi pod pysk. Nawet oczu nie otworzył.
Lary stal już z podrę<:zną apteczką i szukał w niej czegoś czym mozna by obmyć
psu rany. Tymczasem Stach zastanawiał
się, co robić z tym „fantem". Zostawić?
Przecież do najblizszego domu jest około
50 mil. .•
. - Dziwne: - mruczał pod nosem - skąd
się t.:i tutaJ wzięło? ..•
Rozchyliłem psu pysk. Wlałem trochę wody. Połknął. To znaczy, że nie jest tak żle.„
Zabieg powtórzyłem kilka razy i... nasz
„boy" otworzył smutne oczy ..•
- Możemy jechać - krzyknąłem uradowany i zacząłem sadow:ć się na tylnym
siedzeniu.
, - Zwariowałeś chyba - warknął Staszek.
- Jak to? .•. zdziwiłem się, nie wiedząc
o co chodzi.
- Przecież skoro jest pies, to musi tu
być i cztow iek. Trzeba się rozejrzeć, może
gdz i eś leży. Zresztą poczekamy. Pies odpo·
cznie, to na pewno nas zaprowadzi.
Pies mimo,
pustynię.
Przeszukiwaliśmy
nigdzie poprowadzić nas nie
odpoczął
że
chciał. Gorzej, bo podczas. przeszuk·iwani a
pustyni nie natraf i liśmy nigdzie na żaden
ślad świadczący o tym, aby był tam czło
wiek. Postanowiliśmy zatem nieco się pożywić i jechać dalej.

Monarchia
ur ri1 er a
I

I

VV CIS ZY

Ostatnie dni wstrząsnęły znów nielicznymi już tronami na świecie .
Upadł grecki król Konstantyn ; w tym samym czasie - na przeciwległym krańcu Europy - podjęto bez rozgłosu decyzję, określaną jako „pierwszy krok w kierunku republiki''. Monarchia szwedzka kończy bezpowrotnie swój okres świetności. 6 czerwca parlament szwedzki uchwalił po raz
pierwszy (procedura wymaga jeszc.ze dwukrotneg o głosowania) nową Konstytucję

·

Szwecji.

.,WSZELKA WŁADZA
PUBLICZNA WYWODZI
SIĘ Z LUDU" •••

Od naszego

wysłannika

jedziemy. Na czerwonym, mocno ubitym
piasku l e żą br unatne kam ienie. Nieco dalej czar ne m eteo r y ty. W innym miejscu odnajduję tzw. moon roc k, czyli skałę księży
cową. Jest ciemnobrązowa, podobna trochę
do żle wy topion ego żela 1..a. Skala, gdy w
wydaje me taliczny dźwięk.
uderzyć
nią
Znawcy twierdzą, że ta cz~ść: Pustyni Simpsona jest jedynym m iejscem na ziemi, gdzie
można · znaleźć ten kamień.
Wszystko to ma dziwne kształty. Kiedy
się dobrze pr zyjrzeć, można zobaczyć skami enia!e ślimaki, jakieś małe żółwie, gło
wy ryb. Zbieram kilka okazów, pakuję do
bagażnika i ruszamy dalej. Po dnie jakiegoś wyżwirov1 anego jeziora mkn iemy wcale nie wolniej n i ż po bezdrożnej pustyni.
sucho, twardo i tylko połacie
Wszędzie
spękanej ziemi przypominają o tym, o czym
kilka tygodni temu donosiła australijska
prasa.
W barwnych opi~ach próbowano wówczas oddać to co działo się na tej pustyni.
Po raz pierwszy od 75 lat spadły tutaj
deszcze i to takie deszcze jakich nikt nigdy
martwe przez
się nie spodziewał. Jeziora napełniły się nagle wodą.
dziesiątki lat Strumyki, które zawsze tylko z nazw:Y' by·
ły strumykami, zamieniły się w rwące rzeki, a martwa pustynia zazieleniła się. Zakwitły na niej kwiaty.„ Pojawiły się stada
hałaśliwych papug, a tak zwany soltbusb
zadomowił się wszędz i e. Takiej pustyni nie
pamiętają nawet najstarsi z tutejszych Aborigines ...
Zbliżało się południe, kiedy s?róbowałem
ustalić na~ze położeniP. Było duszno. na ustach czułem sól. Pochyliłem się nad mapą, próbowałem porównać to, co ewent.ualnie widziałem, z tym co j<?st na map1e.
- Patrz, pies - krzyknął Lary.
- Stop! - padła krótka komenda wydana przez stacha.
Spośród gęstego buszu, na spotkanie naszego auta czołgał sie pies. Zwykły czarnobiały kundel, który widać n:e miał już siły
iść. Larv gwałtownie nacisnął na hamulec.
Samochód. nie mając twarder,o gruntu pod
kołami, toczył sie jednak dalej. Półmartwy
pies nie miał widać siły nciPkać ptu:d nad~
jetdiającym autem i tylko dlatego, by kun-

Po filmach
Garbo, weszły

Grety
na e·

kran telewizyjny dzie·
ła Rene Claira. Po
wyświetlonych

JUZ

„Milionie" i „Milcze·
nie jest złotem", ujrzymy najlepsze jego
filmy, które zapewniły mu trwałe

miejsce

w historii X Muzy. Bę
dą to: „Urok szata·
na", „Wielkie mane·
wry", „Piękności no·
cy" i inne.

•.• głosi pierw!>zy paragra.I
dla Szwecji
tejfo wainego
dokumentu. Wychodząc z tej
pryncypialnej zasady, konstytucja Szwwji J>01Wsławiła
króla wyłą~~nie jako (pozbawiony prerogatyw władzy)
symhl>I państwa, wykona.w.
funkcji reprezentacyjny cll
cę
uroczystości
celebra.n~a
i

H. Zawiry

chcieliśmy przywoła~ naszego psa,
który uparcie tkwił na tylnej kanapie auta,
ale okaz ało się, że żadne ludzkiP. słowo nie
doci erało doń. Wziął em s ię na sposób. Wy·
c i ągnąłem podręczny słownik pitjantjara języka, któr y m posługują się Aborigines.
zawołałem 1 okazało
- Ngalya pi t ja pies podn i ósł się z miejsca, przyże
się,
szedł do nas, pojadł, po czym się położył i
zaraz zasnał. Kiedyśmy zbierali się do odjazdu zawołałem - Pakala - i pokazałem
ręką m iejsce na fotelu. Pies wskoczył, poblisko mnie i znów zasnął. Nie
si ę
łoży ł
miel i śmy wątpliwości. Pies z,l!ubiony został
przez Aoorig ines. Nie musieliśmy też czyJedząc

sobi e w y rzutów sumien ia. Ci ludzie na
pustyni nie g i ną„.
Pozostało nam jeszcze z 70 mil drogi l to
coraz gorszej.
Brodziliśmy po błocie, kałużach wody, po
piaskach pustyni, by znaleźć objazdy.
Ale oto z daleka widać jakieś zabudowania. Z daleka to znaczy z odległości 15, może 20 mil. Widzę jakieś dom)', jakieś drzewa i ogromne zbiorniki na wodę.
Jesteśmy w
- Patrzcie! - krzyczę. William Creek.
- Nie drzyj się - warknął Stach - najpierw lepiej się przyjrzyj, a pot em krzycz.
Do William Creek mamy jeszcze kilkadziesiąt mil. A to co widzisz, to miraż„.
Dopiero po kilkudziesięciu milach poja·
wił się prawdziwy, malenki domeczek, poczerniały od starości. Jakieś weraady, balustrady, niczym jak na kowbo;skim filmie. Na frontonie tego najokazalszego gmachu w:elki napis „ W iLLlAM CREh.K HOTEL", a obok „SALOON" i „PUB". Wszy·
stko pod jednym dachem. Pod tym samym,
pod którym m i eści s i ę sklep. Wlasciciel tego domu jest w jednej osobie managerem
i barmanem, sprzedawcą sklepu i recepcjon i stą hotelu, kelnerem i wykidajłą. Bo w
William Creek n.ie ma więcej domów„. Nie
ma wiqcej mieszkańców i nie ma nic w ! ę
cej prócz tego, co przed chwilą zobaczyłem, jeśli nie l i czyć samolotu za stodołą,
auta pod szopą i wielkich :z.biorników na
wodę, stojących wprost przed domem.
nić

-

Gustaw VI

pańri;twowych.

Kroi nie

bę·

dzie jut powlerzd kuJejnym
premierom szwedzkim misji
t-rzenJ& rządu po wyboracll; nie hędliie pnewodniposiedze·
pi11,tkowym
czył
nl.'1>m r-ządu na z.amku; nie
będ'lde otwierał sesji i>a.rlantentu l wygłaszał mów trono·wych. Utraci tet stano<wi·
w
sko n.a.1'%elnego wndza,
wnjnach, których S'ZWl'Cja ..•
n.le prowadti od przeszło 160
la.t.
a.mba.sad0<rów,
Pnyjmująe
No.bLa,
n·~grody
wromaJl\C
przedszkola, bę
odWie1!zająe
król
przyszły
mógł
dzie
Siwecji k()ll"Zystać u i;weiro
jedynego prawa.„ p11zeoho·
dzeula ,łeldnię pn;y czerwo.
nyin świetle - ja.li: lr1>nicznle
ko·mentuje prR&a szwedzka
J)M'o~taw!OOly królo.wi pn:y·
wilej nie.odp&wiada: nia prud
sądem.
W~ystko to ~eka jedn<altie dopiero przyszłego króla,
1>boonle 27-lebniego następcę
tronu, Karola Gustawa. Dopóki bowiem żyje miłościwie
pamtjący SzwedDm Gustaw
VI Adolf - wszystk1> 1rosta·
je Jto sta.remu. SędzJwy mo-

I
I

' '"·

nlllrcha kończy w tym roku
91 lat i tycząc mu najdłuż·
1zeg1> nawet życia, trudni>
nie pnJMlać, że dni świe&
ności mona.rchiii szwed.z.klej

wstały już polic~ne,

NAJSTARSZA
Po rezygnacji de V a.lery 1
Irlandii,
w
się
Gustaw VI Adolf stał
n-,Jstars.zym na świjecle cz.lo·
wiekiem piastującym funkcję &łowy państwa. Monar·
o}la szwedzki jeS't na.da.I aktywny I 7. riza1lka k•mi:ysta
prezydęntury

za.stęplltwa

przygo·towują·

tronu,
cego się do objęcia
Wielką p~sją jego
wnuka.
ż~iG J>M<ISlaje a~heolo~itt;
do niedawna
spt:dzał
kr61
sporo cza.su na wyk.a.paliWseh-0du,
11kaeh BI.iskiego
jeilnakźe zdrowie oo.raz rza·
dl!iej p:JQ;wala kontynuow~ć
mu jego h.óbby. Gustaw VI
, Adolf, w przt!Ciw.ieńshvle do
swego ojca Gustawa V r,naner;o ze swej proniemieckie j
wojny,
cia~le
po.Utyk.i w
cle!'lly !llę du:tą po.p11lar:n9·
&cli\ w społeezeństwie s~weds
kim.
Mamy równld l my powndy d1> łyezliwego stosunku
do smvedzklego monarchy. W
okresie p1>woj:m.nym interesował się oin żywo świadczo
przez Szwecję pamocl\
ną
z:niswzonej Polsce. W spotkania{lb z P<>lakami Gll .~taw
zna.jo·
VI Adolf wykazuje
mość naM:ycb problemów, nie
tylko histo-ryo:miycb ale i
współozesnych; przychyldł się

m. tu. do rgucanej w Szwe-

„

zwr6oond.a rir&•
bowa.nych w XVII wieku w
„potopu"
P<>lsce, w czasie
po naszym wielpamiątek
kim astron.omie, Mikołaju
Ko.p erniku.
ZŁE

„GŁOWA PANSTWA"

1

c,łl prop~ycjl

REKOMENDA CJE

Ka.rol Gusta.w, który M-'
nim :wsta.nie królem S~we•
we11edów
I
G1>tów
d6w,
kolejny numer
przybierie
XVI, przygoto-wuje się p11d
okiem swego dziadka do
'l\fłody
wstąpienia na tr1>ll.
w
p1>zostaje nadal
książę
poświę
l
sta-n1e bt>Zżennym
ca całą ~wą energię na zwal·
ezenie fata.lnej oµinil, jaki\
stworzyły mu lfo'l!ne gnecby
młod<>ścl, (hyw1ln n'><Cnych
11>'kali, bohatera przygód eroo nie
tycznych z paniami
.najltpSTPj reputacji, mifo~nl
ka mocnyrh wrateń I aut11•
ra skandalicznyc h wypowie.

dzi).
PARADOKS HISTORil
PoZ'<Jsia je na koniec pyt11nie: o~:v Szwecji potrzebnr
Stawia je
jest m1>narcba'?
sobie coraz więcd s~wedów.
Sam premier Palme na:zwał
niooawn·D monarchię insty·
tucją 1,goła niedr.m11kraty cz.
ną. WieJu Sz.wr.dów (nie tył·
ko komunistów), którzy wym<JnarchH
stąpili przeciwkil
uważa, że zakończ1>na uchwaleniem konstytucji sesja
przed
ostatnia
Riksdagu,
wrieśni1>Wytni wyborami by.
ła dobrą oka.zją, wprowa.dzP.·
nia re.publil~i w Szwecji.
palityeznv,
układ
Zło~1>ny
pozycja partii
bar1lz~ słaba
s•~jaldem'>kr.atyczne,j
lataci1
po u
ż<>neJ

za.;i;N>utratą

wszystko to wplywładzy nl'.h1 na przyji:cie ko.mproml·
dla mon:irchil rozs~wych
wiązań. Partia socjaldem<>kraty'l-Z.Da ma w swym programie wpisane zaclanie obale·
nia m•<narchU. a gdyby we
wneśniu soojaldemakra ci od
dali władzę - na co cora.z
banhiej się zan?si - a m:iw
przetrwałaby
narchla
i.krojo.nej wprawd ;;ie formie
bybby tD dla Szw!'dl
prnvdziwym pa.raduksem hi·

I

stoQ·iJ.

TOMASZ WALAT

:

V\l lEL KI MI ST RZ EK RA NU
Rim6 ctałr, Hcząey dzi~ Juł '5 la.t,
zalicza się do największych twórców
rumowych. qodny on jest miejsca obok
takich wybitnych współczesnych mu retyserów, jak Griffith, Pud1>wkin, Stroheim, Pabst, Lang. Różni się od nich
że podczas gdy Dni najtym tylko,
większe swe dzieła stworzyll w ciĄgu
on przedłużył ten
10 lat !łWeg<> tycla,
okres do 30 lat. Każdy Jeg1> film z tego okresu charakteryzował się oryrtnalnymi rozwll\Z&nlaml artystycznymi.
wyborem c1>raz to nowycll tematów l
gatunków. Nic więc dziwnego, Iż uzna·
1 1> go za godnego do zajęcia fotela w

Akadem.Il Fra.ncuskleJ.

KIM BYL RENE CLAIR, kt6re10 fil·
my do dzlł przyctą,gaJą przed mal;v
ekrMl Uczno rzesze wlelbiclell Je10 talentu?
Nazywał się wt&Sc:lW!e Ren~ Chomette,
.Tako pisarz używał pseudonimu !lterac·
kiego: Rent! Der.pres. aen6 Clair - io
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jego przybraoie Mzwlsko, pod którym
był znanl' Od samego początku swojeJ
to jest o4 pr111Wie
kariery tllmowej,
50 lat.
Urodził się w Parytn w 1898 r. W la-tach sw1>jeJ młodo~ci imał &ię najrozpisarzem,
Był
zawodów.
maitszych
na
Napl~ał
aktorem.
dzlennilcarzem,
wpół a.utobl1>graflcz.ną powieść pt. „ADe·
r.
1925
dams", którą 1>publlkowal w
jut podówc:uu
dyk1>wal Jl\ sławnemu
Chaplinowi. Nieco pó~n.lej przeszedł do
Praeowal w redakcJI
dzłennilcarstwa.
„Intransl·
znanego pisma paryskiego
gea.nt't 1 dał się poznać Ja.ko tudoltellflPisał
nlony publicysta i reporter.
dzledzln:v
tony, eseje, naJczęśclej z
sztuld, przeprowadzał WY'Wiady z naJ·
wybitniejszymi osobistościami. Przepo·
wja,dano mu wielkll karier, w zawodził'
dzlennllcarza. I by1by nim na pewno
p1>Z1>&tal, gdyby nie zwylkly przypadek .
maJl\Cf
Otó Jeden z Jero pnyJac~óło

w filmie, namówll g1> do
malej, nieznacznej roli w filmie „Lilla życia". Rene Clail', kt6ry
filmem w ogóle się nJe interesował, potraktował propozycJę Ja.ko zwykły żart.
W dłuższej jednak rozmowie, dał sic:
fUmia.
namówić do w:r.ięcla udziału w
n.le w charakterze a.kt1>ra,
Oczyw:iścle
jest.
ciekawy
który
ale dziennikarza,
Jakle wratenle mote wynieśt z filmu.
ma•
„Wszedłem do studia na 3 dni wiat pótnlej, - a zostałem tam przez
cale :tycie".
Od teg1> czasu Bene Clair Z'Wiązał llie
raz na uwsze z filmem Początkowo parał się recenz,ją filmową w znanych Pi·
smach paryskich: „Puls-Journal ", „La
Da.nse" I „Le Theltre et Comedia Illudruk0>wane - w
stre". Z biegiem czasu
tyeb plama.eh artykuły, ogl1>sił w zbionamyśle),
(„Po
rze pt. „Retlexlon fal te"
Stl\d jut była k.r6tka dro;a do srebl'ncco ek·r anu.

:PJna,jomośct
przyjęcia

kilka
Rene Clair tworzy właściwie
epok. Kiedy przed pół wiekiem - w
Iata.eh 20-ych - rozpoczął swoją dziasię w
łalność twórczą, fllm znajilowal
pierwszym, p1>ezątkowym okresie swego rozwoju. To Jest epoka filmu niemego, opierającego się jeszr.ze na prymitywnych wzorach pierwszych tWórc6w
filmu: llfeli~sa, Zecci czy Feuillade'a.
sławę w świecie,
Właściwy r1>z.głos i
przyniDSly mu dopiero filmy dżwięk1>we,
Pierwszym byt „PO<! dachami Paryża",
w którym w sposób bartlzo cieply I z
liryzmu i IekkieJ irDnli,
d~zą
du:l;ą
pn;edstawla tycie mieszkańców przedmieścia Paryża. Film ten z11p1>ezątkował
szereg innych. podobnych w swej treś
filmów laldch, jak
ścl 1 wydźwięku,
„MIU1>n", „lł lipca" I inne. W 1934 r.
tw1>rz.y tllm „Ostatni miliarder", O!<n11ty na łle l\llłWneJ opowiastki o ba.n-

(Da.Lsz.y

ciąg

:na s.k. 51

<;hociaż. to. zaledwie początek letniego sezonu, pełno
juz na. moskiewskich lotniskach i dworcach kolejowych
zagranicznych turystów. Z czarterowych samolotów, z
W_Ygodnych ekspresowych
międzynarodowych pulrnanow, z turystycznych· „Pociągów Przyjaźni" i kolorowych .autokaró_w prz.eds_iębiorstw turystycznych wysiada kazdego dma w stolicy Kraju Ra-d tysiące gości ze
wszystkich kontynentów. Obok przybyszów z Pol5ki i
Węgier, z Anglii i Fra.ncji,
goście z odległej
Kanady
i Australii, rozgrzanej słońcem Afryki, z chłodnej, skaIU:tej Skandyna wil. Ten wielojqzyczny tłum turystów
ściąga tu wspólny cel atrakcja wielkiej podróży po
najrozleglejszym kraju św iata, chęć zapoznania się z
os ! qgnięciami pierwszego państwa socjalistycznego, jego bogactwem wielonarodowej sztuki, n iepowtarzahwml zabytkami architektury,
pięknem
i zaskalrnjącą
róż.110trodnością tutejszego kraiobrazu.
REZKRESN A, MALOWNICZA SYBERIA
Z Moskwy na Sy berię wybrać się można samolotem
lub poci ągiei:r1. 'l'rasa podróży wiedzie przez Nowosybirsk, Irkuck, Chabarowsk aż do Nachodki połozonej
nad brzegiem Morz.a Japońskiego. 7 tysięcy km ze
wschodu na zachód, 7 stref czasu. Krai1r1a bezkre•nej
tajgi, potęl.nych rzek, ogromnych jezior a jednocześnie
bardzo ważny i szybko rozwijający się ośrodek przemysłowy ZSRR, dysponujący własnym ogromnym zapleczem surow cowym. Jedną z turystycznych atrakcjJ.
syberyjskiej wydeczki jest un ikalne
jezioro Bajkał,
Groma<iz:i ono jedną p iąt ą całego zapasu słodkiej wo·
dy, j.aka znajduje się na n.a.!.'Zej ziemi. To najgłębsze
słodkie jezioro świata jest prawdziwą ska.rbnicą flory
i fauny. Wpada doń 336 rzek, wypływa zaś tylko jedna, za. to poitężna Angara. Ale podróż n.a Syberlę to
nie tylko okazja do zapoznania się z tamtejszą dziewiczą przyrodą, lecz także możliwość zwie<izenia wielu
cieka•wych ośrodków miejskich i przemysrowych, w!elkich elektrowni wodnych, zapoznania się z o~romnym
bogactwem tego ogromnego kraju.
STATKIEM PO WOŁDZE
PO'C'Zątek tej trasy zaczyna się w Kazaniu stolicy
Tata.Tskiej Autonomieznej Republik i.
l\'Lasto szczyci
się swym pięknem,
Śllleinobiałym
ka.zańs.1um
Kremlem z XVI wieku i jednym z najstarszych un iwersytetów,
w którym pn-ed laty studiow.aJ: Wł. Leni,n. Dalej rzeka prowadzi do Ulj.a.nowska (b. Symbi·r ska) miejsca urodzin Lenina, bo.ha.terskiego Wołgogradu i Rostowa nad Donem zwanego „Bra•mą Kaukazu". Po dro•
dze czekają na uczestników wycieczki, licme d.7.iesiąt
ki pomników hi.storii. A poza tym piękno rozlewistej
m<lltki-rzeki Wołgi,
malowniCfLość jej zielonych
brze1ów, stanowią same w sobie zachętę do odbyci.a teJ
~iekawej wodlnej podróży.
V WSCHODNIEJ BRAMY ZAKAUKAZIA
Barwny folder ta.k otQ zaohwa.la wycieczkę do Azerbejciż.anu: „Czy chcecie państwo prze<:zytać listy, która pisamo do nas w epoce neolitu, zobaczyć „Błękitn"
Różę" lub miasto na wodLie? Wys.tarczy tylko wsiąść
do samolotu i nim z:dążymy wypowiedizieć słowa ta.jemniczego z.a.klęcia „Sezamie otwón $ię", rozstąpią
aię przestworza i góry, a nowoczesny samolot wylądu
je u wschodniej bramy Za.kau.kll!Zi.a, w porci.e lotniczym
Balku.
Ta n1eoo baijkowa z.&'Powiedi czekających turystę
errzeżyć tworzy jednak nieodu>wny kl.im.at do bliżsrze
to poznania prastaorej azerbejdżańskiej ziemi, jej bln·
cenny-ob historycznych zabytków. Nowocze&ność przemysłowych obiektów l współczesnych dzielnic mieszka.
niowycb przeplata tu na. każdym kroku legenda, s
pomnikami p~eszłości. Oto 28-metrowa wieża „Kyi
kl.łasy" zwana
„Dziewiczą" jedna s 200 zabytkowy.eh bu:dowli Półwyspu Apsze.rońskiego 'Z:Wią,zana ze
stu-' legendą o odważnej córce I wyrodnym ojcu :władcy Szirwanu.
Tu także odnaleźć można resiz~kl
legendarnego miasta Saibail, lctóre za.lane przed w1eka-rnl wodami Mwza Ka&pijskiego dopiero niedawno
odsł~niło swoje tajemnice.
Wokół świ..at
labiryntów,
wąziwtkich uliczek, sta<rych meczetów i _IM"'okl_i·wych z~
j~i'Jdów. Na zalkończeonie pobytu w tej p1ękneJ republf•
ce, proponujemy jeszcze odwiedzić Kob~ gdz'.e
wśród wielkich głazów góry Bejukszad zna.3duje
su:
niezwykła kolekcja licząca ponad 4 tysiące wy~ytych
w Jk.a~a.th rysUll1ków pochodzącycl). z epoki neohtu.
WYSPA SKANSEN
1
Le>nlngradu droga na Kiżi - wyspę-m~zeum prowadm przez Pietroz:awod.s'k, stolicę Karelskiej . Autono.miczn.ej Republiki. Stąd już ty~k? półtora-go,dizmna ja12lda sta•tkiem i jesteśmy na mteJSCU. Wokoł ro:i:tacza
się przedziwny świat drewnianych budowli -. słynnyc~
świątyń wyspy Kiżi,
prawd~i-~ych. . arcydz:~eł ~tuki
e.rchiitektonicznej. Jedna z n.aip:ękn 1 eiszych .uteiszych
cerkwi
Preobrażeńska" licząca 22 kopuły zbudowana
tylko p;;y pomocy siekiery i bez użycia a;ni )edn~go
gwoździa. Nie mniej zachwyca kunszt sta:rych mistrzow,
kt6rzy wZJnieśli sąsiednią cerkiew PQkrowską, odz~a
czającą się misterną ażu,rową koronką. kopuł. Do zwie·
mania zachęcają także: pełen drewnianych ubytków
cmentarz i liczne, przywiezione tu z olroli~ych wysp
pomniki drewnianej airchitektury ka:re;1s~1e3. Zgroma·
drono tu pod gołym niebem stare wie3slue chaty,. kapliczki. wiatraki, tworzące razem z zespoł~. rerk 1ew·
nym jeden z najciekawszych c!1yba w św;ec1e sltansenów drewnianej sz:tukl ludoweJ.
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ośrodku

emerytów SUN City na amerykańskiej Florydzie, w pobliżu Tampa u1iczny
napis ostrzega samochodziarz.)': „Jedź powo.
h - tu dziadkowie się bawią". Istotnie bawią się
- a ich wnuki nawet nie wyobrażają
sobie - jak.
W
ośrodku owym podobnie jak i
w wielu innych podobnych wzdłuż i
wszerz USA, coraz więcej ludzi uznanych za „starych" - czyli mówiąc po
naszj;!mu - za zdecydowane „wapniaki" - zaczyna sobie po prostu gwizdać
na obyczajowe komunały. Cóż s!ę bowiem okazuje? Iż są nie tylko skłonni
ale i zdolni - do zawierania ścisłych
emocjoaalnych związków obfitujących
we wszystkie rytuały - z płcią odmienną.

I
N

Dzieci
wnuki przywykły uważać
ich za „starych moralistów" podczas
gdy ci „starzy moraliści" są chętni do
romansów i flirtów nie mniej żarli
wie niż owe dzieci i wnuki.
Tak jak nastolatki - tak i ei ludzle
w podeszłym wieku umawiają się na
randki. Chodzą na ~ańce. Posyłają acbie znaczące, gorące spojrzenia. Roz..
prawiają o „chodzeniu z sympatią na
~tałe",
a kobiety - jak to kobiety ..•
stają się zaborcze w stosunku do swoich „chłopców".
Pastor jednej s parafii, opiekujący
się
gronem zamieszkałych tam star·
uycb ludzi twierdzi, li jest wśród
nich dwóch 7!1-latk6w, z których kaidy
mógłby śmiało konkurować .z.._ Casanową.

A we wspomnianym na wstępie Sun
City, dawna modelka, zgrabny kociak
wyglądający maksimum na lat 60 (a
ma naprawdę.„ 821) chwali się wszem
wobec, że „ma najwspanialszego chłop
ca w całym Sun City". Tym najwspanialszym chłopcem jest człowiek 72letni, a eks-modelka twi.erdii, te dopiero z nim znalazła prawdziwe szczę.
ście.

z

Prz.edstaiwiłem czytelnikom ! to
~ koniecznoścI "!'
wielkim skrócie parę, zaledwie sponad. st!'.- tr~s, jakie
proponują 'Lagranicz.nym tult'yst:om radz1eck1e. brnra podróży. Wiodą one we wszystkie str0111y Kraii.u Rad_. od
Bałtyku po Morze Czall"ne, od Ukra~ny i Białorusi po
Sylbelt'ię i Daleki Wschód.

miłość

Na

za późno. Na tę miłośÓ, któ.

N

.Tak spędzają czas? Oczywiści• poza
godzinami spędzanymi tylko ze sobą,
w cztery, że tak powiem oczy?
Odpowiada szczęśliwa „dziewczyn.a":
„Wcale nie inaczej, niż 20-latki: chodzimy potańczyć,
robimy przejaid±ki
na rowerach; czasem pozwalamy sobie
na taki wypad jak obiad w restauracji. Robimy wszystko to, co robią na·
sze wnuki. Dosklwnie - w~yst'ko!"
W innej społeczności ludi,i starszych",
w San Pedro, w Kalifornii, białowło
sa 60-letnia babcia wnucząt w szkolnym ·wieku - nie ma wprost sł6w dla
swojej aktualnej „sympatii", pana 72letniego. Ona - Regina Shemerhorn,
twierdzi, że gdy przed 5-ciu laty spotkała jego właśnie Williama Hanson.a - poczuła się, jakby nagle miała
znowu lat... 17, i jakby nigdy przed
tym w życiu nie była umówiona z
chłopcem na pierwszą randkę. „Wierzcie, lub nie wierzcie - mówi pani Re·
gin~ -;: Po prostu zakochaliśmy się w
sobie ...
Wierzymy. Czemuż by nie?
ŻYCIE NA c9nzmię

związki

mają charakter może czasem
bard.ziej stały, niż u młodych - ale
wygodniej im jest pozostawać w niezmienionym stanie cywilnym. Przyczyna jest nie tyle psychologiczna, ne.„
ekonomiczna.
A jak te sprawy wyglądają obycza.jowo?
Nawet na Florydzie, gdzie owe nie
usankcjonowane związki między ludź
mi starszymi stały się tak nagm;nne,
że siłą rzeczy zostały przez społoczeń
stwo zaakceptowane - zdarza się, że
takie pary usiłują zachować wszelkie
pozory, iż „nic ich nie łączy", Cza.Sem

tła
miłość

nigdy
nie jest
••
za pozno
się

po pro.nu.~ własnych, dorodzieci i kryty'ki z ich strony.
Znany psychiatra amerykański Theodore Machler opowiada o dwóch wy„
padkach, kiedy to dorosłe dzieci, dowiedzia wszy się, iż. któreś z osamotnionych już rodziców znalazło sobie
partnera życiowego - wystąpiły z żą
daniem, by taką matkę czy też ojca
umieścić w domu dla psychicznie
chorych i ubezwłasnowolnić!!! Oczywiście nie było po temu żadnych podstaw. I nic podobnego się nie stało.
Ale cóż tu się dziwić, iż jesienni kochankowie kryją się ze swymi sprawami czasem tak, jak ongiś ich niepełnoletnie dzieci kryły się przed nimi?
Ale to nie jedyne powody do zachowania tajemnicy. Jest jeszcze jedna:
Psycholog, powiada - iż mężczyźni, }ak
to mężczyźni, czy mają lat 2!.l czy 80
- lubią sobie poromansować bez że
niaczki.

boj4

1łych

POCZUCIE WINY?.„

Shemerhorn ! William Hanson
istotnie przeżywa wiosn~ życiową. Isto·
tnie para ta wydaje się dwojgiem wolnych i beztroskich ludzi - niezupeł
nie to je<;l.nak odpowiada prawdzie. Oboje wychowani zostali w pewnych
tradycjach i określonych obyczajach.
Więc owo pożycie na tzw. „koci.ą ła
pę" trochę ich a zwłaszcza ją „uwiera"... „Musiałam - powiada ona
- dość długo tłumaczyć sobie samej,
że nic złego nie czynię i trwało jakiś czas, nim przystosowałam się do
istniejącego stanu rzeczy".
Z tym przystosowaniem się bywa
bardzo różnie... Ci sami ludzie parnię·
tają świetnie, że jako młodzi uważali starszych mężczyzn interesują
cych się jeszcze ciągle płcią odmienną
- za jakichś rozpustników czy lubieżników.
Teraz gdy sami są owymi
starszymi - i gdy w ich przeżyciach
nie ma wcale owych cech ujemnych, a
są jedynie normalne emocjonalne przeżycia, nie róż.nią się od tych, jakie były ich udziałem w kwiecie wieku
jest im po prostu głupio.„
Profesor psychiatrii z uniwersytetu
Illinois, specjalista gerontologii twier·
dzi, iż przez całe wieki ludzie osiąga
jąc lata uznane przez obyczaj za „posunięte" niejednokrotnie tlumili w
sobie najnormalniejsze potrzeby - emocjonalne i fizyczne.
Dziś jest to
przeżytek człowiek jest tak długo
młody, jak długo jest sprawny, jak
długo zdolny jest do dzielenia uczuć
- we wszystkich sferach tego pojęcia.
A lata przestały się liczyć - ponieważ
starzenie się jest bardzo indywidualną
i;prawą. Bywają starzy 50-letni męż
czyźni i młodzi 75-letni. A znane są
- i coraz częściej ujawniane - przypadki pełnej sprawności życiowej ludzi w wieku lat 80 i powyżej.
,
Str-ach pomyśleć, iż balzakowska keb!eta 30-letnia stała się w swoim cza·
sie aż przysłowiem. Z biegiem czasu
w Polsce zaczęto żartować, że „życie
zaczyna się po 40-ce" ~ co było rozumiane dwuznacznie, jako że 40-ka
mogła odnosić się do wieku lub do.„
pojemności
butelki z w6dk~. (Czte:dziestką
nazywano w swoim czasie
dzisiejszą ćwiartkę}. Ale teraz? Po żad„
nej tam 40-ce!
Okazuje się, że życie
zaczyna się wcześnie, ale w całym
swym rozkwicie trwać może aż poza
80-kęl

Nawet
kierownicy amerykańskich
domów dla starców musieli przyżnać
rację rzeczywistości! Jeszcze kilka _lat
temu samotni pensjonariusze takich
.domów umieszczani byli osobno - podział płci jest zrozumiały sam przez
się.
Psychiatrzy
przekonali odnośne
władze, że nie zawsze trzeba się przy
tym upierać. Teraz w amerykańs!ti.ch
instytucjach tego typu ~oraz 7zęsc!~j
pozwala się starym kobietom 1 mę;i:·
czyznom mieszkać razem - jeśli tego
zapragną, n ikogo też już. nie dziwi i~
nawet u schyłku życia ten i ów, ta i
owa - znafdują
sobie partnerów i
partnerki. Podobno dawniej tacy sp_ragnieni siebie starsi państwo musie!!
chyłkiem-cichcem spotykać się w ja·
kimś okolicznym lasku ...
Nie śmiejcie się. To wszystko prawda. I na was przyjdzie kolej. Obyście
tylko do żyli późnvch lat i czuli
się mimo tQ młodzi.
Czego życzy
wam i . sobie autorka niniejszego.
EWA WISNIEWSKA
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bez pracy, Próbował
pl.al!
krótkie opowiadania. Dopiero 3 następ
ne mmy: „otenUem si41 .z czarownicą''.
„Zdarzyło &ię jutro" t „10 małych Polu·
rzynków", według powieści Agaty Chrl·
stle, przyjęte dość tyczllwie przez puzostawał

klerze, który zmuszał swych klientów
do leczenia sie tymi samymi lekami, co
oD. Film ten tym razem
nic został
:tyczllwle przyjęty przez widzów, a. krytyka za.rzucała twó1·cy odstępstwo nd bliczność amerykański\, podreperowały
atmosfery 1 tonacji dotychczas tw11rzo· dość m01lno oadwl\tlone lina.n.se ret.v·
•era.
nych rlfmów.
W 1946 r„ po C·letniej tułaczce, Ront
Zniecl1ęcony
tym
niepowodzeniem,
Clair wyjechał do Anglii. Zaprezentowa- Clair p()Wrócll dn ojczyzny, by twony publlcz.no~cl londyńskiej
„ostatni rzyć - Jak dawniej - filmy prawdziwie
O't3•ta
miliarder", zdobył jednak powodzenie, francuskie, filmy, w których
co sklonil-0 reżysera a.n:;ielskicgo Alek- atmosfera da.wnycll dzieł, o dużym ł&·
sandra
Kordę,
do
z1tproponowanla du.nku iron.U. humoru, ciepła i liryzmu.
C\alre•ow1 nal<ręcema 3 tumów.
Takim byt Ren6 Clal;r fako twórca
W 19~0 r. Clair udał sic do USA. W
:tyclu pry-watHollywood nakręca film z l\larleną Dfo- filmowy, A Jakim byt
trich w i:lównej roll, pt. „Płomień No- nym? Bezpośredni, tu<'Lkl. Lubił
za·
puszczać się w dalekie spacery na przed·
wego Orlca1rn" Film Jednalc
został
przyjęły chl·.·<~no, a proc1uce11ri zerwali
mleścja Pat'Yia, rozmawiać z Ich mlesz•
kaócaml, przysłuchiwać się i!;h rozmoumowę. ?rzez prawie 2 lata Clair po-

wom I

śpiewom,

L

A

podg1ą,dać

kll tycie,
sp<>aób bycia. M.aterlaly, które tą dro·
g;\ uzyskiwał, wykorzystywał pótnleJ w
filmach, nadając ich bohaterom cechy
swoich rozmówców.
Cenił u ludu paryskJeg-<> przede wszy.
stklm jego bezpośrednio§ć, humor i
śm..ieeh, W Jednym z WyWladów, przeprowadzonych na ten temat, tak powiedział:

„Jestem nJezm.lernie wdzięczny ludziom, którzy d&prowadzają mnie do
Humor jest w trakcie permanentnej rewolucji.„ Najwi<ekSZI\ sa.ty•·
fakcją dla autora jest to, te gdzleł na
świecie Istnieje widownia, gdzie ludzlr
śmieją się dzięki niemu".
Rzadko kiedy ch00zlł do kina.
Był
bardzo pracowity, Niektóre filmy realizował nieraz w pr7'clągu 2-3 mle.'lle·
ev. Nie dbał o prawdQ
hlstoryczn11
awoldl dziel, W filmie np.
Wielkie
śmiechu.

„

I

R

-

ma.newry'•, któreg1> akcja toczy słę w
1910 r„ oficer«>Wie notzą zupełnie odmienne mundury, nlJ je w tym ciasl•
noszono, a główny bohater,
którego
kreuje Gerarde Phlllpe, za.miast modnPgo podówczas gładkiego UC2esanla 1
przedziałkiem
pośrodku
g!owy,
miał
bujną
czuprynę.
W ogóle Rene Clair
był rac-zej fantastą,
niż realistą, w tworzeniu swoich tumów.
nene Clair, mlmo ostamlcb swoich
ntepowod.zetl, któr~ czę~clowo mote u·
•prawiedliwić jego wiek sędziwy, zaJ!\I
poczesne miejsce w hlst-0rli klnema.io·
:;rafii Owlata, jako wielki mistrz ekranu, wybitny reżyser, scenarzysta, aktor
I krytyk filmowy, Filmy jego po dziś
dziel\ zachwycaj'\ swoim pięknem, artyzmem, niepowtarzalną aurą, nastro•
Jem i liryzmem.
F. L.

Reni! Clair w rozmowie z reży•erem
l\ntrnim nohdziewtczem, w cza~ie swego pobytu
w Warszawie
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„Ognial'"
-zawolal generaJ Oscar Luis
Da Silva l honorowy pułk konny III Ar•
mil Brazyl!Jsldel w Sao Borja, w liczbie
3.000 żołn1en.y, oddał salwę. W rezultacie
zarówno Da Sllwa, lak t drugi generalski uczestnik .u.roc-zystośc1 wojskowej, pospadali z koni. W obu przypadkach oby.
ło

się

~z

większych

obrażeń,

PRACOWNICE SPOl.ECZNE Z SOHO
Ankiety , przeprowadwne wśród prostytutek w znanej londyńskiej dzielnicy rozrywkowej Soho PQkazują, lak stwierdza
pismo „New Soclety'', że są to „kobiety
na ogól wykształcone, ubóstwiające życie
rodzinne I poza finansowymi korzyś
ciami - uważając,. swój zawód za pracę
społeczną". Ankietowane panie stwierdzały na ogól, że najważnteJs.re w tym zawodzie jest być „dobra słuchaczką. ponieważ wielu klientów szuka Jedy.nie kogoś. kto mógłby wysłuchać Ich zwierzeń
t trosk. a mniej cllodzJ Im o seks".

wYPal1t przed 1so tatr tmtat po
mm
mdłości), a jedyny kieliszek wćdikl wypił
w 1831 roku. „Myślałem. że ml spali żo.
łądek" powiedział dostojny Jubilat.

Połowa
&nk!etowanyc!ł
dziewcząt i
chłopców wyka.zala

lat.'

mlodyeh
nadmiar

Wagi.

PSY PO WYŻSZEJ UCZELNI
Nie tylko rasa. uroda t wysi:uka.na fry.
zura Uczą się w psim świecie, ale I psie
maniery P od tym hasłem obywatel NRF
p. Wermehr otwoczył psi uniwersytet, do
którego przyjmuje jedynie psią ary&tokrację_ w czasie kllkutygodnlowycb kurspw uczv psy odpowiedniego „stylu ży
cia". następnie wręcui wlaśclclelowl ozdobny dyplom I inkasuje 360 dolarów.

TELEWIZJA TUCZYT
Sktonność do tycia jest wprost proporcjonalna do liczby
godzin
spędzonych
pned telewizorem. Do takiego wniosku
doszedł
profesor J, Meyer z amerykań
skiego unl wersyt.etu Harvard po przeprowadzeniu badań, obejmujących kilka tysięcy
młodych Amerykanów
poniżej
18

BARAN (21. Ul, - ZO. IV) l
UnikaJ dyskusji, nie rozdmuchuj spraw spornych, 'Zwłasz
cza pohamuj zazdrość. Po cóż
komplikować
najbliższym

JESLJ PIES NIE ZASZCZEKA„.
Sąd

w Genui zasądz.ll obywatelowi tego
miasta Ptetro Audano grzywnę w wysoko§ci l.280 dolarów
w charakterze odszkodowaota dla Pt ero Cam panini ego, którego ugryzł pies oskarżonego. I to - jak
stwierdzono na sprawie - bez uprzedniego zaszczekania czy zawarczenia.
Sąd uzna!, że oles.
który schował się
pod samochodem powoda 1 nie
chciał
stamtąd
wyjść
powinien byt
zawarczeć ostnegawczo. aby
Campaninl mógł
zorlenLować się, li ma do czynienia re
złym r;>sem.

rza wreszcie

mnmm 111rmmmnflill1 nnm111mnmn 1

BI E T A

lłlę,

tir cesa.rsk! f!QIDOrodek fl1'%1/•
za.i nteresQWQ,nunn W&tępnym przygowwamlom d.o uroczystego chrztu, te ci<>strzega.l d.oBt-Ojnych męlów stanu z ogromnymi peruka.ml na qlowte. te cZostrzegal przeplę l~n e da.my ubrane we wspnm.lale sza.ty tkanie szczerym ztotem w sali rycerskiej zamku ustaw lollQ ołtarz z11 ztotą
m•edntcq wysa.dzamą szla·
chetnyyn1 ka-m!en!amt. Do m tecintc11 wpuszcz.o llQ plęc! kropel WOdy z Joraamu.
Na ołtarzu
umieszczono cen1U1 relikwie.
Rozpoczęla się
wielka uroczvstolc!. Oo 1aJt wkroczył wspa.ma111
orszak. Na purpurowej pociuszce o.'>Szytej br11la-nta.mt niesiono najważniejszą btctę uroczysto§ct: maleńki „puszek ma.my", Marlę Teresę (1717-80), przyszlą wtadczynlę Austrii I kró·
Iowę Czech I Węqter.
Obrzędy n!e przypadly
jej d.o gustu, wterctla 1tlę I plakala. Ale prawdziwy „koncert" u-rządziła Wteciy, qciy skropiono jej qtówkq U>Odą z Jorda.nu. Dop iero pulch·
M
pter• mamki uk-OUQ. rozgniewQ.ną a-rc11ks i ęż
WyM<walo

glącial

z

s ię

n!czkę,

Marta

7'ere111,

na

wyrosła

na#ta.rszo cdrk<J

urodziwą

pa.nienkę.

Ka--rola

Starających

VI,
się

o j81 cirobną dloń bylo wielu.
Ale K•arol udmi.echa.l slę tylko ciumnie I odsylal wszystktcll
ci<> d.omu. Pelna temperamientu panna nie byla zad<>W<>!ona z takiego przebiegu sprawy. W
końcu uda.Io stę upros i ć tatę o „przycizielente••
j81 28-letnreqo, przystcjnego Franciszka Stefa·
na. księcia Lota.rynqi!, który wychowywa.l się
na. dworze wiedeńskim.
Wkrótce zmarl Karol VI I pozosta.w!l po sobie ogromne, a-le sla•
bo spojone dzted.ztctwo, które miała O<Ltqa ""'
ma.cntać 23-letnia córka..
Za.cz~

wysuwać

rótne rouczenta poci adre-

MWa.nla Marla Teresa muslala lłl.ę bron!d 1en.
cze dwu krotnie przed swvm a.gres11wnym 1'rewn ia.Jc1 em.

Sprawy państwowe fl0Chla.ntal11
cesarzowBJ
wiele czasu. al e nie pozwala.la s i ę miesza<! do
rządów nawet samemu 1.1;kochanemu mattonk-0.
w1, Fra,nc1S zkow1 I, któremu urodz ila szes-nal•
c toro ciz ieci/ Musiala też pi!nowa.c! swego me·
ta, bo zdradza! ją częsw, choela4 dl/&kremte.
Córkom swotm doradzał.a:
- Im więcej swobody dan malto<nkowt, ~
m ilsza sta-niesz su?
cl.la niego ł tym ba._rd.zteJ
będzi<? sz ukal twego towmrzystwa. D_ba.J o poci•
trzyma-n i e każdej rozmowy, która go i.nteresu,.
Je, nie bądź kapryśna; chodzi o w, a-by u cle•
b ie czui się najlep iej.
Szal mllo#cl przemij<ł
szybko. n.ateży więc cibac! o to, aby' 1111/ła mu
po ży!eczna
w jego dqżenla.ch, w jego pra.c11'
abyś stala mu się nieodzownym przyjacielem„.
Po śm i erci Framclszk.a. I Wdowa pogrążyla s!t
w glębokiej ta.lobie, k.tórej nie zwżyla do tmte.r.
ci. W wokoJnl ejszych chwila.eh obllczala godzf..
ny szczęśt:!a spędzone u boku Framciszka. W
mocWtewn!ku
zanotowala.:
„Mój
szczęśliwy
stam malżeńskl trwał 29 la>t, S miesięcy, 6 cf.ni;
o tej samiej godzinie z:ma-rl, w której odda.lam mu przed ta,ty swoją rękę, byto to tet w
n i edzielę . Zyuz.m z ntm 335 miesięcy, 1540 ty·
gOdnt, !0.781 ant, zsą.144 godzi.n y„. T11le ra.z11 sit
pomoci·lę I ty!e jałmutn.11 udzielę".
M a-rta Teresa przMyt<i ttWego maltonk4 o U
Za-t. Na lożq łmt.ercl Wl/SZeptala.:
Okropna pogoo;i, 11 1a. mam przed .004
~ką ba.rd.ro, bt111'<1zo d4leką pod-rót.~
KONRAD RUCKI

sem Ma.rH Teresy.
Najenergiczniej przystąpi!
do tfztela „pirat kontynentu". 'Fryderyk ll. który 1ut w trzy mieslace po fml.ercl cesa-rza roz-

1'S: 1'11 tym koitczvmv na.sz cvk!. Za otrz11mane l!sty skladam Cz11telnikom aerdeczne po-

począl

dziękowankf,,

ciz tal11A1.ta wojenne przeciw Austrtt. Potęga Prus rosia.. Na. przestrzeni •O-Letniego pa.-

NAGRODY:

IC.

'

KOZlOROŻEC
(22.
I .): Wokół cleble

poważniejszych,

możesz

POZIOMO: 2. Rzucił ją Cez-ar wraz z l.nnym1, przekraczaRubikon, 5. Rajska dziewczyna, 6. Tytuł utworu Kraszewskiego, 10. Ssaki morskie z rodziny delfinów, 11. Lę
czyck.I diabeł, 15. Rodu Forsyte•ów, 16. Zdrobniale Imię mę
skie, 19. Dozorca więzienny, 20, Wódz kozacki, 22. Masyw
górski w Belgii, · Francji l Luksemburgu, 23. Paciorki, 25.
Pokrywa syrenkę, 27. Na rozpoczęcie rundy, 26. Miasto powiatowe w woj . bydgoskim, 30. Dawna oplata rogatkowa,
32. „Dziennik Lódzki", 36. Legenda.my protoplasta Polaków,
37 . Imię męskie, 38. Czołowa postać z „Chłopów" Reymonta, 39, Tlenek węgla, 40. Skąpy 1 chodzi w spódniczce,

a.

Krz11i:óUJka nr 24

NB 20 z DNIA 3 CZERWCA
·B.R.
Tro·~a.

PIONOWO: l. Wstaje dzień, I. Uzbrojony statek,
ł.
z szeroką główką, 6. Jest w pasiece, 7. Tuz, 8. Rodzaj chustki bułgarskiej, 9 Czterdzlestoletnl „Ford", 12. Nie
dopalony kawałek świecy, 13, Członek plemienia tatarskiego, 14. Dawny leśniczy, 15. Kraj afrykański, 17. Niebieski
barwnik kadziowy, 18. T;ytul opery Verdlego, 21. Hiszpań
ska metropolia, 24. Reżyser filmu ,,DOktor Mabuse", 26. Rencista, 28. Przyrząd snycerski, 29 Wygórowane poJi:cle o so·
ble, 31. Weranda z balustradą, 33. Jeden z trzech muszki•·
terów, 34. Pociąga nim Ojstrach, 35. Kość na starość.
Gwóźdź

CAi.EJ KRZYŻOWKI ODCZYTAO
SZYFR:
11-C, 1-L, 11-D, ł-C1
8-A, 3-N, 12-A, 2-H, 3-D, ł-I, 10-A, 11-F, 7-K, 10-B,
14-A, 7-B, 14-C, 9-G, 10-E, 8-B, 5-J, 10-K, 12-C, U-G,
11-H, 14-F, 12-N, 13-F, 1-M, 1-N.
. PO

ROZWIĄZANIU

NASTĘPUJĄCY

Rozwiązania (wystarczy samo hasło) nadsyłać należy pod
adresem naszej redakcji r doplsktem na kopertach (kar·
tach) „krzytówka nr 24". Term.lu 1 dni,

PIONOWO: fołd, buda, osad.
tron, ogar, acan, okazja, duma, ITD, ZOO, war, fUm,
Łask, nie, łza. Zaszyfrowane
hasło

brzmiało:

KRONIKA FOTOGRAFICZNA
:W KAŻDEJ BODZINm,

i nagrody
Nagrody

ufundowane prze•

Pn;ed·siębiorstwo

„Foto-Optyka'' w

Państwowe
Łodzi wy-

·

losowali:
Aparat fotograficzny „Cer·
to" KM 35 z futerałem Wojcie<:h Zieleniewski. l.ódt,
ul. 22 Lipca 29.
Projektor „Jacek" '1erzy
Broniewski, Zgierz, Os. 650
blok 22 m . 33. Nagrody są
do odebrania w sklepie „Foto-Optyka" w Lodzi, ul. Piotr·
kowska 85.

się

zwłaszcza

że

po nich spodzie. wać dużej satysfakcji.
WODNIK (21. I, IS. rt.) :
Stać clę na to, byś wreszde
postawił przed soba cel odległy I ambitny, Jeśli zrobisz
to teraz, zaczniesz go realizować w wyjątkowo sprzyjaJl\cYch okolicznościach.
"łtYBY
(19. n. - 20 nr. 1:
Czeka clę zmartwienie. zwią
zane z osobą krewnego
w
starszym wieku.

łódka, okara, Don, furtka, oka.z, .zło, fał, annał, makięta.
jąc

szykuje

dzie próho,vał cię „poderwaću,
ktoś inny poróżnić clę z przvJaclólmi. Na.l lepieJ zrobisz n'le
dając się odciągnąć od spraw

ROZWIĄZANIE KRzyżOWKI

!ebr0,

xn. -

się ~·lele ruchu: nowe zna.lomośc1, Jakiś wyjazd, lctoś bę

Rozwiązania

POZIOMO:

wy wysiJek. Jest też prawdo·
podobne, że dosta tniesz nieo·
czekiwaaą
propozycję zmiany
obowiązków, Nasza rada: nie
decyduj się pochopnie!
RAK
(22. VI 22. VII.):
Okaż domownikom więcej serdecznoścJ I uwagi, gclyż bardzo tego potrzebują. Przygotuj się na istotne zmiany
w
pracy.
LEW (23. VII, 23. VIII.),
W pracy w•zystko układa sie
pomyślnie, W niedalekim c.za•
sle dojdą do skutku projekty,
które ustablllzuJą twoją sytu·
ację zawod<>wą w sposób, Jakiego oczekiwale~.
PANNA (24. VUI. - 23. IX)!
W swoich projektach wybiegłeś troche za dalelw naprzód.
Tylko cześć z nich uda się
zrealizować; Inne muszą po cze·
kać, aż sytuacja I ty sam doJ·
n:eJesz do wprowadzenia lcb
w życie.
WAGA (2ł. IX, 23, X.):
Twoje zamiary w sprawach
osobistych utkną przejściowo
w martwym punkcie Trzeba
się z tym pogodzić 1' niczego
nie r<>bić na silę! W pracy
natomiast otwiera się
pn:P.d
tobą okres udanych tnlcjatyW
1 realizacji.
SKORPION (24. X, - 22. XI):
Najbliższv tydzień będzie dla
ciebie bardzo pomyślny,
Nie
tałuJ więc wysiłków, aby
w
tym czasie załatwić możliwi~
wiele spraw osobistych I za·
wodowych.
STRZELEC (23. XI. - 21, XII) :
Nie podejmuj powatnej decyzji pod wratenlem nledaw·
nych
niepowodzeń.
Obecny
okres wymal';a od ciebie wielkiej cierpliwości, spolcoju
I
optymizmu; daj dowód,
te
stać cię na przeczekanie zlej
pass:v.
20.

sir,

NALEŻY

_

BUZNIĘTA (22, V. - 21. VI):
W pracy czeka cię doda tko-

PRZYKLAO DO NASLADOWANIA
S:zJrall Mlsllmow,
najstarszy
obywatel
zamieszkujący
w Azerbejdżanie
(ZSRR), obchodz:l1 ostatnio swoje 168 urodziny pracując w ogrodzle. jak od wielu lat. Mlstlmow. który tyje ze swoją
tr-zeclą, 107-Jetnlą żoną, twierdzi. że pierw.
1>1.ego ~ 1 ostatniego papierosa w życiu

o

ku ostatecznemu

rozwiązaniu.

świata,

K

z

współżycie

czlowiel<iem, jeśli
wszystko wskazuje, że nie ma
powodów wątpić w jego loJal·
noSć I we wciąż żywe zainteresowanie two;ą osobą.
BYK
(21, IV. 21, V,):
Ważna sprawa rodzinna zmie-

1'

·12
13

14

"~""'--"'''-_.,....._......,

Kiedy z pokładu >RP „Dzik" zobaczyłem po raz pierwszy „Polo·
neza" płynącego mjestatycznie w asyście dwóch okrętów wojennych
~zeczypospolitej, k'dy strzeliły w górę grot i b~zan, a biały, smukły
1acht lekko pochylciy ruszył szybko do przodu na nasze spotkanie ·
ścisnęło mnie coś •gardle.
I nie była to tro i wyłącznie zazdrość, ie to nie jo wid:tiałem
i przeżyłem to wsfsłko, co dane było widzieć i przeżyć kapitanowi
Krzysztofowi Baraowskiemu. Było w tym także sporo z podobnego
wzruszenia, jaki~o doznałem przed niespełna rokiem na widok
„Daru Pomorza' wpływającego triumfalnie do olimpijskiej Kilonii
na czele armadyzwyciężonych przez siebie żaglowców. Tu pokonana
została przede 1szystkim samotność, ból, strach, zmęczenie, a nad
wszelkimi pneoYnościami, jakich nie szczędziło samotnemu żegla·
nowi morze (a;zosem może i ludzie?), górę wzięły: hart ducha, odwaga, stanow,ość, żelazna kondycja psychiczna i fizyczna, dosko·
nałe umiejętnści żeglarskie, a wreszcie przekonanie, ie jeśli jacht
będzie dobry,a jego zaletom dotrzyma kroku załoga, to wyprawa
powinna się l:lać.
dala się - i t(jak jesz.
br.
cze 10 l< w .e~1a
i:ud.i:.n1e 2~ czasu
o
Gi'vn Krzvsdif Baraę na po·
znalazł
nowsk.1
i
~uulh
20'
7'
ZYCJJ
tym sa2i 0 55' Wesl (czyli
wrleśnia,
mym mlcJscu cu
do
kredy płynął z N port
tym
Capetown) zamy jąc
sam ym zato1.;wn· na „Poloziemi.
w ól
nezie" pętle
pona o samotnie
Opływając
pod żaglami K ·ny przylą·
dek Horn kapit· .,Poloneza"
naj.
13
znalazł sie wśr ·
świata,
ż„gl· zy
le~szych
ktorzy dokona! lego wy<--zyJo z „ryczą
nu, Wysz.idł
czterdzi. tek„ - najcych
obszabardr.iej hu rzl ycb
rów południo' .go Allan.tyku
Oceanu lnfłyj. leg o i Pacyfi.
kn, gdzie nie al przez okrą·
zachodnie
w ją
gly rok
try, płynąc z
sztormowe
Tasmanii fło ornu przez 45
dni - pobi rekord szyhko.
przez Chiścl ustanow i ny
chrslera, ale
Ale \\'szytko wskazuje na
lecz
to, że naj ;;kniejsz.vm
także najtr dniejsz.vm i najbardziai pr cowitym dn iem z
całego re~j dookola świata
a pi tana Baranowbyła dla
niedziela skiego ubi gla
tórym po przeszło
dzień, w
roku ~am tnej i:ettlutti .rzucił
wrl'szcie 1umy „Pnlon„za" na
03bneź1> przv Wała<'h Chrobrego w si„7.Pcinie. M ·i;]ę
do
że kapi~n Baranowski
końca żicia nie zapomni wi·
doku olbrzymirh fal na morzu Tasmana, Pacyfiku, jak
i tego mrowia ludzi w Sw I Szcze<:iniP - Junoujściu
ni•
dzi wid1ął'ycb w nim
tylko .bohatera mórz I ocea.
nów, człowieka, który wszę·
dzie tam dokąd zawitał „Po.
biało-C'ller•
lonez" rozsławił
banderę, ale także •••
woną
illę
„faceta, któremu udało
kogoł kto
dopiąć swego" swoim wyczynem udowodnił,
ŻE REALNY KSZTAŁT NA·
ZALEŻY
SZYCH MARZE~
PRZEDE WSZYSTKIM (cho~
SA·
NAS
nie t.vlko) OD
MYCH„.
Tego pamiętnego dnia spot.
kaniom I uroczystościom, ktń
rvch bohaterem był kapitan
Baranowski nie było końca.
Przem6wienia, iratulacie, od·
in.
znaczenia. orezentv (m.
piękny model „Poloneza" wy.
pracowników
konany przez
Stoczni Jachtowej im. L. TPligi w Szczecinie, J?dzie w re·
kordowvm czasie 7 miesiecy
narodził się także i:>rawdzl.
wy .,Polonez". olbrzymie pamiątkowe nuchary. kluc7.vki
do ,.Fiata 125p Combi" itd.) wszv•tko to •Prawiło, te wieuroc1.vstvm
na
czorem
Ksiażąt
co<'ktailu w Zamlrn
Pomorskich sr.częśliwy, al" I
setnie zmcczony kapitan Ba-

l\JOMENTV.
TAIUE
PSYCHfCZNE, W
K'l'URYCH czut. PA~. ŻE
NIE DA RADY, MY~LAŁ O
PRZE.RWANIU R.EJSU?
- Poza tymi trudnościami
o których mówiłem na po.
n ie. Po za tym ja
czą tk u w te kryzysy psychiczne nie
Moim zdaniem jezeli
w;erzę
ps yktoś przeżywa kryzysy
ch:czne to się w ogóle nie
Jest
żeglugi.
nadaje do
to facet skończony ...
JE•
PAN
PRZYZNA
DNAii, ŻE TAKIE l{RYZYSY RODZĄ CZĘSTO DOPIE1\10•
NA
RO SYTUACJE
RZCJ ...
- Ale takie sytuacje r6w·
REJSU

h.tli.':.li.'SY

U

mówił: „są granice
przyjmo·wan ia
możl iwości
dzięku j ąc jewzruszeń„." tym
serdecznie
dnocześnie

ranowski

wszystk 1m setkl>ttl Judzi, których zapał i wysiłek sprawiły, 7.e wit'lkl re.is „Poloneza"
dos11edl do skutku l zakoń
czył

•ię

~zczęśliwie.

zanim
iednak
Przedtem
jednel(o
Wlll!e•'.ono zdrowie
z najlepsz.vch żeglarzy świa-

kapitana Baranowski~
ta go wzięli „na spytki" dziennikarze·
KIEDY POWZIĄI:. PAN
PODJĘCIU
O
DECYZJĘ
SA·
PRZYGOTOWAR DO
MOTNEGO REJSU DOOKOŁA SWIATA'l
na
1tąd - Niedaleko
Kanale Piastowskim, w sierp·
niu 1969 roku po zakończeniu
samotnego
2-tygodniowego
rejsu i;io Bałtyku, jeden z
moich przyjaciół żartował, że
trenuję pewnie do rejsu do·
okola świata. Wyśmiałem go
w pierwszej chwili, ale potem - wracając pomyślałem
i;obie: „dlaczego by nie„.?".
NAJTRUJAJU BYŁ
W
MOMENT
DNIEJSZY
CZASIE CALEGO REJSU?
- Hm„. To trudno powiedzieć.„ W momencie przechodzenia równika, kiedy wsze.
dłem w passat południowo·
wschodni, urwał się forsztag

podgłówna lina, kt6ra
od
maszt
trzymuje grot
zależało
Wszystko
przodu.
wówcza$ od uratowania tego
do sy ć
ma;;ztu Morze było
rozkol.vsane, sila wiatru 5--6
•topni. a ja mu,ialern wJeżć
nio·
na wierzchołek ma~ztu
forsąc ze sobą awaryjny
naj.
•ztag i starać się jak
szybciej go założyć. To bvl
li z y c z n i e najcięższy mo·

pr?bą
ment. Najtrudniejszą
p s y c h i cz n ą było wyisc1e
z portu Hobart w Tasmanii,
wiedziałem, że mam
kiedy
bardzo niewieakie szanse na
Pacyfiku - biorąc pod uwagę to, co wiedziałem o tym
akwenie, a także o jach~ie.
Doradzano mi nawet, abym
raczej zrezygnował z rejsu I
w tej trudnej atmosferze wy.
ruszałem z Hobart.
DLACZEGO UKRYWAŁ
PAN DECYZJĘ O REJSIE
DOOKOŁA SWIATA AZ DO
NEWPORT?
- Ja nie ukrywałem tej
decyzji. Kto miał wiedzie~ć to
wiedział. Um6wiliśmy się .tak
z protektorami wyprawy, i&
do
dec:yzja będzie należała
mnie - w tym sensie, i~ dopiero z Newport, po za.koń
transatlantyregat
czeniu
ckich, kiedy sprawdzę siebie I
jacht, poproszę o pozwolenie
płynięda dalej."

- GRONO oSOB ZE STO·
W
JACHTOWEJ
CZNI
WYRAŻA
SZCZECINIE
PRZEKONANIE, ŻE „POLONEZ" NIE JEST PRZYSTOSOWANY DO. SAMOTNEJ
ŻEGLUGI DOOKOLA SWIA·
TA, NATOMIAST BYf, BUDOWANY DLA REGAT SA·
MOTNYCH PRZEZ A TLAN'SIĘ
PAN
,GUYBY
TYK.
ZJ:?RADZll:. STOCZNI PRZY-

GOTOWAŁABY

ONA 1ACH'l'
NIECO INACZfiJ„,
- Ten jacht był - łmiem
najlepiej w Poltwierdz i ć i;ce przygotowanym jachtem
do regat transatlantyckich I
jednym z najlepiej w świ&·
jachtów
cię przygotowanych
do rejsu wokół &lobu wy•
daje mi się poza tym, ż•
je:i;li jacht jest budowany dla
a nia
żeglugi samotnej na mały czy średni .sztorm
to, to jest właśnie najprzy
ważniejsze. Chciałbym
tym podkreślić, że pierwsza
miała
wywrotka „Poloneza"
miejsce na Kanale La Man•
drodze na regaty,
che, po
czter.
kiedy do „ryczących
dziestek" było jeszcze daleko„.
Wl.ASNIE - .JAK TO
TYMI WYWROT•
BYŁO Z
KAMI, PRZECIEZ TEORIA

POWIADA •••

- Jeżeli chodzi o wywrotkł
je~t to obsesyjne pytanie
:teglarzy. Mówię „ob!:esyjne"
jakby to
ponieważ wygląda
był olbrzymi ewenemPnt, kt6•
ry aię nie zdarza. Tymczasem zaprzeczające niekt6r.ym
jacht6w
teoriom wywrotki
to
kilowych zdarzają się l
w pewnych rejonach m6n i
ocean6w dość ~zęsto. Przeży
ło je wielu t.eglarzy, ·wywr6.
Tasmana
cił ~ie na Morzu
Chichester, w czasie sztormu,
który trwał tydz iP ń. wywróciłem się I ja. Probfem nie
leży w pytaniu czy wywro'kl
.lach tów
„ niewywraca 1n vch"
kilowych M możliwi', al" j?.k
s'e przNJ nimi u~trz<'<:. Ocz:v1111.
wikie nif' m? recPnty
,.ryc7.ace c>.tr>rd,ir~tki" i k•idy musi znnle7.ć włas11a tech.
nike na prr.eżvcie.„ Stocznia
jacht bard7.o piękny
zrobiła
Ml·
I bardzo dobrv. .Teito
)P~t
leps7.ym sprawdzianem
to, 7.e oowrócił wraz 7 zalol(ą szcześliwie do domu
P'Jni.Pw•7. t.am 1trl7.i<> nlvw?l -

od•
mówią żeglarze więksi
mnie - czy szczęśliwie doplynie do portu prz.eznacze·
n i a.
OCENIANO „PO- .JAK
LONEZA" W PORTACH DO
KTÓRYCH PAN ·ZAWIJAŁ?
-:-- „Polonez" zrobił wszę
dz :e dobre wrażenie już sa·
mym wyglą<iem. Podziwiano
szkutnicza.
robotę
doskonalą
sporo
nawet
Ba, miałem
eo
klientów. którzy chdeli
kupić, a ceny ciągle rosły pocz:vna jąc od 30 tys. aż do
100 tysięcy dolarów. Wszystkich chętnych - a bylo ich
wirlu m. in. r.e W7.ględu na
pan~jącą na Zarhodzie modę
na iacht.Y drewniane - odsyStoczni Szczec iń .
łał em do
skiej.
- ILE GODZIN N A DO·
BĘ MÓGŁ PAN SPAó?
Powiem
różnie.
- Było
może ile najdłużej nie spatrzy dołem bez przerwy by ptld rząd. Muszę jednak
jacht
pow ;ect1ieć, że póki
jest poza szlakami żeglugo.
niebezpieczeń
poza
w.vrn1,
stwami nawigacyjnymi - na
to mo·
otwartym oceanie żna spać I dzies ięć godzin na
dohę i po jednym z takich
tru<ln.vch -przPjść, kiedv j11;i:
mogJl'm spokojnie odetchnać i
samosterownym
Iść k ursf'm
18
~pałem słodko przez
fodz in.
- CZY BYŁY W CZASm

nież uodparniają.

A GUYBY !\JIAŁ PAN
W TAKI RE.IS PO
RAZ WTÓRY, JAKI .TACHT
BY PAN TERAZ WYBitAŁ'l
„POLO!\/ EZA"?
- Oczyw iście. J~st w doskapi·
Jego
konałym stanie
tan ma więcej doświadczenia
jak
tak
chwili
i w każdej
mógłbym wejść na
sto ję „Poloneza" i pop1y.
pokład
nąć nim dwukrotnie w reja
-

PŁYNĄC

dookoła św;ata„.

-

z

AJ.E CHYBA Z :1;0~'~"
tym razem jut

O tak -

żoną.

RADZI
PAN
A CO
NA
IU NASTĘPCY
SZLA.
OCF.A NICZNYCB
KACTI?
- Przede wszntklm -1 to
ouracl~ ·ł
Weille me żart~·n
bym mu ż„p.Jugę w „ryczą•
cwh <'7.terrlz'estkacr " .
TRWAT-,y
. - TLE CZASU
PJ?ZYGOTOWA.
W StTMTF.
NIA OO RF..JSU?
- Trzy lata, a re.is - rok
- <'ZYll stosunek :l:l. - Jak
mieA
z teim widać tneba
wiFk~7.ll o<loorność na lądz:s
nii na morzu„.
Tek•t I z<'f1ecla:
-

~WO.JE,

ZDZISŁAW

SZCZEPANIAJI:

Wizyta
u pani• Heleny
(Dokończenie

ze str. 3)

ac!Jęcłe Sikorskiego s królem Jerzym W rogu pokoju stoi
popiersie generala, ustawione na tle 'sztandaru Polsl<1cb Sił
Pytamy generałową Sikorską ezy posiada
Powietrznych.
Zap;zecza, To, co
Jeszcze Jakieś Inne pamiątki po mężu.
miała, przekazala Instytutowi w Londynie, a także niedawno
do kraju, dla 11-luzeum Wojska Polskiego oraz nowo otwar•
teJ azkoly .im. Generała Sikorskiego w Hyżnem,

ON MUSI BYC

MIĘDZY

SWOIMI

: ..I wreszcie pada to pytanie, które Jut od dawna wisiało
w powietrzu. Czy cbcia.laby wrócić do Polski? Czy tęskni <1:a

krajem?
Milczy długo, potem mówi wolno:
- Czy tęsknię? Mój Boże, tl)sknota za Pol skę nie opugzcza
mnie ani na moment. Tęsknota do ziemi zapachów m!nvv
lud.z.I. JHtem ze wsi. Mieszkaliśmy przez' wiele IM 'w resz:
tówce P&:rchl!lnle kolo lnowroclawla. Jak tam pach11ialo zboże,
trawa, hście jesienne, Tutaj nic nie p~chnie tak plekme1
ani kwiaty, ani ziemia. ani trawy, Mieszkam tn tyle lat ale
myślami tvję zawsze w Polsce. Czy chrialabym w~órlć ~ ·Tak
Nie wiem. Przy Jednym trwać będę jed11ak
Czy wrócę?
zawsze, ciało śp. meęo męta winno wrócić do kraju, do
ojczyzny, do narodu polskiego, którego byl bardzo wiernym
•lu;ą i przywódcą, któremu poświęci! w pracy cale sw oj~
tycie I 61a które~o zginĄI.
On m_usi być między s>yolml, p~agnę dlateP,'o, abv prochy
Slkorsk iego zostaly przewiezione z Ncwark do Polski.
0

w .,ryr7ącyrh C7łP.rd 7 i~stka•h"
nikt nie ma pewności - jale
J)f.IENNIK ŁODZKI -nr 155 (7646)

t

„

Fellńs.kl!~

03

595-51
09
07
511-20
8~5-46

395-85
S3ł-28

288-81

gooz. u „wesott
WIELKI
kum-0s1.k:i z Windls-0ru"
2. 7. nieczynny
godz. 19.11
POWSZEC HNY
.,Mil<>ść jest złym dorad<:ll"
2. 7. nieozymny
NOWY - n:eczynmy
l\1ALA SALA - nieozyuma
JARACZA - giodz. Ul „Kram :r.
pio.senkam i", 2. 7. nleczy:n'!l y
TEATR 7.15 - g-odz. 19.15 „Tlrę.
.r_oowata" , 2. 7. n ieczynny
<MUZYCZNY - nie<:zyruny
PINOKIO - niec-zyamy
n iecz;•nny.
ARLEKIN lllUZEA

ILODZKIE ZOO
(ik:ua

eT:Yl!lil1e w god1z. 11--24
cz~"n.na do godz. 19)

nieczynna

KI N A
BALTYit - „Maly wiellld ozlowiel'rl:" (USA) od lat 16 godz.
10, 13. Ui, 19, 2. 7. ja.k wy-żej
„Król dama, v.aLUTNIA (NRF) od lat 16 godz.
let"
12 ł5. 14.3G 17, Ul.OO 2. 7. jale
wyżej

POLONIA - „Smie<:h w clemang od lat 18 g-0d.z.
n-0ś<:i"
1-0. 12 IS. 14.30, 17, 19.30
2. 7. jak wyżej
WISf,A - .. Opętrunie" (ipol.} od
lat 16 g-0dz. to, 12, 14, 18, 11,
20, 2, 7. jak wyżej.
WLOK.'IJIARZ - „Droga do 8al!ny" (lram.c.) <>d lat 18 e<>d.Z.
nG, 12.15, M.30, 17, W.30
2. 7. jak WY'żej
WOLNOS C - „Wimlnetou l ł::ról
matt:r~· (j,ug.~ od lat 11 10011.
1ll, 12. lf „Walt.er b1"0llti Sarajewa•• (A) (jwg.) od !M 1ł
l 8,

u.

2. 7. j.aik

wyżej

- „Pa111 HuUot wśród
11amocho dów" (A) od la~ lł
(franc.) godz. 10, 12 lł, l.C,
19, 20, %. 7. j.adci wy-tej
„Siadem
'l'ATRY-L ETNm
cz.arnowlo sej d~ewczymy" od
lat 18 (jug.) godz, 20.15 (:ki:n<>
ezynne tytko w dlni pogodne)
2. 7. ,.Swiade•k Jc.oro.nny" \W!.)
od lat 18 g-Odz. 20 .15 (•kin<>
czynne tylko w dni pogodne)
,.W Mi
ITYLOWY -LETNIE
illn.r.iian Tooumseh " (NRD) od
tart 14 godz. 20.:ro (~o cz:yinne t:rll© w dlili pogOOine)
2. 7. j•ak: wyżej
;,D2liewczy:na s •latoZ.Dit letem" <>d Lait 1.6 (wt~ g-Odlz,
1U5, 17 .:ro, 1.9.45, I. 7. Jale wy-

l:ACHĘTA

------

(radz.) od !art; 14 g-Odz. 17,
MPruz pu.styin. i ę" (me.ks.) od
2. 7. „Ewa
lat Ui, gooz. 19,
chce spaC" (;pol.) Od lat lJI,
goo•z. 16.45, 19
PRZEDW IOSNIE - ,.Męż.cZY'Zllla,
'.k!tóry ml s i ę podoba" (tranc.)
od lat 16, gooz. 15.30, 17.45, 20,
2. 7. j.ak wyżej
,,Plooenka
PIONIER - Bajka
wiosenka " godz. lł.30, „Wyd·ra pana Grahama" (A) od
lat 7 (amg.) gódz. 1~.30, MPoronatego mężczY'z.ny"
radnilk
(USA), od lat 16, goo,z;. 17.45,
„UYwcy skalpów"
7.
2.
19.45
(USA) Odo l&t 18, godz. i5.30,
17.45, 20
POKOJ - Ba~i!Qa „Pierwsz.a wy
pra Wa'' godz. 15 16, „Pi ęk
ność cmia" (tranc.) od IM 18
g<>dz. 17, 19.1.5, 2. 7. „Pi~kność
dlnia" g00iz. 15.30, 17.45, ~G
REKORD - Bajlka. „Dreownla ny
8'<>dz. 13.30.. 14.30,
jeźdz iec"
,.Ziemia ta.raJOlllóW" QlJSA) od
gooz. 15.30, 17.45, 20,
lat L4
2. 7. „Dz1ewczl 'ma na m iotl e"
(B) od lat 1l (czeeh.) godz.
15.~ 17.30, „Wujasze k Wan'a"
(A) (ll'ad.Z.) <>d lat 16, g-OdZ.
19.30
Bajlk:a .,Walkaicje z
ROMA duchem" ~dz. 10, U, l!l, 13,
14. „Rew:.Z.J.a o.sobista" (poi)
od lat rn godz. 15, „Nie Iub:ę
pcm!edzla llku" (:!>Ol.) -Od lat ~l
godz. 17, 19.115, 2. 7. „Re-N'.zja
Ollobhs.ta" g<Xl!'z.. M, 12, 14, 18,
„Nie 1Ubl~ poinledzl.allku•• I,
18, l!J0.15
BaJ!(c& „Cie!I'p!en1a
SOJUSZ małego ~ia"' go-dlz. n, „Klan
<>d
(:flr.&IIbC.)
Sycylijczy 'lcóW"
taJt 16 ~. H.llO, 111, 19.30,
(radz.)
(Al
le"
„OtioeroW
I. 7.
od lat U, godz. 11.30, 111.U, 20
Bajka „Pr.zygod a w
STOKI puistyni" gooz. 14.30 „Na :rabum.ek'' (A} (lr.adz., ·od lat 14
fa'<ll. 1.11.3!1, „&m.ak zemsty"
(hlSZP.~ od l.ait 18 godz. l7.3Q,
„Jez!o:ro OlllObli'W'O:l.l.ł5, 2. 7,

żej

ścl"

(A)

od l.U

(IJ;>Ol.)

l\.\'Y'żej

;,,Królowa .taeji
STUDIO
benzynow ej" (ll'adz.) od lat U
godz. 16.30, „Dom wampirów "
(ang.) od lat 14 godz. 18.30,
20.30, 2. 7. „Dom wamipirów "
godz. 11!.30, Z.0.30
Baj<ka nCza>rodz.le1·
TATRY skle l•u.stro" giodz. 10, 11, 12.
13, 1'4,. "Kopemi. k" (A) godz.
15, „Arsen Lupin e-0a1itra Ar6Em Lu.pin" (franc.) od .I.at 1ł
god-z. 18, 2() 2. 7. „Koperni, k"
(A) g.odlz, L2., Baj•ka „Czar-0tdlziej1Skie Jru.str-0" g_ 15, „Ar·
sen LwpLn co.nbra Ai:se.n LupiJn" gooz. 10, 1.6 18, 20
CZAJKA - „Cza!I'O>Wnlca z bag:en" (rad.z.) <>d lat 16, godiz.
15, 17, 19, 2. 7. nieczynne
„Trzeba zabić tę miDKM (p-01.) od lat 16, g-0dz.
l-Ość"
16, rn. 20; 2. 7. nleezynne
KOLEJAR Z - „Węgierski mag.
mat" (węg.) od lat · U 1<><1Z.
17, 1e, 2. 7. nieczymme
,,.P<>SlJUlk'iw.a.n:r c;;.nYNIA
(pol.) od
p0&z,111ciwruna" (B)
12, L4, 16, Ul,
lG
lat 14 godiz.
20, 2. 7. j aik wy;żej
„Kot w butach''
HALKA
(jap.) od lat 7, g-0d.z. 15.30,
„Morze w ogniu" (A)
17.30,
(radz.) od lat 14, godz. l1l.3G
„Chl.o,pcy .z uli.cy
1 MAJA Brzozowe j" - bajka godz. lł,
;,John i Mal!'y" (A) (USA) od
lrut 16 godz. 15, 17.15, 19.30,
li. T. „Wyzwole mle" cz. IV i V
„Ostait....'li
Berliln'',
~.Bitw.a o
ISZtU'I'In" (A) (:radz,) od lat lł
godz, 1.5.;ro lll.30
;,Tylle-0
MLODA GWARDI A Wll;edy s!ę śmieję" (ang.) od
15, 18,
lł,
lat 14 godiz. 10. 12.,
20, 2. 7. Jat!c wyżej
„Motyle" (A) (pol.)
' MUZA od !rut li! godz. 15 30, „ Układ"
CUSA) od lat 18 godz. 17.30, 20
2. 7. „Jedynym wyjściem jest
(kanad.) oo lat. 16,
śmie<rć"
g-0d:z. l.5.30, 17.30, lQ .30
OKA - „Zbieg z Alcatiraz•• od
lat 18 (USA) godz, 12, lł, 16,
13 20, 2. 7. Ja.k wyżej 1odz.
10, 12, 14, 16, 18, 20
g-0diz. 14.
- POLESIE - Badokl
(USA) od lat
„K.onio.kr ady"
2. 7. „Mi19
17,
15,
go<l!z.
14.
Uon lat przed naszą erą" od
lat 14 (ai11.g.) godz. 17, 111
„Woda żyicla"
POPULAR NE ŁÓDZKI

lłi

ł·

15.30, 111.30, 19.llO
SWIT - Ba.jk& „Koncert mi.la"
l<>dz. 13 13, „Oskar'' (B) (~r.I
od !Bit 18, godz. 10, lł, 18, 19,
20, 2. 7. „Bialy ptak :z. czarn ynn r.nam!emi em" · (AJ (radz.)
od IM 14, ~. 15.30, 1·7.45, 20
D1'ZURT

A.PTKll

N~
~ut>o
DąhT-OWSrk.iel'O SO,

Mmo11n10'Wlak!~

li;

eza u, Piotlrlko'W\Slta Ma,
miet"&k.a 1~.
Obr. Stalrllngra<L'U 1.11.
2. 7.

„Wyspa wyklę
STYLOWY i;Y'ch" (j•ug.) ord la.t 18 lf<>dz.
„Roztal!'g niony" (Ir.)
16, 18
od !a.t' L4 godz . .W, 2. 7, jak

8 DZIENN IK

Cl~wskiego

:i.,

Obr.

5,
8it.aJ!.1n$ra-

wtełal

DY:tUBT SZPITAL I

555-51

IZTUKI (Ul. Więcrk'<JIWl;lldego 3S)
godz. rn-18. 2. 7. n i!!'C'Zynne
REWOLU RUCHU
IDSTORII
('lLI. Gdańska 13)
CYJNEGO
9-18
g-Odz.
7.
2.
gocLz 10-16,
WLOIUEN NICTWA
BISTORU
(Piotrkow ska 282') g-Odlz, U-18
2. 7. n ieczymne
l!!TNO·
ARCHEOL OGICZNE I
GRAFICZ NE (/pl. WoJ.noścl lł)
godz. 11-16, 2. 7. nieozyn..'le
EWOLUC JONIZi\fU (Park Sie!ll•
;ki:en.vicza) g'odz. 10-li
2. 7. nieozymne

__
W;' Pt 1111ts f""llllOiii:ai liiilllil_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iiaa_ _

KiliM/k1eg1<> 1.38 a,

Pl.

Tłum. HIECZYSŁAW

Jl\o.ko-

ul.
llzpltal Im. H. Wolt
dzielnica
ILaglewnl cka 34/36
SróddzieLnlcy
z
Bałuty <>raz
poradn.ia K. ul. Nom ieści e.
wotki 60
H. Jol'dana - ul.
lm.
Szpital
dzielnica
Przyrodni cza 7/9
W!dzew
ul.
Szpital Im. Kopernik a Pabian.ick a 62 - dzielm!ca Gó:rOdruń
poradrnie K w.
na.
ska 29 t CiesZ1ko•wsk.iego ~
Instytut Pol.-Gin. AM - ul.
Curie-Skl<>dowslr.iej 15 - dz!P.1nlca Górna, poradnie K ul. Felińskieg.o 5, Zap-0].slrie j 2. Przybyszews>kiego 32, R zgowska 170
oraz z dzielnicy Sróctmieście
poradnia K ul. Kop.c' ńsl<.ieg-0 Z2
Szpital Im, M. J\Iadurow lcza d~iel
ul. M. Fornalski ej 37 nica Poles•e oraz z dr.ielnlcy
u1
K,
poradnia
Sródm!eśc i e
10 Luteg-0 7/9
Szpital
Chirurgia ogólna
4J{op.ci ńskieBarlickieg o
1.m.
I<> 22;)
Sz:pltal
Ch irurgi.a tLrazowa W AM (żerroms.kiego 1J13)
Szpital tm.
Laryngolo gia
Barl'Jckie go {KlOrpcińskiego 12.)
Szpital im.
OkuJlsty'k .a
Barl!ickleg o (T{)opolń.slctego Z2)
Chilru.rgla 1 larY'llgolog'.a dzieLnstytut Pediatrii AM
cięca (S.p.:>rna

36/5())

Chirurgi.a &Z1CZę1<ow-0~bWa.n:owa
- sz.pttal Im. Barlioldeg o (Kopclńskleg-0 22)
l!n9tyitiu4 MeToksY'kolog~a dycymy iTacy t'l'eres:r li)

a.'·
l!tz.tJlltal
Oh!l!'.'tl!!'gLa Qgól111a. Im. S<>nenberga (Plenil!ly 3&)
Chio-wrgla U'l"BIZIOW.a - Szpita~
im. S<>nenb~ga (Pienil!ly 30)
S?Jpltal im.
Lm-yngolo gia P'.lrogo.wa (Wólazańs'ka 195)
1m.
Sz,pttal
Oku.li&tyika
Jonschera (Milionow a 14)
dlz:'eg111
Chllrurgla i la:ryngiolo
Inf<tytu.t Pediatrii AM
c'.ęca (Sporna. 36/SQ)
Chlrurg"a sa:częk.<>w-0-'t\Var.Zl()IWa
- Sz,pttal im. BM"liokii.el!<> (Kopcińsk iego 22)
Tok,wJml ogia. - llrultymt Medyic;-·ny Prrucy (Teresy 8)

NOCNA POMOC LEKARSK A.
Nocna pomoo lekarska llt«J1
Porotowl a Ratunlrnw oeo przy
ul. lilenJdewt az.a U7, tel. Ki-Gł.
T.te1onlc: r.ny
PILlllct In.f<>rmacyjny dotyczący
pr!l<:Y placówek 9lu:t.by rorowia
W
C?:yml.Y j~
tele:bn 61~-<lll
godz. od 7 do at, Qpróc:z llliectzleł t łwlt!.t.
Ogólm.ołódzld.

SWIĄTECZHA.

zctoszenl.& telefontc:r.ne na wl1yt1 domowe przyjmow ane 11
Wlsyty U!lbU•
W godz. 11>-19.
latoryjne 1 domowe :r.a.ta.twian•
1ą w Jodz. tD-17, w nastepuporAdnlac ht
jących
nl. ptog.
SRóDMIE SCIE
kowska 1oa, tel. rn-ae.
BAt.UTY - ut. z. Pact.now1klej ł, tel. 1m-11&. ~raktoro
wa St, tel. 838-11.
GÓRNA - Ul. l:.ecmliesa l/ł.
łel.

U0-62.
POt.ESilll
tel. 305-83.
WIDZEW
tel. 826-Sł.

s1. l Ila.ja CS.
111.

lzptt&lJMł

I,

to.te

7.35 TV Techniku m Jł.olnlcr.e.
:radzimy,
8.lS Przypomi namy,
8.35 N-0woc.zesrność w domu i
„Swlat, który
zagrodzie . 9.00
nie może zaginąć" - film dok.
9.25 „W starym ldlnle". 10.25
ZoŁn.ierska niedziela. 10.45 IC-ub
Sześci'll Kontynen tów. 11.20 Kon.
ze Szczecina .
cert niedzielny
12.25 Dziennik. 1~.40 Pnemlan. y.

PBOGRĄM

U

UO Wia.d. ua Rad.loprob lem:r.
US
8.50 Koncert życzeń (L).
„Spojrzen ia 1 refleksje" - mao
Plo.sen.lcl
gazyn (L). 10 ..t-O
„Jesłońcu. 10.40 Sluchow, (L).
żeli był na świecie raj".
11.10 Poezja I mel<>dle lata. 12.05
12.35
Wlad,
12.30
1uc1.-0we.
Melodie
Zagadka literacka - Czy znasz
tę książkę? 13.00 Poranek sym14.00 Zgaduj zgaduf<>niczny,
la. 15.30 „W tobie cala nadzieja'• - s?uch. 16.15 z księgar
16,30 Koncert choskiej lady.
pin<>Wski. 17.02 Koneert Orkiestry PR I TV W Lodzi (L). 17.30
Mel-0dle i pl<>senkl. 18.00 Muzyka ludowa. 18.30 Wiad, 18.35 Felieton aktualny 18.45 Kabaredk
reklamow y, 19.00 „Naszyjn ik dla
m-0jej Sermlnaż" - cz. I słuch.
19.55 Mist.rzow skle nagrania
cz. I. 20.30 Mistrzow skie nagra21.00 Wojsk-01
cz. II.
nia P.
strategia, obronność. 21.15
Fran.kl gra miniatury torteplaoowe R. Schuman na z cyklu.
.,.sceny leśne". 21 .30 Siedem dni
w kraju i na ~wiecie. 2UHJ Lo12.01
(L),
kalne W1ad.
Wia.d. spo.rt, ll.10 Arie oper<>we. 22.30 Par:nasik. !3.00 z mu.
syki baroku. ll!,30 Wiad.

11.11 Dla dlzleeH r.Strach ma
wielkie O<:IEY'". 13,50 z cyklu:
Polroohać wiatr. 14.35 Piosenka.
dla Ciebie. 15.40 „Jak spros.tać
program !ilm-0~
nad..zle(jom" 16.30 Derby - reaxirtat.
wy,
Adam
P<>etycka
17 .15 Esoflrada
Mickiewic z „Sonety Krymskie ".
17.30 z cyklu: PrzYjąć czy od.report&t. 18.15 Kryterzucić ria.. 18.30 „Wak.acje Pana Pola.estra.r.iowy,
program
ka"
19.!IO Dobranoe . 19,30 Dziennik.
wego
20." „Szajka z Lawen<iorPKF.
Wzgórza" film fabu.J. 21.35
22.30
".
21.45 „Morskie ()II>OWieści
Magazyn sporto<Wy.
PB-OGBA M •
ml<>d}'dl wldlzów:
Dla
17.00
program NRD.
„Rund"
o:peretitą". 17. 40
"'
le
„5,po1ika.n
film
„Moje uniwersy tety" -

18.oe

fab. 19.20 Dobra.nioc . lJ,30 Dzien..
nile. :t(J.15 „Jazz w domu Cerri".
Zl.05

m

li.Ol D~ pod ~
U.3Q Ml~l' ,.Bobino" a „Ollm·
pl11''. 13.00 Tydńeń na UKP,
13.15 Pneboje s nowych płyt,

Ek9preeem

pneir:

piat.

ryskop, lUO Al. Scarlat!l<>nata N' 1 a-mol! tł.11
. ie.10 Od blueklerownl~
za
and bluesa.
aa. do :rh:vthmu
15.30 Po prostu Panama
rep. 15.M Zwlerze'!li a prf'.zentf>.
ra. lft.15 Niebezpie czna kobieta. - hum-O!!'eska. 16.35 Jazzowe
z
Ploeenki
16.45
!mores-je.
;.'Pa,,wl-0sldeg o buta". 17.05
jedne1
mtętnik z trzech món
go oceanu" - odc. pow, 17.11
„zemMój magnetofo .n. t'l.łO
rooll
sta" - słuch. 11.11 Od
and rolla do rocka. 18.30 :Mtnlprzn
Ekspr~
19.00
max.
19.05 Prosimy cz~clej.
świat.
19.20 Lektury; lektury. 19.33 Muzyczna. poczta UKF. 20,00 Opo14.05
ti -

graJ:>ież

dzieł

211.40 ,,Dagny, znaczy
Wld<>w!sko oparte
Jutrrenka "
na dziełach Stanisława Przybyszewski ego,
PONIEJ>Z IALB1K, I UPCA.

•P<>rt.

PROGlU.M

„Największa

sztukl".

P&OGL\. M

m..„

I

„„

1G.Cll 'I'nl1
raicjoe ploee'.IlJkarsl<te. lł.U „r.aio
• t'aodiem". u.~ z kraju i
OlS1'tym n,a mułW!ata.. 14:JJO
antenie. 12.30 Koneeri
ZY'O:zm~
ty-ozes1, 14.90 Olla7'tyn na muzy>eznej aintemie. 13.all Poradnik
rdLnilka. tJ.35 Ol=tyn na muz.ycmej arntenie. 1ł. oo Alert dit a
btoatery. 14.0ll Kilasycy muzyki
W1ad.

&•

rozirrw.l!:lcnl"ej.
!ldroW!ie.

w•

14.30

to
tn,bki.

llp<ll't

w~

15.00 Wi«d. ~.~ Wlirtluoz! 1•u:ry. :Ili.JO Re1!1aksy, 15~ i:strado& przY1J.a1Jnd.. lUI Wiad. U.10
Wm.Y5ti!OO.„ o jed.'nej plos&n.ce,
16.30 Stu.d'lo Mł<>dyct1. 18.35 Pły
Francja.
ty i: ró!my.ch 8ilrool 18.55 Pr<>'PO"'Yc.l·\ na d.zi•. lUI
p:roMój
111.15
MlodY'Ch.
SW.1<1\o
gum na antenie. L7 .so z ksleiU'Sik!iej la.dy. 18.0G stoolo mu.:r.Y'k\ popuJlume j. tl.30 AJc:;t.ual-

kj\11Jbu.:ralline. 18.311 8po1'1canl• :a Ma.te'laZe m Sw1ęclc.k:!m.
111.05 Mwz}'lka 1 a.ktua!JJ:boścl. l UO
GW'iart.dy> pols'lllioh n'tlrad. l'l OO
Dz!Min.filc. 210A.5 MiuZY'CZJ1• wlzy.
n.~

ty

przy;Jałmi.

orH malazł

ao.~

Klronfilc:a 1por-

m<>i'rderc6w,

1

pogardy 11pytała:
- Prawdo~obnie ani przez chwil• nł• myśll p.B,
?
ł& mój ojciec został zabity przez „Czarne Pantery"
· Drodzy przyjacie le, naprawdę miał~ jut tego dosyć!
Ogar.nęła mnie wściekłość,
- Ani przez chwilę tak nie myalę, proezę pan.I - od„Czarne Pantery'' nic nie zyspowiedziałem złośliwie. wJe po
kują ani na śmierci pani ojca, ani na dzied.zjct
nimi A to, niestety, odnosi się do niektóryc h czł<>'llków
jego :rodziny.
Marvin Lee uniósł się z fodnośdl\fbuchym.
- Co pan próbuje insynuować? ~ 11pytał
lru.pi~ .nie kupić, ublufo.wałem:
Insynuuję! Twierdzę tylko, żę zajął

W tym miejscu,

-

A więc -

od~ał alę s kdlel

Muvda Lee ,..,,

c~

ła sprawa już pa.n& nie obchodzl l

- Myli się pan.„
Kiedy chcę, umiem także mówić tonem nle monącym
IPI.?ec1w u. Ten potomek zmęczonych ar)"Stokr atów :r.ac.zął mi już działać na nerwy.
- Nie wiem - ciągnąłem - <::r..y pan czyta gazety. Ale
anonimo wy list „Czarnyc h Panter" i to wszystko , co na
ten temat napisała prasa lokalna, spowodowało godną
jest już
pożałowania reakcję. W dzielnicy murzyńskiej
jeden zabity, trzydzies tu rannych oraz wqenie, które
rośnie r. godziny na godzinę.
wzruszyła ramionam i, a.b y pokazać, te
Deborah Lee
C-O dzieje się po drugiej i;tronie
nic ją nie obchodzi ,
rzeki.
- Ja wiem, te pani kpi so·bie z tego! - odezwałem
te
ZaPomin a pani,
się głosem drżącym od gniewu. się
co
najwyższe autorytet y stanu niepokoją się tym,
dzieje w naszym mieście. Odpowie dzialni za c:za:rną spe.
i
łec:znośl! koszcz1, się o to r.§wnież. Dlatego też zapewnil
sobie moje usługi, abym ujawnił wszystki e szczegóły

n: 155 (7646! ,

w

u, •

PROG&AM D
Wliad.

pan
- Ja nic nie
miejsce w samolocie we wt-Orek o godzinie 11.30 na lOrtn,lskJu w Palm Springs, przybył pan do SpdngvL lle -0 godzinie 16.00, był pan w domu swego teścia w porze,
kiedy został zamordow any I że wyjechał paon następnego
dnia do siebie do domu! Czy w dalszym cią.gu uważa
pan to za insynuację?
Marvin Lee upadł na krze.5ło, DeboNh w zamyśleniu
. Spojwyjęła z torebki papierośnicę ! zapaliła paipierosa
rzała mi prosfo w oczy.
11py- Czego pan właściwie s.zuika„ pa.inie BensonT. tała.

• • •
razem muszę

U7Jb'roH!

się

w

elerpU.

Czułem, te tym
wość, gdyż trzymam w ręku dobry koniec nitkt
- Proszę posłuehać, pani Lee. Ja nic od nikogo nie
mego
chcę l nie robię nic Innego poza wykonyw aniem
:zaw<>du. Jest rzeczę oezywistą, że Arnold Ebinger nie
mogę
:został zamordow any przez „Czarne Pantery" , ale
prawdonieś(! to tylko wówczas, kiedy dostarczę policji
dzi>Wego mo•rdercę. T-0 W'S'Zystk-0, pro.szę pani.
PaJila papie:rosa w jakiejś groźnej ci.szy. Spojrzen ie,
którym mnie obrzucała, mlał-0 w sobie jad. :9yło tak
nm-0 niebezipie czne, jak spojrzeni e żmii.
Czy pan próbuje dowieść, że mój mąż jest tym
mordercą?

Ton jej gł<>su był lodowaty . Był r6wniet, na doda.tek,
z,gromanaład-0wany wszystkim i groźbami, jakie może
dz.il! biały ze środowiska burżuazyjnego w stosunku do

Murzyna . Wzruszyłem ramiooam i,
- Dlaczego pragnie pant, a.bym ooś !1t1synuował? StaPowtarza m, te pan Lee
ram się podwmować fakty.
e, kiedy
znajd01Wał się w d-0mu pani ojca w momend
ten został poz.bawio ny przytomności I WT.ZUcony do base!lJU. Wiem również, że pan Lee ma w tej chwi•H powaine trudności natury fi,nansow ej, a więc w konsekwencji mógł dokona(! czynu, który nas Interesuje ,

... es~

U:!

Mwdl!o

~

dyich. 8.45 Mwzy!ka !JUd'O'Wa. D.00
Duety OtPerowe. 9.20 Qpol&kie
9.40 'I'lł
P'f'O't>Ozyicj e m....zyO'lme,
Rad.-0 Mosk'\\·a. Hl.OO .,Bialekoł
n ierzyk\" - opow. 10.20 Konce . 10 .ł Q K.c>biece ABC 11 .00
Da'\\me tańoe i
O Res.pi.~! :
ar;e. Ll.30 Wiad. U.35 Porady
prail<J!yci:n e dla ,kOblet. Ll.ł5 Oe!
Tatr d-0 Baittyoou. 1.2.05 Komu12.10 ~H<>dO'Wla :z.
(L).
nLk a~y
rozrri.ache m" - :rep. dźw. (L).
ll!.25 „5 minllllt o sporcie" C'L).
1.2.:IO „Lato 73'~ (L). l!l.33 Melo-

Mzji

Dzi~~Radło.t-Tel

fłosem.

awoją sprawę.

Art Ta.nografie j &2l:OOIW'e.
tum. 2.3,00 J:li 'W:Y'dlanie dlzierml-

PROGRAM I

nila. n.te Ogólnopol s:kie Wia.d.
sportowe. 23.20 BeWia taneczna,

Ml!niMiurF ...,.....

21.d.I N.a~ ro111111.o
11.30 l't.)'11m, '9.n!M, p!oo
se.n.k;a.. :112.00 Wl.ad. 22.0S :RY\111111
tain.Lec, pi.ose!lllka. 22.2ll Co &!yohać w św.lecie. 22.30 Małe mo-

kom.

9.30

Głosem pełnym

-.. :A więc Pl"06Zfl mi powledzięć, dlaczego to, oo robi
mój mąż, interesuj e pana? Nie został pa.n zaaongażowa
ny przez: żadnego i: członków rodziny, jak mi jest wiadomo?
Lee,
Odwróciłem Ilię. Do mał~o salonu weszła Deoborah
l.
zamykając za sobą drzwi. Była uosobieni iem nienaiwiśc
pla•ntaUsiłowała potraktować mnie tak, jak niegdyś
łor traktO<Wał swojego niewolnik a. Na rzczęście potrafiłem zapamować nad 1obą.
- Pa111i r6W'lllet się myU. Pant macocha. przyszła do
mnie po poradę, ale poniewa:! : wkrótce jej mąt stracił
:t.ycie, n.ie uważała za stosowne , aby powierzy{ ! mi dalej

IL.OO

~

lllo<W9.

TELEWIZ JA

na iema.t 6mlercl paJD4 o)ca

DEBBmR

1awęc1.a.

&1P8's1cl• -

„Legenda Bałty
wowiejsk1 212.08
ku''. 22.00 Fakty dnia.
Gwiazda siedmiu wlec:i:-0rów Carole King. 22.20 K<>nsternacje
z przydtwiękiem. 22.35 Ballady
p-0 p<>Isku. 23.00 Sw-0je ulubione
wiersze recytuje Emil Buczacki,

o
19.0G Wiad. 10.05 „Hlstmla
- slueh
dobrym llst<>n<>szu'•
11.0Ó
10.25 Piosenka miesiąca.
Niedzieln y k<>noert życzeń. 12.05
Wiad. 12.15 „Wczoraj nagrane dziś na antenie", 12.45 Miniatury
Zespól
13.0Q
inst.rumen taine.
Nie ma nas. 13.30
Dziewiątka Rep. z Ogólnopol skieg-0 Festiwalu Folkloryst yczneg-0 w Pl<>cku.
14.00 Przeboje z Kanady, 14.30
„W Jeziorana ch" Hl.OO K<lillcert
16.oo Wiad. 16.05. Przegląd wydarzeń międzynarodowych. 16.20
3 X R - Radiowa Rewla Rozrywk-0wa. 18.00 Komunik aty T-0talizato!I'a Sp<>rtoweg-0. 18.08 Let19.00
ni non stop muzyczny ,
19.53
Przy muzyce o sp<>rcie.
20.15
Dziennik.
20.00
ka.
Dobranoc
21.30
Melodie trzech pokoleń .
Jarmark cudów, 22.30 ReWia tadzien·
wydanie
II
23.00
neczna.

u.oo

POMOC LEltAllSJ U.

_ _ _,!__ _ _ _ _ _ _ _ __

Wiellc:le recitale. Il.OS Okudtawa
ba sttary. łl.26 Płyty "JIUH 1
naszych P'l'ZY:!aclól. 21,50 F. N-0-

du li.

TEATRY

g>c>dz.

a,

&oielln:r

Informacj a telefonicz na
os, 66'-ll
Strat P"ożarna
'
Pogotowi e Ratunkow e
P<>gotowie MO
kolejowa
a
Informacj
265-96
Informac ja PKS
Pogotowie wodociągowe '
Pogotowie gazowe
Pogot<>wie energetyc zne
Pogotowie cleplownl cz•

PALllllAR NIA -

l'Mtlllhlll.'łla

łfłi

ró1my'Cłl nae.troja>Clh (%.);
.A.ud. z cylklu.: „Problem y
(L). 13.00 Pod:zleoi•acll
13.10 Konsam<l<!'zą<1 w dorruu.
cert dtnl a. 13 .~ Wiiad. 13.31
„ Towarzys ze t!lCYn.WWY'Ch dtról''
Grwnwald "
„.!łryigada
:!lra.gm. ks'ąilki. 13.~ Mim.1.prze1'!ą'<i '°1.kl<>rY'stylcmn.y. 14.00 Wię
ced; lepie,. tam.tej. lA.15 Au.d.
„Ludtl.ie, w.tród klt-0\rych żyje
m y"'. 14.35 Cieka1w-0stkl „P<>J„
sk.Lch Na~ań". 1.5.0Q Radioferle
w klręgu PI\!,yjaciól. 15.40 ,Pil'·

41.e

w

12~

s.zk.o!y .i doffilU"
l'Ozma · aj an Y' o

śin.l 1 tańce świ.aota". 16.00 Al:fll
1 Omega. 1 15 Recital s.kJrzypOOJWY. 16.45 Alkltuatn<>Śct lódzkie (L). iq. 00\ Gr>a lódikl Mel<>·

cl.',korn z ud.z !em grupy w<>·sta". Hi.25 Rep.
.klalnej „.A
(L).
pt. „Pamięć i emocja"
17.40 U.twory rort~;pirunowe w
wyk, A.nity F".,-oehJńals.kiej (Ll.
18.00 „Bu.do ane pó~I'Oc:z e" k{)mE!\llllarz (I;). 10.2'0 Terminar z
muzyczny , 18.ło Echa an ia.
19.00
zielllne.
16.40 Spra'Y.'Y
Studio Ml!O<l.yc . 19.15 Lekcja
. Berlioz : , Rojęz. a·ng. 19.30
symf-Oini a drameo l J'ulna"
maty>cZITlla . 20.26 W!ersze JanuD. e.
20.35
sza żamlrckleg
ytka. M.S<J Z
komce:rtu. 21.2:1
. 2'1. 5() Wlad.
lcr.aju 1 %e
PR „ czwarty
&port. l<l.5~ Tea
22.30 z mupa:tlbner'' - a!ou
zy'ki baroklu. 2u Wiad.

m
1Ull z .laraj111 !. a twlaot&. 1!.11
Vtniclu.sa
ii,!tótowa sarnlba" kierow:aic1e MQraes. Ul.25
lej a111te~. LS.00 Na rzesz
:n.ie. 15.00 E~em praez śwla~.
Ul. UJ Słylmle tria. beaot.owe. 1530
i
nO'IVOczesność
ezylll.
N+T,
iechin!!kA. 15.45 Du y w stylu
oowrut.ry. 16.05 G!Jusew>e Tamlmi
Kwartet smyiczk<>1''Y G-dlllt',
l,,6.20 Sy'l.wet•ka komlp0'/.yt-0rkl Butty Sa1nte Ma.rie. 16.45 Nasz
rok 73. 111„00 Ek:sirresem przez
z
„Pamiętnik
17.05
świait.
tI'Zooh mórz 1 jednego oceanu"
magmeMój
17.l5
pow.
o.de.
to:!loin. 117.4-0 Fot-Oplastiloom - Pe18.00 K0111BOnaaise i d yso1'\l,
namse. 18.30 P.olli~yika dila wszy&bkioh. lB.45 „Dziej się nam
1 śp ieiwają
grają
ballDad.o" Ekspresem
1.9.00
Ska1d.o'Wie.
„Kapitan
19.Cl!I
przez świat.
19.35 M11pow.
odc.
Blo-od" zy1ez.na p<>ozta UKF. 20.00 Cia~
tera•tniejs·zy i przeszły. 2().a5
Wcz.c>Daj w pel:nym blasku Hany Berafotn~e I Eartha K1M.
20 .35 BJrues V.lCWII'2j i

da.iś.

:n.ca

Nie ozy>taldście - to po.sl·ucllajcie. Zl.20 BuoeiaipesZi\eńSk i e muzykalia. 211./l.5 z l!lagrań Bronisława G\ffi!Pla. 22.00 Fa•ktY dnia.
Gwi.az.d.a s:OOmiu wie-cza22.~
Flau~ McCartne y, 22.15
rów lim·adJraonse jazzu. 23.00
'.Przy
SWIOje uJ.u.bione v.·iersze re~y11\lJ-e Emir BU>Czaoki.
TELEWIZ JA
PROGRA M I
tS.30 Dziennik. 16.40 Echo stadionu. 17.10 LWD. 17.40 Telerekllama. 17.45 Program fHmomagazyn
wy. 18.00 Eureka P<>Pularn<lilla ukowy. 18.30 „Czlokultura".
praca
wlck
19.:W Dobranoc . 19.30 Dziennik.
20.15 Letni Przegląd Teatru TV
„Ludzie
Stefan Zeromski
bezd-0rnni ". 22.15 Nieehn-0 przekwitną jabłonie. 23.40 Dziennik.

Zamki i dworki

do wy nuiącia

1

;,Dziennik Polski'• zastanawi a
nad niewyk-0r zystaniem zabytk-0wyc h obiektów dla celów
turystyki. W regionie krak-0wskim zamienion o kilkanaście daw
nych dworów na ośrodki kolonflne, stacje turystycz ne PTI"-K
ml-0dzież-0we.
oraz schr<>njska
funkcję ośrod
peJmią
Inne ków wczas-0wy eh 1 d-0mów pracy twórczej.
Ciągle jeszcze w sp.osób znikomy wykorzys tuje się większe
i mniejsze obiekty zabytk-0w e
dla turystyki otwartej - jako
Punkty uslug-0we dla wycieczek
1 turystów l.ndywidu a!nych
w charakter ze, moteli, restauracji, kawiarń itp. Gazeta poszukuje mecenasó w turystycz 211.
listę
przytaczają.:
nych
obiektów zabytkow ych nadają •
schrocych się na hotele lub
niska.

się

-

W dnlu •· VI. 19'12

lat

a

r. lf&rla, przdywszy

domu JAN~EWSKA
pracowni• PZGraf. RSW
„Prasa - Książka -Ruch'• w Lodzi,

r

długoletnia

Pogrzeb odbędzie si w dnlu z llpea
o godz, n z JPliey cmentarza na

1973 r.

Kurcąkach.

11:lęhoklego VSpólczucla

Rodzinie

•kładają

D'tEKCJA
I SAMORZĄD .OBOTNICZY
KSIĄŻKA RSW „PRASA
•LODZI

PZGrar.
RUCH"

Dnia U czerwca 73 r. po długich I clęt
kicb cierplenłach im arła

• t P,

W dniu U 1erwca 1.97S roku
wieku lat 65

zmarł

GOSPODARSTWO roln·O96 arów z
ogN>d,nl cze
zabudowaniami do 'prze
Hekta<rowa 42
dan 'a
DOMEK H>okojowy
plac
m ieszkania wolne
zad.rzewio<ny 3.500 m. osprze<i~m.
grodzo.ny A.ndrzejów kfL<>dzl, Ro-

w

FUDAŁA

KAZMIERZ

Pogrzeb od~dzle sle dnia z. VII. br. o
godz. 16.30 w kaplicy cmentarza na Mani,
o czym za ,_damla
ŻONA • RODZINĄ

!3
po

JE.tZY

przdyWszy
1973 r. 1
cierpieniach odszedł od
nasa ukochany Syn, Mą:t

TUMIŁOWICZ

emutklem powiadamiamy o
pogrzebie który odbędzie się dllia z lipca
br. o g4'.z, 17 • kaplicy na cmentarzu
Zarzew.
MATKA, ŻONA, DZIECI
I POZOSTALA RODZINA
glęb41'lm

:11

Z9 czerwca zmat'ł po krótkich
W
I clę eh clerplenJach, przeżywszy lat 58,
Teść
Ojciec,
Mąż,
ajukochańszy
nasz
I o dzlua

I.

I, fp,

JóZEF PATYLA
Wlrowadzenle drogich nam zwłok na•
1t"p dnia S lipca br. o godz. 17 z kaplicy
om tarza przy ul. Ogrodowej, o ezym
1tęboklm
w
pogrąteD.I
powadamlaJą
'
1mLtku
ŻONA, SYN, SYNOWA l WNUSIA

~.

DŻWIGARY te -

111111

KSIĘGOWEGO na stanowisko starsrzego rewidenta zakładowego, KIEROWNIKÓW sal

praktyką, zatrudni' z te-

renu m. Lodzi Hotel „Orbis-Gra.od" w Lodzi, ul. Piotrkowska. '72, tel. 399-20, w. 286
(wejście od ul. Traugutta 1). Oferty przyjmuje dzial ekonomiczny w godz. 7.30-15.30.
5430 k

Rud:z.k.a. 24 .

BUDOWA PIERWSZEGO W LODZI PRZEJSCIA POD·
ZIEMNEGO POD UL. KILIŃSIUEGO W POBLIŻU DWOR·
CA FABRYCZNEGO JEST JUŻ NA UKOŃCZENIU,

I Traugutta, a są
Kilińskiego
siedni dom otrzyma nową eleZalnstalowano nowoczeswację.

Remontowo-Budowlanego Ha.ndlu Wewnętrznego w
przepropodziemnym
przejściu
prace wyk<>ńczeniowe
wadzają
m. in. przy zakładaniu wykła
kamiennych i urzadzaniu
dzin
Rozepawilonów handlowych.
brano budynek u zbiegu ulic

Jak stwierdzono podcz11s wczorajszej wizji lokalnej przeprowadzonej przez Radę Budowy
Przej>cia Podziemnego, wszystkie roboty przebiegają zgodnie
z harmonogramem i w terminie będą ukoi1czone. Już od 17
lipca br. będzie następował systematyczny odbiór techniczny
samego tunelu jak t
zarówno
wykona
jego otoczenia. LPO
o
zadbają
7.ieleńce, a plastycy
wystrój zewnętrzny przeJscia.
Ustalono wczoraj, źe uroczyste przekazanie do użytku społeczeństwu Lodzi przejścia podziemnego odbędzie się 20 lipca
IJ. kr.)
o i:odz, 11.

Brygady głównego wykonawcy
- MPRD wykonują ostatnią kosmetykę „dachu" tunelu! dwóch
jeden na okolo
parkingów 200 pojazdów, drug! mniejszy Robotnicy
na 50 samochodów.
z Szydłowieckich Zakladów Kamienia Bud<>wlanego i z Przed-

Po

W

remoncie

2-łflllnim

poniedziałek

01warcie upieki
przy ul. Pio1rJcov1skiej 67

Dwa lata trwala przebudowa
ul.
przy
aptecznego
lokalu
P iotrkowskiej 67. Nareszcie roi
skończone
b-Oty adaptacyjne
placówka ta przygotowana młodzian.
obsługiwania
do
stala
dzieki
lokalu
Powierzchnia
punktu
dawnego
przylączemu
11

0rbisu"

wynosi

357

kwa-

m

dratowych, a wi~ jest to największa apteka śródmieścia. Posiada ona wszystko, co PQtrzeklienteli.
i
personelowi
ba
Oprócz estetycznie urządzonej
ekspedycyjnej na zaplecześei

Hotel

·czeka na gosc1

łódzka
Jak nas informuje
Biura
studenckiego
agencja
Podróż y i Turystyki ,.Almatur'•
otwodzisiejszym
dniem
z
swoje podwoje l\Iiędzyna
rzył
rodowy Hotel Studenci<! „Almatur", który czynny będ1ie
31
do
w okresie ocl 1 lipca
.sierpnia br. Mieści się on w
akademiku przy Al. Politechniki 5 i przyjmuje turystów indywidualnych i grupy zbiorowe,

kra,lowych i zagraniczgości
nych. Personel hotelu stanowią
studenc; wyższych uczelni wła
dający kilkoma językami. Warto dodać, że hotel „Almatur"
organizuje m. In. wycieczki po ,
z przeLodzi i okolicach \VOdnjkiem oraz zamawia bilety
kulturalna wszystkie imprezy
ne I sportowe aktualnie odby(si;I
L1>dzi.
wające sle w

I

opróżniają

ze
się

domowe

~

~·>; :ę- ca.-Aro.nde

9833

HANDLU
ZAGRANICZNEGO
MOT
pOL
. 2/ 14
WARSZAWIE I 1 s·1erpn1a
prowa d • Sprzedaz' SamOChodo'w OSObOWyCh.

bułki.„

Przedwieczorne
przy osiedlowym„.

spotkanie
śmietnilrn.

robi
po•
ro:zrzeczy.
maite niepotrzebne
Dwie panie mówią sobie syqi
l
dobry"
„dzień
patyczne
dzień

przeclświąteczn:v
się zawsze gnmtowniejsze
rzą<lki I usuwa z domu

\V

- Pani ! - chleb do śmiet
nika pani wrzuca?!
- A gdzie mam wrzucać? odpowiada pytaniem zdumiona
niewiasta.
- Przecież to można komu
pokruszyć,
dać, albo ptakom
ale takle marnotrawstwo chleba I do cuchnących śmlcci pani wrzuca, Jeszcze pani moż&
w ż~·<'iu upra!l'nać chleba„.
- Co p~nl za głupstwa pieChlPb brde oszni:<l7.ac!
c!~.
Tet mi się znalazla por7ądna„.

„WARSZAWĘ

223" (1972)
tel. 336-19
_„
„VEROLEX. 3o0, • spnej
Wroblev.sk.ego - 7
dam.
98 4o g
m. 46
t600
„VOLKSWAGENA
oglądać
TL" sprzed.am.
pl.
parklng.
nledz,iela
Komurny ·Parysklej

sprzed'1,m.

OPOLE - 3 pokoje, k1.1komfort. teiechnia fon. zamlemię na mi~szkanie w L<>d.zl .. Oferty
.. 96Zl" Prasa, P1otrkowska 96
- --K_O_J_E--k--h.n-.--(-.
2 P0 . .
uc ;a 5•
0mJ. duzy balkon Bytomskiej
W!.
siedle
zam:enl ę na 2 razy po
pe>k"Oju z kuchnią. bl<>k1
z„ garazem
naJ.chębmeJ
Prasa .
~:~r::owsk·:9ok
.
MieszI
BIELSKO-Biafa

0
0
0
0

0
00.

~

Wczoraj przybyli do Lodzi
wiceminister gospodarlci terenowej i ochrony środowiska
- LUDWIK OCHOCKI, dyrekZaplecza
Zjedn<>czenia
tor
Gospodarki
I
Technicznego
Komunalnej - JAN URBAN
odpoprzedstawiciele
oraz
wiedniego r~so-rtu NRD· - wiceminister G. THOl\18 i dyr.
zjednoczenia E. VOIT.
gosc1e
południ Pm
Przed
zwiedzali Wytwórnię Urządzeń
Olcopoul.
przy
Komunalnych
wej i zapoznali się z osi:\itNastępnie
zal<ladu.
nięoiami
udali się do Prcz. RN m. Lodzi, gdzie spotkali się z przePrezydium
wodniczącym
(je)
J, LORENSEM.

go d~ien ni~ór(i
Na Estradzie
NIEDZIELA. •
Piotrkowska
(ul.
Robotniczej
odbędzie się
262) o godz. 17
koncert rozrY\Vkowy w wykonaniu aktorów scen łódzkich,
w,tep bezpłatny.
e Dyr~k
PONIEDZIALEK.
cja Miejsl•iej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskie?go zawia„
wakacji
damia, iż w okresie
biblioteka
sierpień)
(lipiec czvnna w ponied1;al!<i,
będzie
piatki w l!odz. 14-21;
~rody i
wtorki, czwartki. soboty godz.
g-15.

zl

§ródWLOCLAWEK pokój. kuchnia.
na równorzedzamienię
ne w [,odz,. Oferty „9831"
Prasa, P iotrkowska 96
m,eśe:e,

proAKWIZYTORA na
porczyki emblematy klu
przyjbowe ttp. zaraz
Oferty .. 9873" Pramę.
sa, P ioti,kowska 96
SAMOTNI
we ofe<rty
pry-\Vatnym

ciekaznajdą
m ałżeńsl<' e w
M.a-

Biurze

.swa~ka''
133
Piot~kowska

trymon'.alnym

Dr ZIOMKOWSKI, skórweneryczne 16-19.
ne.
Opcócz
P otrkowska 39.
9l34 g
s-obót
, t
CZERWONIEC K
ons.an Y
- grnekolog. Tuwima 20
POMOC do 9-m:es:ę~z.nego. dz:.ecka na 7 godz.n
poti:zebna zadz."nme
9894 g
raz. Tel. 236-60

dochodząca
GOSPOSIA
lub na stale z referenzaraz potrzebna
cjami
Warunki dObre. Te<>fHńW
(róg Rojnej Wici 32
KOp !'OW0grod;nietwo),
9334 g
ski

Lódź.

FOTOAMATORZY!

N<rwo

f;~;;~oriu~ecja~~;:~!T1
barwnej t czaTno-b\ałej.
poleca swoje u~J.ug\ K.

~~~~~o~~~~:n~·F6oto-Col<>r"
_S_U_P-ER_E_L_E_G_A_N_C_KI_E_s_t_ro
je śLubne poleca wypożycz.alni.a sukien No·.va,_
ko,v.ska, za.chodn i-a 75
OBUWIE n !emodne: obnoski, spody
easy,
prze.ralbiam na nowo~zeMifasony.
sne. wlosk:ie
Wróble-w.
ekiewi.cza 21,
95H g
ski

~
RAT tt7p i RAT U2p ~
Tt tym sezonie mo~ne wy1oby
~

za waluty wymienialne i bony towarowe ekspor<

~ tu wewnętrznego, z terminem odbioru na prze- ~
~
strzeni pierwszego półrocza 1974 r.
~

~

pojemniki

Z Jednego sypią
śmieci
I
chleba
duże kawałki

świetlną.

Wizyta wiceministrów
gospodarki terenowej
Polski i NRD
w łódzkiej WUKiQ

,

,,Ałma tur''

sygnalizację

--------------„

czu są śwletnle wyposażone pokoje przeznaczone na przygotowanie leków, podr~zny magapo!<oJe dla
zyn itp.. a także
personelu. natryski. Brak jest
do leków stejedynie boksu
jednak
mieć
Można
rylnych.
ten wkrótce ponadzieję, że i
wsta.nie, gdyż miejsce na niego
jest. Jak nam powiedzial Icierownlk apteki - mgr J. Napieplacówka ta zostanie
ralski otwarta w poniedziałek, 2 lip(lcas)
15.
godz.
o
ca

1500"
„VOLKSWAGENA
okazyj.nie sprzedam Tel
9820 g
622-90
ZASTAVĘ" (·1967) stan
icteal•nY. sprzedam.' Tufabr)'C>Ul\~ wima 6, tel. 336-34 po 18 ~~~-'~pok~~~~:iel~ze ko~1--4
~~ „SY,RENĘ"
oraz „Spartak~„ „TRABANTA 601" - bar- fort) uunien 1 ę na rów~ nową
~
~ ~przeda~i trg.;~':ka „~~80 dzo dobry - sprzedam. norzęd.ne w Lod-zi. 01'":~
PRZEDSIĘBIORSTWO
~
ty: ,.Dziennik z~.chodm
299-3ł - wieczorem.
o
rasa,
~
B1elsko-B1ala „ 5 8 .
„WARSZAWĘ M 20" o- 1m~~?i
~
/. [ff.\J«ri"1 LOKALU na cichą pr.aI
raz takJSometr •. Hal<la"
~
.~:JJ oownlę w województm·e
sprzedam. L6dt, Zlocie~
poszukuję. Oferty ,.9:il3"
9836 g
~ n iowa 25a
~
Prasa. P iotrkowska 96
i'/.
~
po&ZU
„WARTBURGA 1000" - DWAJ zam·iejsoowt
~
~ sprzedam Zapolskiej 70A krują samod.zielnego m ie- POSZUKUJĘ pokoju
1
1 U•
W
~
„9442" niekrępującym wejściem
Oferty
21, bi. 2.38. God.zD.80168- sz.ka,nia
m
~
Tel. 264-62, godz. 15-20
g Prasa, P iotrkowska 96
:w;
Zł
~

~

ną

siębiorstwa

s.prze- ROZNE e~.~ścl do „Sim~ ~~~~·

spnedam
a.
g Mielczarsklego 27 m
9839 g
od godz. 18
km)
(31.000
l02"
„SYRENĘ
kolorowy
TELEWIZOR
sprzedam„ L<>wicz. Os 'esprzedam . 474-~S
die 13-lecia bi Z>-S Tel
9938 g
·
'
angielskiego 24-31
CHARTA
sprze<iam. Zgierz. Mielprz yo~epę
~zarsk lego 30. Słow ińska SPRZ,EDAM
camp.ngową "Tramp 1
k
KUPIĘ k · t
wyso ·o- psa ras.o wego z rodowooc•o
prężmy od 3 do 8 atm. dem Airedal-Terrier.
Sprawiedl iwa 14
98!8 g Lódt
Tel. 483-34
9891 g
dziew iarską m. IO
MASZYNĘ
.Veritas 360" sprzedam ,.SYRENłJ 102'' sprzedam.
g-odz. N1em.cew1cza 5112, po goNawrot ~9 m. I
9922 g
9893 g d·zi nie 16
17-2IO
dam.
cieki

z
gastronoml'c:zny~h
~

BONY PKO na samochód kupię. Tel. 349-72
93q9 g
po 17
„FIATA 125-p 1500". fabrycz:nie nowego snrzcLódź. Ossow~k ;edam
go 17
9n2s g

jednorodzlnnY „FIATA 125-p 1500" moDO!\IEK
w Sokoln 1.kach sprzedam del 1973 sprze<iam. NaSienklewic:za 3! tvchmiast odb'ór ,.BeLódt.
8771 g tiamot". Tel 680-52
m. 8
sprzedam
(l9G 3)
POTRZEBNY , garaż na „IŻ"
Tatrzai,ska
Dąb~o- W·eczo~ek.
m i es i ące letn ,e .
·
Cod
l5
m
153
Tel. ł89-29 w •e<·zo- 51
wa.
~
·
9905 g
rem
dom lub w 1llA „JAWĘ 350" z zaplo:nem
KUPIĘ
01lnle
," elektromc:zmym
.
może być n 1e .\\ ykońc.o- sprzooam Tel. 597-14
Rado- - - - - · - - - - - najchętm1 ej
ny.
gosr.cz. Julianów. Możll- „MOSKWICZA 408" ( l9G9)
G and Lódź.
w-ość zam;any na .. F ia - sprze-dam,
ta" z PKO. - Oferty h;ego %5 m. 12. Te!Pron
987R g
„9932" Prasa. Piotrkow- 523-82
ska 96
-------MOTOCY KL ,.A\VQ-Soort"
553-06.
Tel.
LOKAL własnościowy 96 sprzedam.
9812 g
przystoso•vany po 16
kw
m
na wsrszta1 samochodo125-p
~F iata
wy \\'raz :r. placem soo m NOWEGO
W'chrow'Ski. 1500" - •P~dam. Tel.
sprzedam.
9319 g
ArmU Czer- 306-16
Raod'Omsko.
9912 g „P-70" - po kapitalnYm
w-onej !Sł
remoncie sprzedam. Gi'O
d•zleńska 19 (Polesie). 9885 g
Po 19
~~ .~~
- tanio sprze·
/,IL~~~ „P-7ou
dam, Lód:t, Maryn~r~ka
96 5
52
~ g
KOMPLETNE urzadzen~e Spe,,.Jaguar
~a·lwanizacyjne sprzed~m. ROWEll
!abrycz.n;e nowy
Krakńw. tel. 268-11. we- cjal".
9674 g sprzedam. Tel. 357-59
czorek

I. f P,

Z

Zając

~9.

k 1c1 ńska

~erwca
jlężklch

nas na zarsze
l Ojciec

wprzejściu podziemnym przy Dworcu-Fabr.

DROBNE

karakulowe
FUTRO
sprzed.am. 861-34

I. t P.

13.

i·-------

5082-k

OGŁOSZENIA

kapCY cmentarza w zirtenu
dU11 i llpca 1913 r. o r;odz. 17,
o czym zawlada«llaJą pogrąte111 w rtębo
klm smutku
MATKA NAJBLIŻSZA RODZINA
Pogrzeb z

Dnia

20 lipca godz. 11 SPOTKANiE
--------- ------•

uprawnienia-i

TUSI~SKA

odbędzie się

lał

1

kój 106.

MARIA SEWERYNIAK
z do&(l

budów

KIEROWNIKÓW robót !nstalacJ1 sanltarnych z uprawnieniami,
uprawnie1
MISTRZÓW budowlanych
niami,
- TECHNlKÓW ze znajomością sporządza
nia dokumentacji placowej,
organizacji
TECHNIKÓW normowania
pracy,
działu
do
budowlanego
INŻYNIERA
przygotowania produkcji,
INSPEKTORA do spraw finansowych,
INSPEKTORA d. s. szkolenia zawodow~
go,
INSPEKTORÓW do spraw ekonomicznych i planowania,
MAGAZYNIERÓW,
przyjmie do pracy Lódzkl Kombinat Budowy Domów, ul. Nowo-Teresy nr 1. Warunki pracy I płacy z kandydatami z terenu
Lodzi do omówienia w dziale kadr kombipr,natu przy ul. Nowo-Teresy nr 1 -

IRENA MAU.!EWSKA

Wyrazy

!~~ROWNIKóW

Przedpłaty na

wymienione samochody

Pol-Mot kasy ekspozytur Banku PKO

przyjmują

na rzecz .

15378-k

SA.

~

Z

wLQc

Z K I

~

~~~
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LOK AL
o powienchni 150-200 m

kw•

na cele biurow e
połołony

wynajmie

zaraz

spółdz.lelczych lub
Jektów

na terenie m. l.odzl

od

od ooób

Przemysłowych

prz.edsięb!orstw

państwowych,

prywatnych Biuro Studiów 1 Pro.

Urządzeń

Elektrycznych

„Elektro-

projekt".

Oferty prosimy skladac! w sied'Zib!e BSiPPUE „ELEKTROPROJEKT" Lód:f, ul Rewolucji 1905 r nr 21, III p., pokój
5372/K
53 w godz. 7-15.

•I•
•:

••

.

············································~···················,····

lODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TEKSTYLNO-ODZIEŻOWE
oferuje:
włóczki krajowe i z importu w pełnej gamie kolorów o różnej zawartości wełny, rozpię
tość cen za 1 kg: od 170 do 700 zł;
taśmy w wielu kolorach krajowe i z importu w cenie od 8 do 30 zł za metr;
koronki bawełniane, wstążki, taśmy, frędzle do firanek.
ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW PRZY UL. UL.:
Nowomiejska 1, Przybyszewskiego 67, Zachodnia 16, Obr. Stalingradu 48, P·KWN 21,
5321-k
Armii Czerwonej 4, Narutowicza 92.
·~i::u'~~i:::::i~~~~,;::::o;':o:;;:"";::f"'

DZIENNIK

ŁODZKI

nr 155 (7646)
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p
125
Fiata
polskiego
rekord
Trzeci
0§ire start y
polskich ·kolarzy

Przed Barceloną
i San Sebastian

WCZORAJ, KILKANASCm MINUT PO GOD:mNIE 18 NA
PODWROCLAWSKIEJ AUTOSTRADZIE ZAKONCZYL JAZDĘ
POLSKI FIAT l?5 p, USTANAWIA,JĄC TRZECI KOLEJNY
REKORD SWIATA, TY~l RAZEM NA DYSTANSIE 50 OOO KILOMETRÓW,

kolarz.y
przygot.owanlaeh
O
l'Ozmawlamy
torowych Polski
z Jednym i tre11erow J, Bektóry razem z s. Bokiem,
ruc2em 1 z. Zlljącem przygoto·

Przed wyjazdem
do Krakowa
wy_
Do Bęc;ma k/SuJejowa
w poniedz1alek 25-osobowa kadra pllkarska okręgu 16ciz.kiego na obóz orzygotowaw_
ezy do llI Ogólnopolsklej spaitaktady Mlodzteży.

jezdża

zgrtip01Wania
Kierownikiem·
ii. S-.;uJak, sz.koleiuowjest cami: trenei koordynator okrę
\V. Pegza <>raz J, Malegu cki l , E. Goźdz.ik, W dniu 19
·bezposredmo ze zgrupą
b-m.
juwanla 17 naJZdoln1ejszych
niorów wyjedzie na spartakiadę do Kl·akowa.
•

I

•

Drugą poważną ln'lprezą przed
eparlakiad>1 bęaą pólfinaly klu..
bowych m1strwstw Polski wybr.
VII.
5-B.
z.naczone na~
Mistrz naszego okręgu - drutyna LKS ąrać będz ie w grupie r w Swze<iinle Przeciwmjuniorz~:
ki em łodzian będą
Krakowa 1 SzczeciGdańsk.a,

na.
(Z)

•

125 p zapisal na IJWYll1 koncie
Tak wiec po 15 dniach 1 n·otrzy wspaniale sukcesy, Przycact1 jazdy non-stop 8 wspan ip.pomn:j.my, ż,e oooik reko.rdu na
lycl1 najleJ>Szych polskich mistrzów kierownicy: A, Aromiń- , 50 ooo km p<:1blLe zostały wc·ześn iej rekordy na 2~ ooo Jon (P-Oskl, .J. Dohni:ański, A, Jaros-.;e·
przedni należal również do SLm·
wicz, R. Mucha, R. Nowicki,
l na 25 OOO mil
ki-Aronde)
PoF.
i
Zasada
s.
Varise!la,
l\i.
(Ford-Cortma Elskord).
polskiego
dosiadając
stawk~
Polski samochód, dZielo zadystansie
05iągnęlo na
Fiala
lo·gi żerańskiej FSO wytrzymal
50 OOO km wspaniałą szybkość
pewnie wszystkie trzy próby.
ll8,270 km na godzinę. Jest on
Jest to wspanla!yn1 st1kcesem
lepszy od poprzedniego rekorzarówno ósemki polskich kiedytym
na
du. który należal
ro·wców jak równteż konstrukstansie dn francuskiej Simki·
torów \ wszystkich robotników
Aron<le (117 km 1godz.) o prapozostalych
także
a
Żerania,
.
~
wie 21 km.
W ciągu 2 tygodni jazdy Fiat ' załóg zakładów koop:erujących

wyWall naszą drużynę do star- chium. Ponadto Kocot pozosta. nie przez dłuższy jeszcze czas
tu w Monachium.
w stolićy NRD I weźmie udział
r<ol.arze z olimpijskiego tan·
w międtyna rodowych z.a wodacl1
zglodemu: B, Kocot I A. Bek
organizowanych w dniach od l
szeni zogtali do wyścigu sprlntet'<>Wskiego o Wielltą Nagrodę do 3 sierpnia. Sprinterzy przed
wyjazdem do Hiszpanii przebyodbędzie
Mediolanu. Impreza ta
z wać bo;dą 11a zrgupowaniu w
12 bm. Po powrocie
się
w„ torze · Nowycll
Wioch reprezentanci nas·1 wy- warszawie
Dynasów,
Berlina (29-30 lipca)
do
jadą
- Jak przedstawia się sytuazawody
międLynarodowe
na
kolarskie, organizowane w cza„ cja ze średniodystansowcami?
drużynę
Kadrę oprzemy o
Obok
zieży,
mtod,
sie festiwalu
Monachium.
z
0J.impi-jc2yków
będą
startować
sprinter.ów
do ·
wy,iazdu
'
szans
Ńajwię<::ej '
tat)demy · z
najlepsze
cztery
' M, Nowicki,
mają· :
Monachium: ZSRR, NRD, Pol. Hiszpanii
J. Głowacki,
P. Kaczo'rowski,
ski I FrancJI. Nie tneba dodaie rewanż zapowiada się B. Kreczynskl I J, Kierzkowwać.
za wodników
tych
z
Cześć
ski.
zespoły
że
lako
interesująco,
w wyścigu Doudział
weźmie
satych
w
mają
startować
w Wyścigu
I
Mazowsza
okoła
jak w Mona·
rpych składach
Nato·
Polski (lipiec),
Dookoła
zgłoszony
miast M. Nowicki
do wyścfgu etapowego
został
w Szkocji. Impreza ta odbędzie
w pierwszej połowie lipca.
się
Nowickiego przed wyjazdem do
jeszcze w
zobaczymy
Szkocji
W akcji otwartych boisk łó
H<!lenowle , r;, tych wszystkich
dzki Metalow iec n ie pozostaje
rozegrane wstaną w
woJażach
okresie
w tyle i równ : eż w
mistrzostwa torowe
Warszawie
feru letnich zaprasza mlodZież
2 sięrpnia)
Polski (!9 lipca na
mieście
w
przebywającą
z udzfaJem wszystkich torowwtasne obiekty sportowe znajców i niektórych szosowców.
przv ul. Dąbrow
dujące sie
Ciekawi Jesteśmy jak spisy·
skiego (róg Padm iejsklej).
do tego czasu
wać się będ~
dobrze zapowiadający się za·
W go<lzinach od 9 do 14 (z
(Broń
wodnicy ze Sliwinskim
dyżuro
niedziel)
wy,lątkiem
Fiata 12;.
(Włókniarz
Rad<:>m) 1 Kiatem
Próba ataku na kolejny ~elto~·d świata Pols\dego
instrukt or. Na stawać będzie
CAF - N>awatej - teleio-to
Przed ni ml droga do
Lódźl.
dionie Metalowca mo7.na grać
przecież
jest
nie
Htszpanll
w: pilk<: nożną. siatlrnwą, rę
przedStanowczo
zamknięta.
czną i badmintona oraz korzyjest mówić konlueLwcześnie
i
stać z wycieczek na stawy
reprezennaszej
·n!e o skladzie
baseny pływackie.
do
tacji: Do czai;µ wyjazdu
Hiszpan11 wiele może się zmie•
kolarstwie,
naszym
nić w
że są jakieś
Słyszeliśmy,
szurkowsldm 1 Barkłopoty i
S1>ootnia, ~Wlll"ta konkurencja !. I. Kostce, . które uplasowałY.
·
ciltiem T
się na 12 i 16 pozycji.
zawodów
i,p.lędzynarod.owyeb
J·a ~eż slyf>?.alem o tym.
rozgryy.ranych - - - - - - - - - - - ' - - - ~ szml'ió:Wski 1 l')arz<!ka na bó- " szyboweowych
(prędkóś~t<i..y'Y
'
w _· _Lennie
le noi;i. ' a ęar~ik ,na pęknięty
lui;)rzelOt po trasie \,rój
żt!
nadzieję,
oboJc~vk„ · Mam
ponownie
~
gości ;os km) prz1111
:'
wyleczone
zostaną
kont1J7j~
l
·
..
.
w
·
n'iesp(>dziewanych
Wyścigiem Do•
j(>•1cze . pf!;ed
wedlug nieoficjalnych Q ~eń
1>kola P,o ls.ki.
pfl.ważnie zmieni c.w!ó"'*I; „za.
.zie.ta lltedi.;listlka
J, . NIECIECKI
,O'Wlu!kmoi!on~
:; ~i;.,~ Si: "'·
Woo.ów.
llenate
o1iimJJij.ska w spr~nci.e
w
'W'Yrównała
Dla ' Polek była ona poim»!l<lZStet'her (NlM>)
P. M!!'Jew-.ska
SOlhotę W Ltpsoku Wlas.n.y rekOi!'d
nie '-łlZCZęśliwą.
świata w b:ieog,u na 100 m 're-r;u\zajęla drugie miejsce uma!;ni8światowa.
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Goroiej·eW (ZSRR)' kltóry W·Y·
gra! d·wa wyściigi, a w sumie
' zdobyl 13 pkt, ·
w mec:z.u w Wo\verhampt-Olll
Nowa Zelan1di a P'Okonała zespól
ztożony z zawodlniików No:-we·
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zaklad
Piotrkowska Fabryka Ma~zyo Górniczych ;,Ploma•• typowo m.ę~kl, posiada unikalna w woj łódzkim I jedną z nielicznych w kraju, ze1\ską dru;ynę piłkarską. Zorgani zowana niedawno i tnicjatywy Zarządu Zakładowego ZMS I ogntska TKKF
zasly1nąć na bo iskach z ' erni
„babs ka jedenastka". ma ambicje
lódzk1e.1 t całego kra.lu chociat poctatkl nie sa łatwe, Ostatnio
dzlew>!zęta z .. Plomv·• w oflc.1alnym meczu przegraly ze stołeczną
wysok:a. ale 1 przeclwn_ik .rnako„Varsovi•r ... at 9:0. Pora~ka
mity , Zawodn!czk1 •. Varsovli" stanowią od wielu lat dobry zespót p1łkarsll:i, notujący na swoi.m koncie nlej,iden sukces w tej
nletvpowej dla dziewcząt dys~ypl i nle sportu Warto dodać, że w
tym trudnym meezu ? wars1awsk<1 drużyną w ptotrkowskiej jeCi11kowska, Bożena
Bożena
df'nas1ce wyr/Jżn1Jy się szc7egóJ111e:
Stępień,
Kryst.~na
ti..lcerek, Stefania Opas, Teresa MlkolaJczyk,
(Zhk.)
Irena słoń, Iwona Balecka I Irena Piekarsl1a.

to

· NA ZDJĘCIU: (u ii:óry): wymiana kwiatów, proporców,
czętami z Wars7.awy; (niżej): prezentacja drużyn jak w
wym ligowym meczu.
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Lublinku poderwat się ze śro
dy na czwartek A,N·2. Za sterami sarnolotu zasiadł pilot u
Jerzy Kwiatkowski, mając
K.irola
boku swego kolegę loGawora. p€lniącego w tym
cie obowiaz.ki drugieg-0 pilota,
a zarazem komisarza sporllOWego.
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W glębl usadowlly się
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lotu . Trzy, rzec by można naj.
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AN-2 :!lfl makami
Poozctwy
rejestracyjnymi SP-DNG miepoparne
l.m:i,glami
szają~

stopami żany si~ ;,spodek Pabianic. Na wschodzie juz c-zerwienieje niebo. Znak, że zaczyna slę niewtdoczny jeszcze
tam na ziemi, wschód · słońca.
Nie czas jednak na marzenia i
refleksje.
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oraz
dzi: Krystyna Bednarz
<J.11.,ie Barbary - Jużwiak I Kosobie
wity
posta
które
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za cel odbyć powrotną drogę
ku ziemi na spa<lochronach i
to z jak najwyższej wysokości.
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kobiecego
niarskiego w Polsce, gntpowe-

wzbija? s!I! eora:z ~'Y
samolotu bacznie
Obsługa
żej.
obser-.vuje zapis wysokości lotu na dwóch zaploonbowanych
jak tego życzą sobie przePi!\Y - barografach.
WYSO·kość 1000, 1500, 2000 metrów. Kolejne kilka okrążeń 1
na pfeTwszym ba.r ografie figuruje wysokość 3200 m. samolot
PO'Ilad
pnie się ooraz wyżej.
4000 m.
Coraz tr<udniej oddychać. We
znaki daje się chłód mimo że
każda z dziewcząt ma na sobie
barpo cztery dresy. Coraz
dziej ciążą spadochrony (gtówny i zapasowy), „kap-oki" (kto
wie czy nie przyjdzie lądować
na wodzie), a · ta.kże rakietnice
rejestrująca
i cala aparatura
l<>I. Kiedy wsiadały do samo.1otnlsku
na
lotu termometr
w~ka.zywal" pn.eszto. 2a st(lfprnie.
T;ttaj • na , ł '.[o(n jest - minus
8 stopni C.
Daleko w dole pozostało lotnisko. miasto. Z tej wysoko~i
wyglądą. jRk
rozświetlona Lódź
talen.
niewielkich rozmiarów
· &wietlne
Otaczają ją z b<>ku
Aleksa.ndro„spodki'' Zgierza,
wa, a dalej Lasku. Niemal pod
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metrów. Ostatm rzut oka
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z
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rodowe
dv!stek - Ba,r bara J'llżWiak (tt:H11
ostatnia
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zdjęciu
skakala Basia Kochowlcz.
A potem przez 1130 minut powrót na ziemię 1 c·perowanie
spadochr1>nem tak, by wylą
dować jak najblitej . lot.niska.
Najle·piej udato się "to BaTbarze Kochowie.z, która dotkn(<la
kola
ziemi niemal w środku
tzw. celnośd lądowania. Gorzej
ro·imówpoWiodlo się naRz.ej
Bednarz.
czyni I Krystynie
od4€glości oLądowaly one w
lotniska.
ko·ło 500 metrów od
Mimo niemal bezwiet:rznej pogcxly, podmuchy wiatru tam,
w górze zrobiły swoje,
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na przyrządy, ostatnie poprawienie szelek
spadochro11ów.
jest we wzorowym
Wszystko

mo.Je :nie pow!~
Dziewczęta
dzi-.iv jes,cze %talniego sl·owa
- z.wierzy! nam si'i w rozmoopiekun - instrulktor
Wi€ ich
spadochro.now:v 1,ódzkiego Aeroklubu - so.gda.n Schmidt. Po.
trzebny iPSt tylko lepszy saktórym
molo•t. Bowiem AN-2,
wyleci a Iy po rek~r<l Jego a <Jt orki. nie jest w stanie ·osi ągnąć
w;eksz:vch W:Vf'okości.
N\e oo·z~sta.je nam n ic wię
cej Jak ty1ko :!,yc:cyć dziewczetom ustanowienia 1es1.c1e wsi:>ani•ls1.e1?0 rekordu. kfóry zbliżylby je do znakomiteeo ąuk
cesu. jaki mają na swym 1<011•
r~dzieck'e
cie snaclocl1romark!
(!ru'powym
w n•ocnyrn •knku
(ponad 8 tvs. metrów)
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