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H. J. Wischnewski

Cena 1 zł

przebywał

Wyd. A

w Polsc e

Łódź, nledzl~la

W dniach od 19 do 25 sierpnia br. przebywał w Polsce
członek
Zarządu Federalnego
SPD I członek Komisji Zagranicznej Bundestagu - Hans
Juergen Wischnewski,

21

H.

bm.
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J.

Wischnewski
przyjęty
został
przez I sekretarza KC PZPR Edwarda
Gierka.

...::::::=

-~

W trakcie pobytu w Polsce gość przeprowadził rozmowy z członkiem Sekretariatu KC PZPR i wiceprzewodniczącym
Sejmowej Komisji
Spraw Zagranicznych
Ryszardem
Frelkiem, kierownikiem
resortu spraw zagranicznych wiceministrem Józefem
Czyrkiem,
zastępcą
przewodniczą<'ego Komisji Planowania Henrykiem Kisielem
i wiceministrem spraw zagranicznych Janem Bisztygą.
Rozmowy
rzeczowej i
sferze.

-

przebiegały

w
przyjaznej atmo-

---

Trwająca
już od dwóch tygodni powódź
na olbrzymich
obszarach
Pakistanu
wyrządziła
wielkie straty
gospodarce
tego kraju.
W sobotę
wskutek
powstania
trzech
wyrw
w walach
ochronnych, wody Indusu zalały
nowe
znaczne obszary w
prowincji
Sindh, w południowo-wschodniej
części Paki.;tanu zachodniego. Setki tysięcy
ludzi w obawie
przed ~ywio -

'

włoiclwie pr•ggotow«ilłia

o~ąanizulorów

Zacznijmy od tych załóg,
które pracowały dłużej
w
dniach poprzedzających sobotę, licząc na możliwość 2-dnio

cily
ul!ce Meksyku - stollcy
tego kraJu w rwące potoki. zatopionych
zostalo
około
50
tys.
pojazdów. Wiele
domów
zawaliło
się wskutek
podmycia. Około 350 tys. osób
mu.siało
opuścić
zalane domy
wskutek
najgroźniejszej
powodzi, jaka nawiedziła stolicę
Meksyku
w bieżącym stuleciu.

przekształ-

v~lono

stronę

obiektu pułnto
km od bazy w
pobliżu
wysp Marshalla na Pacyfiku. Nie podano
bliższych
szc zeg ó łów
przebiegu doświad
czenia. Rakiety typu „Minut~
8 tys.

należą

do

arsenału

tegicznych rakiet "8A.

st1a-

Policja szwajcarska podała do
wiadomości w pią t ek, że trzech
alpmistów
brytyjskich , którzy
zdobyli szczyt Moenchjoch wysokości
3.618 m ,
w Alpach

szwajcarskich,

poniosło
śmierć
w ubiegłą środę , spadając w 150metrową przepaść z pola śnie
żnego.
Troje alpinistóW wcho-

W Belgll po raz pierwszy dokonano
pom y ślnej
operacji
przeszczepu
serca.
Grupa
brulcselskich lekarzy
pod kierownictwem dr Primaux
pcdczas
pięciogod z innej
op„:·a cjl
p rz eszczepiła
serce
40-l~t011e
go
mę ;!. czyzny 50-letnlej ko biecie.. Stan pacjentki
Jest zado-

Stany Zjednoczone
wypróbow pią tek na
pol15c>nie
wojskowym Vanctenberg
tKalifornla) nowy
typ
rakl{tly -

man".

trzech alpinistów
brytyjs kich

Przeszczepienie serca
w Belgi i

wały

Wystt

Smierć

w skład 12-osobowej grupy wspinaczy. Wypadek nastą
p ił
w czasie schodzenia ze
szczytu. Policja oświadczyła, 7.e
J>rzyczyną
wypadku było nieprze-strzel:an ie prawideł bezpieczeństwa
w trudnym terenie
górskim Zwlokl alpinistów zostały
przewiezione przez helikopter do miejscow-0ści GrindeL
w ald

DoświudcŹenie
z nową rakitłą USA
3u.

opolskich
Zakładach
Przemysłu Ceme11towego pracujących w ruchu ciągłym systemem 4-brygadowym ,
na
posterunku zostały brygady
produkcyjne. Pozostałym pracownikom stworzono warunki
·W

do dobrego wypoczynku.
W
rano jedna z grup wyjechała
zakładowym
autobusem na grzyby, inni - do za(Dalszy ciąg na str, 2)
sobotę

dz i ło

n!ejsza od 18 lat. Radio pakistariskie
podało
w sobotę, że
około 100 tys.
osób
ew~KU.:>
wano z Layllapur, a 400 t~s.
pozostaje
w stanie zagroże'1ia.

w

wego wyja:1:du na świeże powietr:ze. Nie zawiedli się np.
górnicy kopalni „Szombierki"
W - ośrodku wypoezynkow ym
Bytomskiego
Zjednoczenia
Przemysłu
Węglowego
w
Swierklańcu,
przygotowano
na sobotę i niedz·ielę bogaty
program imprez artystycrnych
•i sportowych dla ok. 2 tys.
pracowników tej kopalni i ich
rodzin.

Ul 1111111111111IU1111111111111111Ul111111111, 11111UIlll111UIlll11Ulll11

z

„Minute1nan

wypoczynku

Osta.tnia sobota. sierpnia była dla pracowników wielu zakładów i instytucji kolejnym
w tym roku, dodatkowym dniem wolnym od pracy.
Z wypoczynku tego skorzystały
załogi dużej części zakładów pracy, więkStZej
,niż w roku ubiegłym, gdy zasadę tę wpr.owadzono po ra.z pierwszy, Gospod.arze , wielu
regionów, a także dyrekcje i rady zakła
dowe licznych zakładów pracy w ęałym kraju zorganizowały dl.a tysięcy pracowników
i ich rodzin atrakcyjąe wycieczki, imprezy kułtura.lne i rozrywkowe, Zatroszc1.0no się
tez, chociaż nie wszędzie w dostateez.nym stopniu, o sprawne zaopa.trzenie wypoczywających w wolnym dniu praoownikó-w.

łem
uciekało
korzystając
najróżniejszych
środków lokomocji. Tysiące
wiosek l wiele
miast
znalazło
się pod wo·
dą
Obecna powódź jest najgrot-

ją

\Red. J. Kafaraszńskz telefonu;e .z Sopotu)

Kolejn a wolna sobo„ta nie w•z~dzie

Pówodzie wPakistanie .i M.eksyku

nego

•

oo

oraz dlo handl u

Desygnowany
se-kretarz stanu USA,
Henry Kissinger w
piątek
wieczorem przybył niepodziewanie do stolicy Meksyku. W
sobote K1ssinger ma
spotkać się z prezydentem Meksyku, Luisem Echeverrlą.
Agencja Reutera pisze, te oficjalnym powodem wizyty Kissingera,
który przybył tutaj
w
towarzystwie swej córki ;
syna, jest rocznica ślubu meksykańskiego
ministTa
spraw
zagranicznych Emilio Rabasa

•

OZIE.NNIK
1:0 0 ZK I

wyśpiewała
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dla

wizyta Kissingera
w Meks yku

deszcze

I poniedziałek
26 I 27 sierpnia 1973 r.
Rok XXIX
Nr 202 (7693)

and p l
' de
que ''

Laurn.lk11.
na
festiwalowej
estradzie.

Niespodziewana

Ulewne

~

~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1

wal a jący.

~

Lekarze
zdecydowall s!ę na
operaćję, ·
poniew'aż była
to
jedyna szansa uratowania
jej
życia,

Sopocie wreszcie s_lę -ucis:ylo. Przynajm
. n i e. j w Operze Leś
ne). bo werdykt 1uq1, wydany wczoraj. wzbudzi zap ewne
nową burzę polemi k. Nie we wszystkich. swoich punk tach.,
ale w niektórych. z peu;nością. „Grand Pr ix de D tsques"
międzynarOdowe jury przyznato wytwórni plytowej „PRONIT" - Polska za najbardz i ei tn t eresuią ~ q or opozycję repertuaru i jego wykonanie przez Marylę Rodowicz.
Nagrody płytowe (za dobór zgloswnego repertuaru) mi ę dzynarodowe jury przyznato w kołejnośc; wytwÓl'nl „SPARK"
W. Brytania: reprezenwwane j przez Tony Craiga. „MELODIA"
Moskwa ! 3ej przedstaw1c!elo wt Koli Beld .v 'emu oraz firmie
„AMADEO" - Austria reprezenwwane j przez duet Waterloo ! Robinson .
Polscy czlonkowie jury NAGRODĘ SPECJALNĄ. równq r nagrodz ie plytowej przyz.naii duetowi lnqa ! Wolf z „Dl'ntsch.e Au..• troph.on" - NRF - za dwie piosenki wlasne, wyróżniające się wybitnymi wa<-0raml artystyczno- ideowymi.
W k.o~ku~sie na najlepszą interpretację polskiej piosenk.i. między
narodou;e 1u.ry pr?J1Zna.to ruzgrody, w kolejriości od pierwszej do
trzecie): Stanow i Borysowi
(„MUZA") za „Ja•kólk.a uwięZtona"
z muzyką Janusza Kępskiego ! tekstem
Kazim i erM Szemiotha
ALbert<Jwi Westowi (CBS Hola·ndia) za interpretację
.. Nie m~
dr-0gi dalekiej" (mu.z. LeS?ek BogC/anowlcz. teKst Zbiqniew Staweck i ) oraz Esonowl Kandowowl (,.MELODIA" _ Tas:k ient) za
„Płoną qóry. płoną lasy" z• muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstPm Krzysztofa Dztkowskieqo.
Nagrodą za najlepszą aranżacjg utworu kierownictwo muzyczne
festiwalu oraz c:l.onkowi e orkiestry a kompani ujqcej
uhoncrcwaL!

W

(Dalszy ciąg na str. 2l

Ho lku o
zakładników

'

żqcie

w Sztokholmie

W centrum Sztokholmu
policja nadal oblega „Kreditbank",
gdzie dwaj
bandyci prz:etrzymują 4 urzędników bankowych,
w tym 3 kobiety. Bandyci jeszcze nie poddali się: już drugą
dobę
policja kontynuuje z
nim! rokowania. Jeden z nich
- dowieziony z więzienia Clark
Olofsson traktowany
jest
jako
pośrednik w nadziel, że
stanie w konflikcie po stronie
policji.
Włamywacz Inicjator akcji
- nj,e zgadza się na warun\:i
przedstawione
przez
rZe,d
,szwedzki, które dają mu szansę
opuszczenia miejsca
wypadku
wraz z pieniędzmi,
o
ile uwolni
wcześniej
:wszy~

stkich zakładników. Zakładnicy
zwrócili
się w piątek do rzą
du I policji, by zgodzlly
się
jednak na rozwiązanie propJnowane przez bandytę wyrażając
gotowość towarzyszenia mu
w
odwrocie.
W piątek
ponownie powstały wątpliwości,
kim
jest zamaskowany
bandyta, gdyż poprzednia indentyfikacja okazała

się

błędna.

W piątek l w sobotę nad .anem
doszło do
kilkakrotnej
wymiany strzałów I niewielkiej
eksplozji
ładunków
wybuchowych
w banku,
przeprowadzonej
przez
przestępcę
jako „demonstracja sily''.

Zaosfrzenie ·syf nacji

Francja dokoqała
kolei ne j eksplozji

politycznej w Chile
Do11iesienia agencyjne z Santiago wskazują, że pod koniec tyg~dnia sytuacja polityczna w ·Chile zaostrzyła się. Niemal w ostatmeJ chwili Przed spodziewanym zakończeniem strajku transportowców, Ich przywódca Jua11 Jara
zerwa! ostatnie rokowania
z. przedstawicielami władz I za powiedział, że właściciele ciężarówek
rue wznowią Jeszcze pracy, Transportowcy tłumaczą to pogarsza.
jącą się sytuacją polityczną w kraJu,

nuklearnej
Premier Australii Gouirb Whit
lam
oświadczył, że ma wszelkie podstawy do przypuszcz<lń,
że Francja dokonała w sobot<:
nowej
eksplozji atomowej na
atolu Mururoa.
Podobne
oświadczenie zlntyl
premier Nowej Zelandi Norman
Kirk,

Idzie głównie o dokonane w
ruje
minister
spraw wewtych dniach oraz
spodzie-.vane nętr znych, Orlando Leteller.
w n·aj bli ż szy m
tygodniu ko lejUstąpienie d wu generałów
z
ne
zmiany
w rządzie S>1lvarządu, jak piszą
agencje
zadora Allende. Jak już Informochodnie,
stało się
pośred1110
waliśm y , dwaj
wojskowi -miprz y czyną
podania się do dynistrowie poddali się w tych . misji
również
dwu lnnycn tlniach do
dymisji, ustępnjąc komendanta
szkól
wojskorównież
z zajmowanych
"Y- wych,
gen. Guillermo Pi~ke
sokich stanowisk w armil.
W rlng a oraz dowódcy 2 dywizji
sobotę w południe
Jeszcze nie
stacjonującej
w Santiago, gen.
by to wiadomo komu prezydent
Mario Sepulvedy.
W zw\ą,ku
Allende
powierzy
funkcję
z oczekiwaną
kolejną reorgaministra
obrony
opuszczoną
nizacją
gabinetu
prezydenta
przez
gen.
Carlosa Pra Łsa.
I
I
All ende, obserwatorzy
pc>lltyChw ilowo
resortem
tym kleczni w Santiago przypusz.czają jednak, że
przedstawiciele
armii
pozostaną
na kluc7o20 osób
zostało zabitych, a
wych stanowiskach ministerial25
odniosło rany w wypajku
nych.
drogowym, który
wydarzył się
Przejawem dalszej · aktywizaw piątek w pobliżu
miejscocji skrajnej
prawicy
~hilijwości
San Luis de Potosi
w
skiej
byty
kolejne, notowane
Meksyku. z niewi adomych przyw piątek
w Santiago, zajś cia
czyn autobus
wypełniony
pauliczne sprowokowane m.
In.
sażerami
runął
w przepaść
Izrael
d~puścił
gię w piąprzez stud e ntów. W antyrz<)<l&·
o głębolrnści 150 m.
tek
nowei
zbrojnej pr'lwowych
demonstracjach,
htó re
k a cjl
wobec Libanu. Jal< indoprowadziły
do aresztowania
formuje
Palestyńska
Agencja
kilkudziesięciu osób
wyr:'.>ż:iiaInformacyjna, Izraelskie
kutry
11 się aktywnością bojówkarze
wojsko we
wtargnęły
w tym
z grupy
„ojczyzna I wolność"
dniu na wody terytorium L'.bazdelegalizowanej
w lipcu
za
nu
I
uprowadziły
libańską
swe Jawne, faszystowskie ten
łód ź
deneje i nieustanne nawoływa
rybacką. Piraci
Izraelscy
p r zy hoi o wali statek libański do
nia do obalenia przemocą r2J1-'
W sobotę
nieznani sprawcy
du ludowego.
portu w Hajfie.
pbrwali samolot Jerpeńskich LiNa przestrzeni ostatnich
24
•
l(c
•
nii Lotniczych
lecący
na tragodzin
najważniejsze
wydaJak podaje
norweska p1asa.
sie
Taiz (Jemen Północny) rzenia w Chile to:
wezwanie
do władz
norw eskich
zg!.)3i!
Asmara (Etiopia), na pokładzie
CUT
(Centrali
Cbilij<kich
się
miody obywatel Izraelski,
którego
znajdowało sio;: 16 paZwiązków
Zawodowych)
do
Yuval
Ronen, prosząc o azyl
sażerów.
pełnej
mobilizacji
mas prapoli ty czny. Swą
prośbę
moUprowadzony
samolot wycujących w obliczu
niebe.<pietywu je
Ronen - wg
relacji
lądował następnie w Kuwejcie.
cze1'istwa
prawicowego
zama„Arbelderbladet" w sposób
nas tępujący:
chu stanu oraz całkowita soPorywaczem
samolotu okazał
lidarność
z tym
we:t.wanfem
„Nie mogę wrócić do Izraela,
się
mieszkaniec Jemenu Pół
wyrażona
przez siły
politygd y ż
czekałoby
mnie
tam
nocnego Nasr Ahmed Abu Dakr.
czne Frontu Jedności Ludowej.
wieloletnie
więzienie.
Nie chcę
Po
dwugodzinnych
negocjaWszystkie
partie chilijskiej le·
być izraelskim
żołnierzem, nie
cja-eh
na lotnisku w Ku ·.11ejcie
wlcy wchodzące w skład tego
chcę zabijać, uciskać
dawnych
poddał się , gdy władze
kuwc:lfrontu
zaleciły swym
lnsta nmieszkańców
tej ziemi,
wyckie
zagwarantowały mu,
że
pędzać
ich z ojczyzny, palić
cjom oraz organizacjom pod-1 nie
zostanie
pociągnięty
do
stawowym
utrzymanie
całodomów
politycznych prze!!iwodpowiedzialności
karnej
za
dobowych
dyżurów.
ników".
swój czyn.
Jak
podkreśla
norweski
d ziennik, Ronen w swym podaniu o azyl
stwierdza,
że
wobec
polityki
ekspansji
i
zaboru prowadzonej
przez obecne rządy w Izraelu, coraz

20 osób zabitych

W Meksyku
samochód runął

w . przepasc

Nnwa prowokac la

Izraela

Porwanie

jemeńskif go

samolotu

Trwa drugi pokos traw

więcej

młodych

Izrael-czyl.i:ćw

odmawia
służby w wojsku
I
stara się o azyl w obcych krajach.

Skradli
milion ... jai
Nieznani sprawey
wtargnęli
pewnej nocy do wielkiej fermy kurzej w pobliżu włoskie
go miasta Cesena nad Adrl.atyklem t skradli„. milion jaj. Policja
za~tanawia się Jak
to
złodzieje
zroblll, bo nie
spostrzeżono w pobliżu
śladu żad
nego
pojazdu.
mechanicmego,

Gaudet nie

bądzie

oskarżony
Amerykańskie władze federalne zrezygnowały w piątek
z
oskarżenia
b, funkcjonariusza

policji Edwina Gaudeta o planowanie zamaehu na życie prez ydenta Nixona W Nowym Or.
leanle
zakomunikowano,
że
Gaude! poddał się funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa w
środę, kończąc w ten
sposób
2-dniowy - pościg za nim
w
górzystych rejonach stanu Nowy Meksyk.
Przyczyną
takich
decyzji
wladz jest zmiana w zeznaniach
elównego świadka, który przed
dz iesięcioma
dniami stanowczo
z i dentyfikował Gaudeta, jednak
obecnie nie potwierdził swoich
2eznań. Uprzednie zeznania tego św i adka, jale również inne
w i adomości.
które otrzymywała
policja skłoniły
władze
bezpieczeństwa do nadzwyczajnych
środków ostrożności
w czasie
pobytu prezydenta Nixona w
Nowym Orleanie, m. tn. do rezygnacji z zaplanowanego prze.
jazdu samochodem pr:i:ez miasto.

Groźny pożar

Skoszono 70 proc.

szkoły.

spra w nej akcji kilkunastu jednostek straży pożarnej, utrudnionej w znacznym ~top
niu
koniecznością
dowoż<'!nla
wody 'oraz
skompllkowanym
dojazdem
na
teren s1!koły,
szybko
zlokalizowano
ogień.
Mimo to
niemal
doszcz<:tnie
Dzięki

SnZIENNIK

(Dokończenie ze str. 1)
kła.dowego ośrodka w Tu.ra-

w,ie.

Tak ożywionego ruehu turystyeznego,
jaki zanotowano
tej soboty na Rzeszowszczyź
nie, trudno było się spodziewać.
W rejonie „bieszczadzkiego morza"
padł
rekord
irek w encji - ok. 30 tys, turystów, wy'Cieczkow iczów
i
wczasowiczów. Również rekord ponad 2 tys.
osób
zwiedzających zanotowano
tego dma w słynnym zamku muzeum wnętrz pałacowy-eh w
Łańcucie.
Na Półwyspie

Helskim, we
wsiach letnjskowych Pojezierza Kaszubskiego odpoczywają w czasie dwóch dni. wolnych stoczniowcy Trójmiasta.
Dla pracowników elbląsk i ego
„Zamechu"
zorganizowano
m. in. wycieczki szlakiem kopernikowskim do Fromborka.
W przemyśle lekkim, w któ
rym zl ikw1dówano pracę
w
sobotę n a trzecią . zmianę, dodatkowy
dzień
wolny nie

nię oma.wtając całość

A le i tu zadbano o zorganizowanie wyjau!ów weekendowych dla wszystkich, którzy
mogli z n.ieh skorzystać.
W
sobotę ran.o z ZPB im. Marchlewskiego grupa młodzieży
wyjechała
autokarem
do
Księżych Młynów nad Wartę,
zaś nas tępnego dni·a pracownicy tkalni i wykończalnJ pojadą autokarami na grzyby oraz
do C iechocinka i Bydgo.ru:zy.
Łódzkie ZPB im. Obrońców
Pokoj4 wysyła ok. 300 osób
do fabrycznego ośrodka wczasowPgo w Teofilowie, nad je:r.iora pod ~styniem or<az na
dożynki

w

łowi~kiem.

część
zakla·Jów
tego dnia. DotyczyIo
to m. in. ok.
miliona osób,
które
korzystają z co
najmniej trzech dni wolnych w
roku, a także te załogi, od których
zależy
normalne
funkcjonowanie
organi2'!nu kraju.
Jak
pracował
handel?
W
Katowicach
przedłużone
w
pią tek
godziny pracy
placówek
handlowych,
a
tak że
zwiększona
liczba
dyżurnjących w sobotę sklepów spożywczych, nabiałowych i
cukierniczych sprawiły, że
mle·
szka1icy
nie miel! na ogól
większych kłopotów
z zaopatrzeniem w artykuly pierwszej
potrzeby.
W Lodzi od rana otwarto prawie 300 większych sklepów s;>otywczych i dwa domy towarowe
"Central" i „Uniwerc;at•.
Zaopatrzenie w mleko,
nabiał
I warzywa
było należyte. Dużym
powodzeniem cieszyły się
w domaeh
towarowych
stoiska
z artykułami szkolnymi.

Znaczna

pracowała

festi.u ;alu.

. Poza lau.reaitann.i, na estrcul.ziie sopockiej

wystąpili

wczoraj Helena
VondrCJ;Ckova z CRSS. Jerzy Pol.omski
ora.z „BMctwo Kurkowe
1791" z Piotrem Janezersklm, zdobyll.>ll>jq.ce w Polsce, O' i wśród
obserWQJt.orów zagra,rW;cznych coraz większq populCLNU>ść.

SOFIA. - Delegacja CRZZ z
członk iem
Biura
Politycznego
KC
PZPR, przewodniczącym
CRZZ Władysławem
Kruezkiem na czele zakończyła 25
bm.
oflejalną wi.zytę w Bul-1
garil.
PARYŻ. Agencja AFP donool, że min ister spraw zagranic2lnych Gujany oświadezył w
piątek, że premier Ku.b y, Fidel
Cast~
złoży dwudniową wizy.
tę of icjalną w tym kraju, poczynaj ąę od 31 sierpnia b<r.

spłonął

wielki,
pokryty
da•
dach
szkoły,
Do pófoych
godzin wieczornych trwało dogaszanie ogn!a.
Na miejsce wypadku przybyli
m. In. wiceprzewodniczący
RN
m. Lodzi, z. Polit, kurator OS
miasta Lodzi H. Grenda oiaz
przedsta wlclele
władz
dzielnicowych.
Najprawdopodobniej
przeJzło
300 dzieci uczęszczających
do
tej szkoły, rozpocznie nowy rok
szkolny zastępczo w budynkach
Ośrodka
Wczasów
Dziecięcych
przy ul.
Letniskowej.

chówką

Kierownictwo
Szkoły
Podstawowej
nr 130
apeluje do
wszystkich
nauczycieli
tej
szkoły •o niezwłoczne
1ta wienie
się
w miejscu pracy,

ŁODZKI m 20% (7693)

(jp)

zasopismo
teoretyczno-<J)Olityc:z:ne
KC KPZR „Ko.mmu111st" w nr 12
z br. zamieśeilo artykuł wstępny,
·
w
którym
analizuje sytuację
ChRL p0 rewolueji kultUJralnej.
„Ko.m..munist'' podkreśla, że „kon„
.klretna
polttyka
goopodarcza
obeenego
kierownietwa chińskiego w da.Iszym clą- '
gu opiera się na antymarksistowskich i
antynaukowych dyrektywach Ma.o Tsetunga".
Fakty rzeczywistośei chińskiej dowodzą
- czytamy w a.rtykule - że doknujące
się obe-cnie w ChRL przemiany rue przebiegają nurtem
socjalistycznego rozwoiu,
lecz przeciwnie oz;naczają
umocn ienie
antyludowego
maoistowskiego
reżimu.
„ Wojskowo • biurokratyczne ugrupowa111e
Mao Tse-tu,nga sztucznie J;>C>dporządkowu·
je rozwój g06podarki na.rOOowej nie tworzeniu materiamo - technicznej bazy socjalizmu, ani podnoszeniu poziomu życia
I kultury mas pracujący-eh, lecz główn i e
materialnemu zabezpieczeniu swej hege.
monistycznej
polityki i maksymalnemu
umacnianiu
potęgi
wojskowej
(przede
wszystkim potencjału rakietowo-jądrowe
go). w rezultaeie rozwój ChRL określają
subiektywistyc:z:ne dążenia mao!srows1<ich
przywódców i Wb wolwtarystyozne decy-

C

zje".

wairunki życia mas pracująeych
związane są nie tylko i nie tyle z -zacofaniem gospodar<:zym kraju Ile - I pr-zede wszy.~tkim - z klęskami w rozwoju
gospodarki narodowej ChRL. spowodo wa .
nyml błędną polityką mao istów". Czas<>·
pismo podkreśla, że w dziedzinie gospodarczej Chiny w pewnej m ierze pr-zezwy.
ciężają najbardziej ne!latywne następstwa
„rewoluc,Ji ku-Jtu.ralnej".
J edrul.k.że
a.na.lilza bazy ekonomie.znej
„Ciężkie

I

Natomiast
handel
wars'.!awski nie przygotował
się należycie do wolnej
soboty.
W
nielicznych
otwartych
rano
sklepach
spożywcz'ych był duży tłok, brakowało
podstawowych artykułów. W ciągu d11la
zamknięte były
wszystkie sklepy
spożywcze I w ponad milionowym
mieście trzeba było
c zekać
aż na otwarcie sklepów nocnych. Czynne placó wki
handlowe - z obuwiem,

galanterią

skórzaną,

wiadał y .

o wolnej sobocie wiadomo
było już od
miesiąca z l!órą,
gdy o g łoszona została
uchwala Rady Ministrów w sprawie

Spac~r

Jack Lousma i Owen Garriott
dokonali w piątek 4,5 godzinnego
„spaceru
kosmicznego".
Podezas
gdy Garriott
posuwając
się wzdłuż
boku ~tacji
orbitalnej, dotarł
do tzw. obserwatorium
słonecznego, „rtzie
wymieni!
kasety z
taśmami
filmowymi, Lousma
w
tym
czasie zajął się reperacją ukladu stabilizującego
„Skylaba".
W tym eelu
połączył on
za
pomocą 6-metrowego
kabla zestaw
6 nowych żyroskopów z
głównym
komputerem
stacji
orbitalnej. Zestaw 6 żyroskopów,
które
zastąpiły
poprzed'1ie,
źle
funkcjonujące,
znajduje
się wewnątrz „Skylaba".
Jednakże,
aby
połączyć
Je
z
komputerem,
który
musi otrzymywać
niezbędne
lnrormacje dla zapewnienia
wla~ciwej
pozycji stacji, nle1będne
było
wyjście
w
przestrzeń

cować.

Przed
nami
kolejny wolny
- 22
września. Jest troczasu, by
organlzat'.>rzy
w y poczynku, pracy
handlu
I
u sług
zdążyli
wyciągnąć stosowne
wnioski
z doświadczeń
ostatniej
soboty Bierpniowej.

d z ień
chę

astronautów
kosmiczną

w celu
zalnstalo•
wania 6-metrowego pri.ewodu.
Garriott podjął
także próbę
naprawy
specjalnych
usłón
obiektywów teleskopów, ktore
od czasu do czasu
zaetnają
się. Trzeci
astronauta
A \an
Bean czuwał
nad całością operacji
wewnątrz
stacji, śle
dząc
wskazania aparatury pomiarowej. Gdy astronauci wrócili do wewnątrz „Skylaba'', jeden z dyrektorów eksperymentu Neil
Hutchinson
oświad
czył, że wykonali oni wszystki,~
Z'adania I „spacer kosmiczny
zakończył się sukcesem. W sobotę
astronauci
pobili rekord
pierwszej
załogi
„Skylaba",
która przebywała w kosmosie
przez 28 dni I 49 minut, Garriott I Lousma łąeznie przebywali już w otwartej przestrzeni
kosmicznej
przez 6 I pól
godziny, był to bowiem
Ich
„drugj spacer
kosmicznyu.

o

godz. 12 na skrzyżowa
•
Do s4'Cji Pogotowia Ran i li ul. Ga ga rina i Tuszyr\skiej
tunkowel'(o przewieziony zo stał
kierowca „ Warszay:y" IF 1023
Władysław
M.. który w ysiadaAnatol L. utrzymuj'ąc zbyt mając z tramwaju spadl ze sto1mi
łą
odległość
ujerzyl
w halamiąc
nogę.
Wypadek m ial
mujący motocykl JK 2333.
W
m iejsce przy zbiegu ul. Gdań
wypadku ranna zostala pasaż.er sk iej i Obrońeów Stalingradu.
ka motocykla Grażyna z. Opa•
Pogotowie przewiozło do
trzcmo ją w Pogotowiu.
sz;pitala poparzonego wrzątkiem
•
O godz. la.03 na ul. LI· Mariana C. (22 lata) zam. ul.
manowskiego 91 kierowca moCurie-Skłodowskiej
B.
tocykla ZB 4419 potrącił
na
jezdni Wleslawę K. Poo;zkodo•
Na ul. Zl>araskieJ 21
z
waną
z licznymi obrażeniamt
motocykla spaót 41-letni Boleciata p r zewieziono do Szpitala
sław R.. doznając obrażeń ciaim. Barlickiego.
la. Przewieziony do szpitala.
•
Przy zbiegu ul. Kasprzaka
•
Na
P iolrkowskiej
131
i Obrońców
Stalingradu
kierowca „Fiata" IT 7927 Jerzy J. And r zej P. będąc w stanie n ietrzeźwym
przewrócił
się,
ła
n ie zachowując pierwszeństwa
miąc nogę.
Pogotowie przewioprzejazdu spowodował zderzenie
zlo go do szpitala W AM.
z motocyklem IX 0102. M•>lo•
Na Lokatorskie} 6 z I pi„
cyklista
Sławomir
s.
został
tra spadł 38-letn I Piotr N. Po•opatrzony w Pogotowiu,
tłuczonego przewieziono do sta•
Wozoraj wieczorem na ul.
cji Pogotowia.
Armil Czerwonej przy Wodnej
z jadącego tramwaju 10/6 wy•
W
Pogotowiu opatrzono
padł
niebrzeźwy
Wacław
H„
Zenoha P„ który potknął się
doznając obrażeń iitowy. Prz.ena ul. Okręgowej, doznając powieziony do szpitala.
kaleczeń.

Pogoda
W

dniu

dzisiejszym w woj
zachmurzenie
niewielkie I umiarkowa.ne. Miej
scam! możllwe przel-Otne opady.
Temperatura minimalna 4-8 st.
ma.skymalna 18-20 st. Wiatry
umiarkowane, pólnoone.
Jutro slonec.zmie i bez opadów.
Temperatura bez większych zmian.
Stońce zajdzie dzisiaj o godz.
18.44, jutro wzejdzie o 4.44.
Imieniny dziś obchodzą: Mada i Ze!iryna, jutro Ka.la.sa.nty
1 Józef.
łódzkim

będzie

gospodarcze
Chin
wynikiem błędnej
•
polityki maoistów

nych polega na twor21eniu sztucz.nego rozwarstwienia I proW-Okowaniu kolizji interesów między poszczególnymi wa.r stwami i grupami lud.z.i pracy" - pisze „Ko.
m.munist".
Polltyka socjalna maoistów prowadzi do
sojuszu klasy robot111c.1:ej i
·htopstwa I zmierza do odizolowania tyeh
klas. Maoiśei nie d0<puszczają do gospodar<:zego
zbliżenia
między
miastem i
podważenia

ws i ą".

v

stracja. komórki socjalne, rady
zakładowe, a także orga111 z1<cje
I Instytucje, których za.ó--.i c m
jest sprawne
funkcjono,11 :rnle
handlu i usług, organizacja wypoczynku. Było
więc
sporo
czasu.
by dobrze
wyk:ic·>.ystać okazję
i zadbać
zar5wno o wypoczynek Judzi,
któ·
rzy
zapracowall soble na wolny dzień, jak i o codzienne potrzepy
tych
licznych - ~alóg,
które musiały tej soboty pra-

Kronika wypadków
•

Klęski

kraJ u

tegorocznych dni wolnych. Wie.-

działy
o tym nie tylko 1.ałogi
odpracowujące
wcz.eśniej
ten
dzień. ale, rzecz Jasna, admini-

kosmiczny

amerykańskich

spOleczeństwa
chińskiego pozwala dojść
do wniosku, że kierownictwo chińskie w
dalszym ci ągu realizuje poli'ty"kę, która
deformuje funkcjonowanie soeJalistycznej
bazy.
„Podstawowa taktyka Mao Tse-tunga I
jego grupy w dziedzinie stosunków socjal-

„Zycie

odzieżą,

tkaninami - świeciły pustlrnml.
Nie
wzięto
pod uwagę,
że cl warszawiacy,
którzy 111ie·
Jl
dzień wolny, woleli
>;pacer
albo wyjazd
za miasto, n11tomlast tym,
którzy
pracowali, godziny otwarcia tych skle-.
pów (od 10 do 17) nie odpo-

pr z ysługuje.

,,Grand Prix"

nr130

ruchomości

łąlt

Wnioski i wskazówki

W całym kraju tr,wa
dr!fgl znacza się na nie najczęściej
pokos traw. Do chwili obe-cnej trawy w gospodarstwach chlopskoswno blisko
70 proc. łąk Rkieh), ale przede
wszystkim
przewidziany<;!) .do ibl9t\.!,.,
w . kiszonJd . I Jnanq-kiszonk;i,
TP
pasze
tym
najwięcej
w wow\vódz- wyso!Cowartóściowe
twach opol!łk:tm / '(llarez'liwiHctm, przygbtowan1e ' ic'h jest w .n niej
szym
stopniu
uzależnione ort
wrocławskim, olsztyńskim. Zbiór
pogodowych
traw dobrze przeb iega również warunków
- nie są d9tąd w pełni
wyna ziemi łódU<:iej . gdzie do koń
jako
źródło karca
tygodnia
skoszono prawie korzystane
my, zwłaszcza dla bydła
Wszędzie
obsługę
powiększo
w
90 proc. łąk, w t y m najwięcej
żywieniu
zimowym i
wczeno w dwójnasób, co skrócllo
w powiatach: Lowicz, Brzezlny,
snowiosennym.
ctas
·
wyczekiwaala
klientów.
Poddębice.
Drugie
sianokosy
najbardziej
zaa\vansowane
są
w
państwowych
gospodarstwach rolnych. W województwach:
łódzkim,
poznańsltirn,
szczecińskim. opolskim PGR
uporały
się z tymi
pracami
niemal
Już
całkowicie.
Przyśpieszenie zbiorów
traw
łąkowych, a następnie
właściwe
zagospodarowanie
zielo(Dokończenie ze str. l)
nej
paszy, to obecnie Jedno- Jozsefa, Blahę, który opracował pLosen.kę „Może Jud jutro" z _mu.zyz pilniejszych zadań
rolników.
k.q Leszka Bogdaoowicza,
wykonywaną przez Hamę
Ulnchową
Zgromadzenie
bowiem
odpoJ CSRS.
wiednio
dużych zasobów ~asz
Na.grodę public=-Otci otrzy!J'hala Ma111<a Rodowi.cz. Fotoreporterzy
gospodarskich
jest
niezbęd
przyzm.ali swą nagrodę Irenie Jarock.1ej.
nym warunkiem
dalszej, szybDziennikarze aikredytctwami przy Festiwalu, titm razem postanwu>_!·
kiej
intensyfikacji
produkcji li n!e przyz>Utwać swojej naqrody. Jes·t to pierwszy tego rodza1u
zwierzęcej
we wszystkich gosprzypadek w htst<>rii sopock ich festiwali, a zarazem swoisty ko·
podarstwach.
tne"ltta·rz do oceny festiwalu.. Uznano, że festiwcrl role pnynlós-l żad
Doskonałą, a jednocześnie tanej nowej lndyun<J.u<Uno~ct pio.sen.k'1>rskiej, k.t órq moźna. by uho11-0nią
paszą
dla zwierząt, jest rować tq tradycyjną ; wysoce su: Uczqcą w opin ii publicznej, najednak nie tylko
siano (przegrodą, Szerzej pogląd ten. jako że sam za nim g/.oro1.o alem, U.Za>Sad-

wSzkole Podstawowej

Grotny potar
wybuchł wczoraj w budynku
Szkoły
Podstawowej
nr 130,
ul. Scaleniowa 6.
Dzięki
sprawnie przeprl!lwadzonej
akcji
ewakuacyjnej
przez
ppor.
Stanisława
Bielickiego · z V Komisariatu
MO
udało
się uniknąć
strat pomocy
naukowych
I sprzętu
szkolnego. Sprawnie . działająca
grupa ochotników, w
któMj uczestniczył
nasz
reporter, usunęła w bezpieczne
mlo!jsce

.

.

d.alllizym cl.Ągu, Jtontro-

•
Na budowie pr.zy ul. Hipot;e=-i.ej i Pojezierskiej płytą
został
przyciśnięty
Ludwik B.
Poszkodowany
ze
złamanymi
kośćmi biodrowymi zostal P,rze
wieziony do Szpitala W AM.
•
9-letni Krzysztof c.
rie-Sklodowskeij 8) upadł
butelkę,

(Cuna
soUmieszczony w

poważnie

bie brzuch.
szpitalu.

kalecząc

•
1,5-tonową
płytą
zostal
pl'zyciśnięty 47-letni Czesław F.
Wypadek wydarzył się na budowie przy u.I. Demokratycznej
89. Pos?Jkodowanego z urazem
kręgosłupa,
przewieziono
do
S2lpitala WAM.

lowane jest przez wojskow0 _ b iull"Oikratyczne ugrupowanie Mao Tse-tunga, opie.
rająee się na armii, która dalej pozostaje
najpardziej
rorganizowaną
i wpływową
silą polityczną ora,z głc).wnym dostawcą
kierowniczych kadr dla aparatu partyjne·
go i państwowego. Przedstawiciele armii
w dalszym eiągu przeważają w KC KPCh
i zajmują ważne stanowiska w cenitralnym
apa.raeie rządowym"
„Maol:>;m jest głęboko wrogi naukowemu socjali:>;moWi i stanowi jego antY'PO- ·
dę. Zerwanie 'P!'Zez chińskie k ierownictwo
z marksl.zmem - leninizmem l praktyezna realizacja
maoistowskich dogmatów,
które s:z.czególnie wyraźnie
pTZejawialy
się w okresie „rewolueji 'kulturalnej" doprowadziły do niezwykle ciężkieh następs·tw dla gospodarczego t kUJlturalnego
rozwoju kraju.
Dalsze próby wcielania maoizmu w ty.
cie, jalcicolwiek byłyby kamuflowane, nieU.Chron.nie prowadzą do poglęblenia jego
kryzysu I do zamętu w szeregach Je go
zwolenników, Wszelkie usiłowania na.prawy stanu rzeczy bez rezygnacji z za.sad- ·
niczyeh maoistowskich dyrektyw poglę 
biają Jedynie istnieją-ce niedostatki i opóźniają
rozwiązanie problemów,
stoją
cych przed krajem".
„Socjalszowinlst~a
P°'11tyka
grupy
Mao Tse-tunga wyrządziła kolosalną szkodę s.prawJe socjallzmu w Ch i.nach - pod.
kreśla „Kommunist''. Dyktatura teiw w ojskowo - biurokratycznego
ugrupowan ia
w istocie zrujnowała s<>CjaJist~zną nadbudowę
S'!):>leczeństwa
chi ńskiego oraz
zde!ormowala i głęboko naruszyła funkcjonowanie socjalistycznej bazy. której
podwaliny założone zostaly w latach pier•
wszej pięctola11ki".

------------

początku informacje o przeszło stu letnich. starcach w~~ln~Jąeycb się lekko lM
górskich ścieżkach przyjmowano z takim samym zmruzen.1em o~a, jak i wiele
Nawet
innych informacji prasowych ukazujących się w okresie kan1ku.ly,
uczeni nie chcieli się z początku przekonać do sprawy. - To c-Oz z ~ego, te
on twierdzi, że ma 120 lat - ma wiali - przecież nie ma żadnego w1arygod·
nego świadectwa, potwierdzającego prawdziwośó jego słów, - I trudno było
nie przyznać uczonym racji - dłu gowieczni nie mieli metryk, bo nie ty!ko
w ich wiosce, ale i w najbliższej okolicy nie można. było znaleźć człowieka., ktory

Nareszcie
sposób
na katar

Z

umiałby pisać.

SceptycYZ1J1 uczonych zachwiał się jednak,
kiedy odnaleziono w Andach na terenie Ekwadoru wioskę, gdzie od stuleci prowadzone
W
sa ko$cielne zapisy ,urod?.in i śmierci.
miało sporo
wiosce tej kilku patriarchów
ponad 100 lat. Wówczas zaczęto zb i erać róż
potwierdzające
nymi metodami informacje
w
długow i ecznych
słów
wiarygodność
np.
jak
świata,
rejonach
innych
współmieszkąńców czy krewoświadczenia
W końcu w wioskach tych uczeni
nych.
założyli stale «tac.ie hadawcze.
Z zebranych dotychczas informacji wynika że o os i ągnięc i u wieku stu i więcej lat
decyduje przede wszystk im sposób odży
wiania się i intensywny wysiłek fizyczny.

Stworzono

Nareszcie!!!

przeciw kataszczepionkę
rowi, wykorzystując w tvm
celu antywirusową substan-

interferonem.
zwaną
Nie należy jednak już teraz
się zbyt wiele.
spodziewać
doza s~r.zepionki
Pierwsza
w Finlandii
spreparowana
oczyszczona w USA i ost.a.
tecznie przygotowana w Aa.
glii kosztuje ..• 2500 dolarów.
Szczepionka przeciwko ka·
tarowi różni sie zasadr:iczo
od Innych tego typu środ·
ków profilaktycznyeh. Zwy .
kle •Zczepionki powr.tają na
bazie kultury określlln!'go
wirusa. no zwaJr.7ania kataru byłaby taka szczeoion.
bowif'm
bezużyteczna,
ka
choroba ta nowo<lowana iesl
przez ·wirusy różnorodne.
cję,

DŁUGOWIECZNI JEDZĄ

Badania

musiały

pójść orlmienną,

.

DOZA: 800 OOO JEDNOSTEK
Brytyjscy
od

cjaliści

sami

biologowie, spe·
nad wiru

badań

kataru

z

me

centrum

4

w Salisbury we
z lekarzami ame.
Uniwersytetu w
Stanford przeprowadzili ostadoświadczeń.
szereg
tnio
do organizmu
wprowadzając
ludzkiego wielkie iloścl inter·
foronu, ldealnje °"zyszczonego t wyspecyfikowanego dla
leczenia ludzi.
Pierwsze doświadczenia pona zainhalowaniu d-0
legały
nosa 10 ooo tysięcy jednostek
interferonu, n1e dało to jcd·
nak spodziewanyct1 wyników.
Podobnie zakończyły się pró·
by z Ilością podwo,joną. Wówczas podjęto decyzję, w oparciu o dl>stawy interferonu,
Finlandii.
w
przygotowane
Anglll, zastosowania
USA I
kuracji „uderzeniowej",
dycznego

współpracy
rykańskimi

llksperyment za.stal przeprowadzony na 16 -Ochotni.kach, z
których każdy otrzymał, dro·
gą inhalacji do Jam nosowych,
Jednostek Interferonu.
800 OOO
w
się
ro7.poczęly
Zabiegi
7.a1.11!ekowania oprzeddzień
chotników wirusem kataru l
w ciągu następnych
trwały
trzech dni. Osiągnięto pełny
sukces. U 15 ochotników nie
zaobserwowano żadnych obja.
wów kataru. Natomiast w grupie kontrolnej, która nie prze.
szla lnhalacji, spośród 16 7.alnfekowanych, 13 ochotników
miało klasyczne obja.wy kataru.
Tak więc po raz pierwszy
zapobiega·
się -możliwe
przy pomocy
nie katarowi
szczepionki. Jednakż• dozy In.
terferonu muszą bvć bardzo
Każde · szczepieni~ wyduże.
maga Interferonu pochGd7.i1CP·
od 30 do 50
go z pobranfa
porcji krwi po 500 mig. za.
kłada się, że w przypadkach,
kiedy Infekcja wirusem kataru następuje w normalnych
wówczas będzie
warunkach,
można o·~a.nlczyć zn• c:imie dozy Interferonu. ponieważ do
organizmu przl"!llkają mniej.
sze ilości wirusów.
stało

MO?:E DORÓWNAJĄ
ANTYBIOTYKOM
Wedlu!!' opinii ~pf'ciali<!ów
Istnieje możli
an~it>lskich.
wość sto<owania interferonu
.iako środka niP.l>rofi1aldvale bezuośrerlnie~o
czne!!'o.
Jpcznicir,e!!'O, a. wiec iuz wted'y, kiPdV wy<tPl'.lłda ohfa.
kataru, chorobv drór.:
wy
odder'-„wvrh, a także !!'rV·
py. W ten snosóh wiru<v
7.ostana zaatakowani' h"7.Dl'I·
i:rednio. co bvłobv całkowt.
tvm 7wrnł, f'm w lP1'7.Pniu kataru. Na dobra howiP.m
we ob cnie lf'MV sf P tvllrn
I nikt.
•"mntomv k!!.łar11
O·
źe
dowió<łł.
iP~ZC7.P n iP.
<ohv lo•zO"" 7<łrowi<>.ia szybcie.i niz nie leczone.

"'r".

0

krajach trwają
próby u'yskania
interferonu w drodze syn.
W

wielu

również

te~y.

Jeżeli

się

powiodą.

medycyna. otrzywowczas
bardzo skuteczną broii
ma
wirusom, podoprzeciwko
bną do . tej, jaką są antybiotyki w walce z bakteriami.

nad sposobem

„ wsi długosię mieszkańców
wykazały, iż posiłki tamtejsze
wiecznych''
na
są mało kaloryczne. I tak np. z badań
terenie Pakistanu obejmujących sposób odży
wiania się 55 mężczyzn w po<leszłym wieku
wynika. że jedzą oni dziennie przeciętnie
50 g białka, 3fl g tłuszczów i 365 g węglo
wodanów. co w sumie daje 1933 kalorie.
Z tych niecałych 2000 kalorii tylko półtora
procenta przypada na mięso i mlecme produkty.
w
Jeszeze mniej jada się w wioskach
Andach. Tam norma całodzienna zamyka się
w 1200 kaloriach i opiera się na 35-38 g
12-19 gramach tłuszczów I 200-2!:0
białka.
gramach węglowodanów. Białka i tłuszcze
Tylko
sę głównie pochodzenia rośl i nnego.
stanowią
113 z całodziennej porcji białka
biołka

niż

drogą,

przeprowadzone

odżywiania

_Wiele raz przebytych chorob uodparnia człowieka na
całe życie, natomiast katar
może powtarzać się u jednei
osoby kilka razv w roku.
Nie sposób było szukać ze.
stawu szczepionek zdolne~n
uchronić or1rnnizm przed a.
wiru•ÓW
Iic7.nvch
takiem
kataru, różniących się im .
munologicznie. Poszukiwani•
zazwyl'zaj,

BARDZO MALO

Są na ziemi m1eJsca, gdzie ludzie żyją znaczwcale nie oznacza
dłużej i gdzie starość
zniedołężnienia Są to najczęściej górskie, nie-

nie

wioski położone w Andach, w górach
Kaszmiru, Gruzji, Kaukazu. Tam setne urodziny nikogo nie dziwią, bowiem obchodzi tę rocznicę wielu mieszkańców. Dziwią się jeno uczeni, gdy patrzą na sprężysty chód 123-letniego
starca i w żaden sposób nie umieją tej spręży
dostępne

stości wytłumaczyć.

'L

PRACUJĄ

Ludzie starzy prowadzą bardzo aktywny
sposób życia. Pracują w domu i n.a polu. Codziennie wspinają się po górskich ścieżkach
na odległe pola lub pastwiska, Co utrzymuje
Ich
w dobrym stanie ich układ krążenia.
niż
codzienna wspinaczka jest trudniejsza
wejście po schodach na pięćdziesiąte piętro.
A mimo to nie mają zadyszki.
Lekarze od dawna już wiedzą, że dobra
praca serca zależy od intensywnego wysiłku
fizycznego całeg 0 orga.nJzmu. Z kolei zaś &il-

lła:M1~ch, choó mdłe nfe ta:k bal'dCC> odległych czasów
tytuł by!i1)' w o.góle Jiill <Io pollt.ys~e.µia. Z pokolen.ia. na
wbijano :tfam przeciei do głowy (i to nie zawsze od
głosu nie m~ją.
oiitła z;iczynając), .że dz)eoi j .ty b y

a

7.Wierzęce.

Przy tym soosobie odżywiania się trudno
jest utyć. I dlatego też w wioskach „długo
wiecznych" nie spotyka się ludzi otyłych.
DLUGOWIRC'7,NJ TN'l'ENSYWNIE

ne serce irwa.rantuje dużą odporność crgallltz,,
mu w różnych chorobach.
SILNE WIĘZY RODZINNE
Charakterystyczną cechą występu~ącą we
wszystkich wioskach, w których ludz.ie długo
żyją. są silne więzv rodzinne. Ws~y~cy starzy ludzie. których spotkali uczeni, zyll ra•
zem ze swoimi dziećmi, wnukami, prawnukami i praprawnukami. Gospodarstwo takich
rodzin jest wspólne, a głową domu jest zawsze najstarszy. •
DŁ UGOWIECZNOSC DZIEDZICZNA
Większość uczonych była zdania, że nad?.wy•
w określonych rejo•
cz.ajna długowieczność

jest przede wszystkim,
nach naszej ziemi
dziedziczności. wiadomo, że jeśli
wynikiem
w żdrowlu do stu lub więcej
dziadek dożył
lat, to l jego syn I jego wnuk I prawnuk mawleJrn.
szanse dożyć podeszłego
ją również
zagubionej w Andlt:;h
Jeśli więc w wiosce
mieszka ok. 800 osób l dziewięć z nich pr1ekroczyło sto lat, a średnie pokolenie liczy sobie B0-90 lat, to najprawdopodobniej są to
w różnym stopni u spokrewnieni ze sobą luspokrewnieni, to wówczas dłu
dzie. A jeśli
gowieczność

można

I należy tłumaczyć d~l_e

ódżyw!anla su:,
dzlcznością, a nie sposobem
sposobem życia I warunkami klimatycznymi.
dokładne . bada 11.la.
Przeprowadzono bardzo
współmieI relacji
do zapisów
Sięgano
dziadkowie byli prawie
Stuletni
szkańców.
rodzinie. Pokrewieństwa nie można
w każdej
byto wykluczyć w wiosce zamieszkałej przez
osób, chociaż 123·1etnl' dzladelt pokilkaset
jego ojciec, ani jego dziad
wiada!, że ani
nie byli krewnymi jego UO-letniego . sąsl:i.da.
natomiast uwierzyć w brak pokrewień
Można
stwa w „wioskach" liczących 40 tysięcy lu•
dzt. A w Hanzie - bo o niej tu mowa
prawie w każdej rodzinie żyje dziarównież
przekraczający 100 lat,
dek sięgający lub

WARUNKI KLIMATY-CZNE
Stanach Zjednoczonych na każdych 100
trzech dożywa
tylko
mieszkańców tys.
stu I więcej lat. są to więc przypadki rzadco
wioskach przeciętnie
kie. w górskich
dziesiąty człowiek osiąga 90-100 lat. W paru
„ wioskach
przez uczonych
odnalezionych
czlowlek
dziesiąty
co
długowiecznych" tlzycznych I umysłowych osiąga
w pełni sil
znaleziono „dłu
ponad 100 lat. Nie
wiek
więc
wioski" na nizinach. A
gowiecznej
to góry gwarantują długie życie? Uczeni zajednak, i;zy to warunki losię
stanawiają
kalne - ciśnienie powietrza, skład powietrza,
o zahamowaniu procedecydują
czystość sów starzenia się, czy też jednak decyduje
życia I odżywiania podyktosposób
o tym
prze;i; lo_kalne warunki,
wany
W

powyższy

pokolenie
tej części
Autorytet
roJ}zieó.w zo:stal 11"4erw·auy raz. na 11:awsze z chwilą naukowego
udowodnienia, 2e posąd'l;anje ryb o niemotę jest bzdurą i służy
niepedag:9gic2mych metod w wychowykrzew~eniu
wyłącznie...
wan~ dzieci.
Zresttą same ryby chętniej nii się przypuszcza dają świadectwo prawdzie i rzec?;yWiścle tr~eba byii głuchym, qy tego nie słyszeć. Doskonale pamit:tant swoje zdziwien:ie, kiedy swego cza~u - a było to na redzie jednego z wscb.odnioatrykańskich J.lortów - ńowiłem aa wędkę bajecznie kolorową rybę. Po chwili u~yszałem ja.k daje ona wyraz swemu ogrom~emu
oburzeni~ z -powodu wyciąg11iębia jej na rozpalony, tropikalnym słoncem
peklad - gdacząc j;l.k kur.a.„ Trµcląo pósądzać mnie o utratę zmysłów pod
wpływem' µ.palu. Miałero powiem. ha tę okoliczność paru świad'ków przywołanych z ći.eńia \ równie ja.k. j;i. pl'i(1!jętych niebywałym lamentem rybokwoki. W111ucillśmy ją z.resztą sz;rb1c:O- do w11dy. Nikt bowiem nie miał jakoś oc1Joty na dziW.Ul!'gO „icuNlzaka- Z iJśćmi..."
Po takich jednak doznaniach mam chyha prawo zapytać spokojnie - co
piszczy w sfeeiach zarzucanych P.rz:ee polskich rybaków do coraz to innych
mórz nie wy~lucza.jąc także oceanów?

uzyska.A a'UtoryiatyWńą " O!;łpo
wiedź na to 1:Jyl:a.n1e udałem .slę do
Aby

Państwowego

PrzędsięhiPl'.Slwa

Poło

wów Dalekomorsk!eb i Usfu;g ~ybac
kich „Odra" w śwl:noµjśclu. Uff„. to
prą.wQ.a? Zujest rybacka na~w-a pełnie jak taaaak•a r_yba:,. 1J;;tó':!'ej zresztą w roku lllbieg-ly;m ,,bdi'.a" złowi
il<lść,.- · bp p.t:awie 130
rekordową
ła
tys. ton ryb i m. Jn• dzięld. „Odrze"
- jak dobrze pójdzie ~ z.a dwa lata kaźdy statystycz~. Palak spożyje
rocznie 7,2 kg ryb i przatworów rybnych zamiast 5,8 kg " 3a~ to było w
roku 1970.

I to dobrze szukać. Na tradycyjnych łowiskach zaczyna się coraz bardziej dawać we znaki „niż demograficzny".
Niedawno wrócił z dalekiego ·rekonesansowego rejsu pierwszy polski
rybacki statek badawczy - „Profesor Siedlecki". Trzeba przecież do-

Przy tym wszystkim móc to mało
- trzeba jeszcze umieć łowić. Z kolei, kiedy już nauczyliśmy się łowić
sardynki, okazało się, że sporo tajemnic kry je w sobie ich przetwórstwo.
Nasze pierwsze polskie sardynki nie
klientom,
bardzo ponoć smakowały
ale dziś mamy już opracowaną tech-

Resztę udało nam się więc wyeksportować. Okazało się później. że
kalmary w
sprzedawać
zaczęliśmy
okres:e, kiedy nowy produkt nie był

sami.

rozpropagowany,
na leżycie
jeszcze
kiepsko opakowany, nie wszędzie doreceptury jego przyrządzania
tarły
i nie brak było sklepów gdzie na PY·
tanie, jak i z czym „toto" ieść
ekspedientki odpowiadały: ,A bo ja

W POGONI ZA SAl\DYNKĄ
- Zaraz, zaraz - nie tak od razu
- przyhamowuje moją ciekawość dyrektor „Odry" J. Hebel - zaczynai to w
liśmy przecież od śledzia jakich warunkach. Najpierw spenePółnocne przy
Bałtyk i
trowaliśmy
pomocy trawlerów tzw. dryfterów,
gdzie włók rzucano 'l. burty. Potem
przyszły trawlery rufowe z urządze
niami do zamrażania, a później i
przetwarzania ryby. W 1961 roku ruwyprawy łowcze na
szyły pierwsze
szuka& szczę
Północny Atlantyk ścia na łowiskach Georges Bank. Potem „odkryliśmy" Zachodnią Afrykę
i te wszystkie nowości: ostroboki, halibuty, karmazyny, dorady, pagrusy ...
które narobiły z początku większego
szumu niż apetytu u smakoszy w
kraju. Ale w końcu s;ę przyjęły, ryba okazała się „zjadliwa" i trzeba
nam szukać dalej.

rybakom wielu informacji
starczyć
o nowych akwenach, rozpoznać łowi
zmodernizować sprzęt, opracoska,
wać nowe techniki i prognozy poło
wów, słowem odpowiedzieć na pytania: gdzie - kiedy - jak i jakie ryby opłaoa się łowić? Czasami jednak
raki zimują,
pokazać, gdzie
łatwiej
n i ż dajmy na to ... sardynki. W pogoni za tą pyszną rybką trzeba się bynp. przerzucić z uprawianych
ło
tzn.
przez nas połowów dennych na niewielkiej głębokości, gdzie kona potowy
niec sieci dotyka dna pelagiczne tj. w toni wodnej, gdzie
np. apetyczne tuńczyki,
także
żyją
do których nie bardzo na razie możemy

się

dobrać,

5 asortymenwiem, co to jest za świństwo nologię przetwórstwa
.
tów sardynek, które np. zanim trafią . przysłali więc leży ... " I leżało.
jednak kalmary są naPonieważ
do puszek, a potem na stół muszą
dobrym. bogatym w b:ałko
prawdę
przedtem leżakować przez 6 tygodni,
„owocem morza", weźmiemy się za
w
odpowiedniej temperaturze,
w
ich gastronom iczną popularyzację od
przechowalni. I dopiero potem nanowa. Tylko trzeba to będzie zrobić
właściwego smaku ...
bierają
Teraz po . sardynkach trapi nas pyz głową. Któż nie pamięta te~o „haJedzcie dorsze, g„. gorsze.
sła":
tanie
I po prawdzie to trudno się dziwić,
KTO POLUBI KALMARY?
że dorsze traktowano przed laty „per
noga" skoro transportowano i sprzeW 1971 roku próbowaliśmy zapredawano je byle jak, skoro na skła
zentować tego mięczaka (doskonałego
dowane przed sklepami skrzynki z
na zakąsk~ i do sałatek) smakoszom
rybą byle pies mógł podnieść nóżkę ..•
w kra j u. Sprzedaliśmy jednak zaEch... co tu dużo mówić. Więc jak
ledwie ok. 30 z 700 złow:onych ton,
(DalsEy ciąg na str. 4)
bo nasi klienci nieufnie kręcili no;DZIENNIK ŁODZKI nr 202 (7693)

I

Trol ei bus

Ii powinien wrócić
I

i

I
~

~
=

dola sk

Ukwldaeja trolejbusów w stolicy n.ie wywotuje kcmtrowersji Jedynde we wladzaCh komunalnych, które ujednoliklop«>tów
cająo lt'Wój tabor mają wiele dotychczasowych
,,z_ glmvy", WarszaJW!lacy pamiętają cza.sy, gdy, im przez
Wiele la.t tłuma.cz1>no, iż trakcja elektryczna jest pod każdym
względem lepsza Od komunika<:Ji samochooowej. Trolejbus
~Ył w tej Mgumentacji pojazdem, który łączył w &obie zaety pojazdu elektryC11JD.ego z 'Wiiększą ma.newrowoścdą będą'
cą dotąd doonenĄ autobusów
K.oronnym .argumen~~ przeciwników tl'«>lejbusów, którzy
rekrutowali się oczywiśme z pl'!Zedsięblorstw komunikacyjnych, były trudności z ich techniczną · obsługą. Przez lata
n~rzekano na klopot'Y'. - ponoć nieuniknione - z tzw. zwrotnicami: Spece od mieJskiiej k~unlkacji przemilczali jedna.Ił:
na ogol, i~ kłopoty te spowodowane były głównie przez
„oszczę_dnośo1owe" stosowanie lichych materiałów i złą kon-

§
§§
§

=
§
=

Trolejbus Jest pono~ nłeoo droższy w eksploataeji od aut«>busu. Jeden tzw. wozokil«>metr kosztuje ok g zł zaś przy
6 do 8
eksp!oa:acji autobusu wskaźnik ten określa ·się
zł. PorownywallO jednak stary i nie najlepszy trolejbus imkrajoautobusem
z
poxvowany po wygórowanych cenach
~vY:m. z rlobrze 1>pan.owanej już prooukcji. Nie są teź całkiem
sw~eze .'.'rgurne~ty p1>wołujące Slię na światowe tendencje liOkazuje się bowiem że
kw_1dacJ1 trakcJi trolejbusowej.
I>o.1~zd . tei;i przeżywa np. swój renesans w tak rozwinl.itym
1,raJ1~ Jaki~ jest Szwajcaria. Dosk<>nale spisuje się również
w ,wielu 1111ast'.'ch ZWil_lzkU Radzieckiego, przy czym u nasz~ eh wschodnich przyJaclół nie zacina.ją się Jak<>ś trolejbusowe zwrotnici;, ani nie spadają pałąki, oo było nagllli.rtną
bolaczką naszeJ trakc.li.
Nie ~lega wątpliwości, id: rozwlą„,ante problemów mMoweJ
miejskich wym.aga
komun~kac.fl w dużych a,ęlomera.cjaoh
Jak naJszybszego przystąpienia do budowy me.tra Jest ono
Krak~vle, KaZ.0071!,
w
także
stolicą
nle7:h<;d11c - po7.a
tow1cac!J, Trójmieście. zespole Bydgoszcz-Toruń, szczecinie,
Poznannt i we ~Vrocławiu. Opótn!enie tych mwestycj! dop_rowad."l!nby ju7: w niedalekiej przysxtoścl do zablokowa.nla
tl eh tU1ast i związanych z tym perturbacji elwnomicznych

~

;

~

I

•nołecznyrh.

Budowa metra Jest Jednakże procesem stosunkowo powolnym. Za do~r-: tempo uważa się wykonanie w ciągu roku
w jedny?' m1esct_c <>Il;· 3 kilometrów trasy. Zapewnienie podst~w~w:i komumkacJl wymaga natomiast utworzeni.a killmdlJ1Cst~rn~ km m~tra. Jednak nawet przy dobrze rozbudowan;,1 s1_e'?1 nwtra zadna z d«>tychcza.sowych trakcji komun.lkaCJI m1eJslclej nie staje się zbędna.
Przys~lość 1!1a~owej komunikac.11 należy do tra1ccji elektryczneJ - mow1 prot. Jan Podl)<;ki - naukowie.c Politechniki Warszawskiej, kierownik Z:ałcladu Komunlkacji Mlej~kiej
przy Instytucie Go~podarl<l Komunalnej. W miastach, rrdzłe
rna ~yć w przyszłosci metr<>, w ogóle nie ma sensu lilcwldowa111e trakcji elektrycznej. W początkowym okresie wprow~dzany do. k-Ole_Jnych odcinków tunelu metra (przed calkowtty"? .ui<onczemem budowy danej linl.i) tramwaj pm.wala
szybmeJ zdyskontować p«>nosoone n.a budowę metra na! łady.
sam tramwaj po~tlłl\llie nle7,astąpiony co najmniej
Zresztą
do r<>ku 1990. Nie ma wiec równiet sensu pomysł lilnvldacji
krajowej wytwórni tych poja7..dów. Nasz „Konstal" powinien
je pr?du_T<o·wać oo najmniej do roku 198Q, zaś później przestaw1c s1e na produkcję taboru metra. Nie sposób bowiem
wyobrazić sobie rozwoju tej nowe.I trakc.11 w oparciu o Imoceniany jest n.a ok.
port: kos1.t jednego wagonu metra
4 !llln JZł, 1..aś dla 8 wymien!onvcti wvzej aglomeracJ1 miejskich (oprócz Sląska. gdzie wvkc>rzysta się tabor kolei nazlemnP!J potrzeba będzie ponad ]~Ol) wagonów.
Wrócić też do nas powlnnv trolcjbttSY, przynajmnle.f w niek!.óre rejony mia.st I w niektóre regiony l<ra,fu. z powO<'ł'e
n1em mol?'a prlnić swą poż:vteczną rolę poza rejonem śc.i•łe
!t? centrum. Od zaraz po"1nny tPż stać się jedynym środ
kiem masowe.I komunikacji w mieJscowośolal'h wvpoczynlrnwyr.h. Są 110. Jedyną szansą urat01Wania od za.gła<ly naszego
tonącego obecnie w smrodzie samol'.hodowvch spalin zatrnpanego. Tra•a autohusów kończyć się powinna - "twlcrdut
już w Poronlrtie. stąd zaś rozp«>ezyna~ pop~of. P~dosk! wmna się sprawna trakc.fa trolcjbuso,va.
Trolejbug w naszych miastach nie musi być zresztą tym
samym p1>fa7.dem. który eksploatow:.IJ§mv dotychll'Uls. Przed
opracowaniem ek1>nomlcrnei!"o ł dostatee7nle spra,wneirn autoWielką prz,•szlQŚĆ r1>kuja światowi
busu _eTe.l<trvczne!!o,
hyhrvdowvm.
sn.ecjabś1>1 od komunll<acJI tzw. t.rolefbusem
NiezwvkJr interesującą 1 łatwą /Io zrealb;owanla w' naszyr.h
wnrnnkacb wer•.lą takieir.o pojazdn ,lest trole,lbns wyposAźo
n;v w stosunkowo nicduzą baterie akumulatorów.
Poja.zd taki jest na trasach poza ścisłym centrum. normalnvm. ko.t""Zystafącym z slecl trakcyjnej - trolejbusem. w tym
też eza~1e ładuje swoje a.kumulatory, ktńre nozwalala mu na
na
Jazdę w centrum bez korzystania z sieci elektrycznej r
za.sadzie au(;obusu.
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bardzo duta. Oto zaledwie

Technika do wynajęcia
w procesie np.
powstałych
elektronicznych, z
urządzeń
stanowiska
powierzchnią

lutowania
obszaru nad
montażowe

go.
4 Urządzenie laserowe LUG-1 do wykierunku w płaszczyźnie poznaczania
ziomej I pionowej oraz do pomiaru ką
płaszczyznach. Urządzenle
w tych
tów
stosowane do kontroli
być
może
to
tunel!, kopadrążenia
prostolinlowośd
nia rowów, układania torów kolejowych,
budowy dróg ! pasów startowych na lotkadlnbłiw
osi
wyznaczania
niskach,
segment~nvym,
przy montażu
statków
konjak również do określania ugięć
konmostowych lub innych
strulccjl

Euro pejs ki

technologi•
przeznaczona_ do prac
wa,
clal
warstwami
nad cienkimi
cznych
wszystkim nad warstałych, a przede
półprzewodników. Mlkroanal!zastwami
slużący do nie nitor laserowy ML-2
analizy widmowej składu cheszczącej
micznego wszelkich ciał stałych.
Akademia Techniczna chęt•
Wojskowa
zainteresowanym szczegónie udostępni
Informacje. Takie zainteresowanie
łowe
praktyczne rezultaty
jego
i
zaś
satysfakcję twórcom
nie tylko
sprawią
wynalazków ! udoskonaleń, ale (I to prte•
przyczynią s!q
najważniejsze)
cież .jest
na~zej
nowoczesności w
do rozwoju
technice i gospodarce.

19-letnl Karl Soerensen; student jednej z duńskich uczelni, przejechał samochodem w ciągu półtorej doby trasę
Kopenhaga - Paryż - Kopenhaga. 2400 km jazdy nieomal
nad kierownicą, na końcowych odcinZasypiał
mm-stop.
mu się jawić majak!, po odprozaczęły
kach trasy
wadzeniu wozu na miejsce drżały mu ręce, nie mógł ro:iprzypadkiem nie
karku. Tylko
zdrętwialt>go
masować
doszło do katastroJy. Miał szczęście,
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powterzchnt gruntów
ltitka strukpj11 ostadanla
węglowymi)
wyrobiskami
nad
(np.
itp. itd.
4 Spycharka kołowa SK-3. Jest to malaserowY KL-ł przezna•
4 Koagulator
samojezdna do robót ziemnych
szyna
okul!styc:mej.
do mikrochirurgii
ezony
kołowe
na bazie ciągnika
wykonana
Ma zastosowanie w przypadkach odklejeń
go c-2-200. Osprzęt spycharko'vy został
pooperacyjsiatkówki, korekcji stanów
tak zaprojektowany, aby mógł być wyprzepalania zrostów nych odklejeń,
ładowarkowym bez
mienny z osprzętem
których
stanach, w·
w innych
oraz
konstrukcyjnych.
zmian
konieczności
dotychczasowe postępowanie chirurgiczn~
malo
niemożliwe, niedokładne lub
jest
A Teleskopowo-kolumnow y układ wenskuteczne.
tylacyjny z profilowaną ssawką, służący
próżnionapylarka
Wielofunkcyjna
J.
zanieczyszczeń,
lotnych
do odciągania
jest

przykładów.

scrwacJę.
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darza stę w tyclu, te dztękt nłewydarzeniu odoczekiwanemu
zalety,
czyjeś
krywamy nagle
dawno. można by zwróchociaż
mi
na nie uwagę. Trudno
cić
poże
wrażenia,
pozbyć
slę
nasz
dobnie się dzieje, jeśll chodzi o
- nasz, tzn. szerokich nesz
stosunek
do techniki wojskowej.
społeczeństwa Wojsk•Jwcj
sukces
niedawny
Dopiero
pod ldeTechnicznej, gdzie
Akademll
prof. s. Kaliskiego dokorunkiem gen.
nano udanych prób z plazmą - tym
potencjalnym źródłem poszukiwanej taniej energll - zwrócił uwagę społeczeń
stwa na os!ągnJęcla naukowców w mundurach.
bieżącego roku
niż wiosną
Nie dalej
konferencji prasowej wojna specjalnej
dziennikazachęcali
technicy
skowi
spopularyzowania opracówanej
rzy do
przez nich l wypróbowanej w jednostkach
metody
nowoczesnej
zmotoryzowanych
zabez użycia
części
konserwowania
która to metobezpieczających smarów,
o wiele tańsza od tradycyjnej,
da Jest
do powszechnego zastosowania łatwa
niezmiernie szybkie wproI umożliwia
zapasowych, zakonwadzenie do pracy
silników, pojazczęści
serwowanych
dów ! Innych maszyn. Prasa o tym pi1 mam nadzieję, że Judzie z przesała placóitp.
POM
TOS,
z
mysłu,
wek to czytali.
wszystkie wytu wyliczyć
Trudno
przekazane
usprawnienia
l
nalazki
przez naukowców w mundurach - gospodarce. Ograniczę się więc do stwierdzenia, że lista nowości, opracowanych
których
np. przez WAT - nowości, z
może nauka i gospodarka korzystać

ze

,

.

.

~m1erc1ą

1972 na drogach
r.
i<rajów
autostradach
Europejczłonkowskich
skiej Wspólnoty Goap•Jw wypadkach
zginęło
darczej
ludzi, a 1 6H 407 cdnio61 119
slo rany. Lącznie straty matesię 2,5 proc.
równają
rialne
brutto
narodowego
do~hodu
Wspólnuty.
państw
dzlewięciu
oma
żniwo
tragiczne
To
wiele przyczyn. Leczywiście
karze 1 eksperci ruchu drogozwrócili jedw Dan!!
wego
na proceder, któnak uwagę
1 chyba
sporą
odgrywa
ry
rolę
odrażającą
szczególnie
w tej statystyce śmierci; ma
zysie.
wyłącznie
na celu
Po drogach Europy zachoddziecodziennie
jeżdżą
niej
samochodów wysiątkl tysięcy
ilrw prywatnych
najętych
Sieć pomach - agencJach.
przedstawicielstw,
wiązań,
już do niewielwpływów sięga
kich nawet miasteczek, ns'"odturystycznych 1 wypoków
część
Znaczna
cz~·nkowych.
ty.eh pQjazctów kursuje na zazostaw".
„jedź i
sadzie tzw.
w
wypoi;yczony
Samochód
Europy
jakimkolwiek punkcie
pnr,1 firzostanie odebrany
gdziekolwiPk prz.yjdzle ci
mę
zaprzerwać podróż,
ochota
pozotrzymać się na dłużej,
samochód. Cały skomstawić
lufor.'\Jacjl,
plikowany system
k!vclY
przekazywania poleceń.
papierów,
samoch0dów,
od
t r a n s p o r t o w a n ! a wozów.
jest bezwzgJęjna.
Konkurencja
gwawybiera oferty
Klient
kłopotu.
minimum
rantujące
Soerensen jest jednym
Karl
zamłodych ludzi
z tysięcy
przez
dorywczo
trudnionych

W

a'Iencje

wypożyczania

bnmo-

w krajach EWG. Jest
z tych, którzy dopwdo
flrmowe wozy
wadzają
miejsc przeznaczenia. Im szybciej, tym ta n ie j, tym więkwozem,
każdym
obrót
szy
obsługa
sprawniejsza
tym
to najczqklienta. Kierowcy
ucznio,vle,
młodzi ludzie,
ściej
którzy traktują swostudenci,
je zadania nie tylko jako źró
dto dodatkowego zarobku, ale
jak przygodę. Nowe
również
że
1udzle ; cóż,
nowi
kraje,
kiemijani w przelocie. Tych
zwykle
amatorów
rowców
jeszcze
świeżymi
bardzo
z
prawami jazdy w kieszeni na wl3sny
na ogół
nie stać

chodów
jednym

patrzone w elektroniczne systemy na- - w temperaturze minus 25 st. C. (Dokończ.enle ze llfr. 3)
estetycznie wigacyjne, radary, sondy pionowe i stanąłem m. in. oko w oko z rają,
przyrządzimy,
smacz.nie
specjalne sondy sieciowe, rekinem młotem, rybą pilą i rekinem
opakujemy i dobrze zareklamujemy poziome,
Przymierzając się do olkalmary - pójdą one nie gorzej niż tak że z samych echogramów moi.na tygrysim.
głę brzymiej, szeroko rozwartej ·paszczy
dziś filety z dorsza, a za nimi pew- z grubsza poznać nie tylko jak
mały włos nie przynie i krawetki, do których też się boko, ale l jaka ryDa. czeka na pol- tego ludojada o
swojej śmiałości... przezię
płaciłem
skie sieci.
przymierzamy.••
bieniem. Zamiast rekinich szczęk unacisk kładziemy
większy
Coraz
bowiem zgrzyt zamykaZ GŁOWĄ W PASZCZY REKINA słyszałem
też na przetwórstwo rybne. Kupujenych drzwi do muzeum. Stalo się!
my nowoczesne maszyny z Francji,
rekinami zostałem w
Najciekawsze okazy ryb, mięczaków Zafascynowany
Mamy już
NRF, Holandii, Japonii.
jednym z pomieszczeń, podczas gdy
przygotowane przez dobrych fachow- l Innych stworzeń żyjących w wodach, reszta zwiedzających miała już doców receptury I zrobimy jeszcze ta- na których łowią rybacy z „Odry" syć chłodnego przyjc;cia. Nie zauwakie specjały, że „paluszki lizać". W znalazły się w specjalnym zakłado żono mnie i... Co było dalej? Hmm ...
muzeum, do którego zamiast
opakowaniach też może wreszcie coś wym
świadczy, że jednak upapuciach, wchodzi się w przy- ten artykuł
na lepsze, no i w w
zaświta
niecoś
wydostać. A to
(tylko czasowo)... kożu dało mi się stamtąd
działowym
~przęcie jest się czym pochwalić.
chyba najważniejsze ...
bowiem
funkcjonuje
Muzeum
Nasza trzecia generacja trawlerów, chu.
ZDZISŁAW SZCZEPANIAK
to statki na wysokim poziomie, zao- jako gigantyczna lodówka, w której

owsieciach piszczy?
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w coraz
Wsiadają
samochód.
typy,
Inne samochody, nowe
..•
technl~znt
rozwiązanla
nowe
:te
jeszcze,
wiedzą
Nie
poznanie samochodu, przyzwyreakcji jest
czajenie do jego
bezpiekanonów
z
jednym
cznego prowadzenia wozu. Nie
popysprostanie
wiedzą, że
od
będzie
wymagać
towi
przeciętnej
u trzymania
!lich
60-70
szybkości w granlcnch
snu,
wliczeniem
km/godz., z
postojów 1 posiłków. Zejście na
setki, a u !oponiżej
zakręcie
nieponiżej 150 km,
stra da
wielka przerwa na papierosa obniżenia przeclętto ryzyko
z pracy, uwyrzucenia
nej,
traty zarobku. Jak najmniej
na pos!lkl, na
czasu na sen,
tmder
Przygoda
odprężenie.
tragicz1ll4,
si<:
kończy
często
śmiertelwypadków
Liczba
kalectwa
ciężkiego
nych lub
do
„kierowców
wśród
jest
p 1 ę c ! okr ot n le
wynajęcia"
kierowwśród
nlż
wyższa
Nie chro7..awodowych.
ców
prawa, nlkt nie
nią Ich żadne
ponosi odpowiedzialności za dow
prowadzenie Ich do stanu,
którym u n i k n I ę cie katanależy, na dobrą sprastrofy
przypa'.lkow!
zawdzięczać
wę,
i który jest równoczesnie stadla otoczezagrożenia
nem
podejmują
nia. „C! kierowcy
zadania I jest
się określonego
to !eh własną sprawą" - poz
cynicznie jeden
wiedział
bos$ów agencji „Inter-Rent", w
zaznalazł
właśnle
której
trudnienie Karl Soerensen. ów
zapr:iszenia
nie przyjął
boss
do odwledzenia oddziału neuszpitala
znanego
rochirurgii
w Glostrup pod Kopenhagą, w
innych
wśród
Jeżą
którym
zysk!i:!m
za
pogoni
ofiary
lrnż
spełnić
firm, gotowych
klienta. 20-letnl
życzenie
de
medycyny,
roku
I
student
do szpitala dwa
przywieziony
śladów
bez
tygodnie temu
<lo dziś nieprzypracy serca,
tomny, 19-letnf robotn1k toiny,
nie straktóry an! na chwilę
ci! przytomności podczas wypadku, mimo licznych ran, zla·
całkowite
kręgosłupa,
mania
polowy.
porażenia dolnej
go
ciała ...
oddziału, dr MoOrdynator
gens Lund, jest innego zdafirmy „Inbossowie
nia niż
otwartym
ter-Rent". W liscie
s;>raministra
do duńskiego
kategorycznie do•
wiectliwośc!
się wraz z grupą lekamaga
ruchu clro•
specjallstów
rzy,
gowego ! działaczy spotecznych,
zbadania przez rząd
bliższego
tych agencji z kiestosunków
które rowcami amatorami,
jego zdaniem - naruszają dta•
rno•
stycznie nie tylko prawa
rnlędzynaro•
ralne, lecz także
drogowe. Interdowe prawo
ży•
została
pelacja przyjęta
czliwle i nie Jest wykluczone,
którego
duński że rząd
przewodniczy
przedstawiciel
Mln!strOw
Radzie
aktualnie
EWG - zainicjuje odpowiednią
akcję

prewencyjną

Wspólnego Rynku,
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IVRANCZA
„Stefan wojewoda rządził 4.7 \at 2 miesiące \ 3 ty.
godnie. Zbudował 4.4. klasztory i cerkwie. Był jedynoziemi. Po wielu wojnach zwycięsk ich ku
władcą tej
w ielkiemu żalowi narodu umarł we wtorek 2 iipca
1504. roku".
P ogrzebany został w monastyrze Putna.
ranek,
s i ę na ten spacer w niedzielny
Wy braliśmy
nacieszyć oczy,
powietrzem,
świeżym
odetchnąć
stawiosek,
malowniczych
gór,
p i ęknem
i serca
haftów na bluzkach.
misternych
cerkiewek,
rych
przez kilka bardzo dług i ch, typowy ch
Pr z ejeżdżamy
dla Polski wsi „ulicówek", Domy czysto bietakże
kryte najczęściej bla:hą,
płoty, dachy
takież
lone,
lecz także drobnym, wyciętym ozdobnie gontem. Im
tym większy gwar w 'gospodach.
górę
w
dalej
Wchodzimy do je<lnej. Moi przewodnicy powiadają, że
pracownicy leśni,
są tu przeważnie drwale,
gośćmi
ludzie którzy cały tydzień pracują ciężko z data cd
domów, a w niedzielę z rodzinami odwiedzają wiejskie
sklepy, no i oczywiście spotykają się przy winie, słyn
nym w całej republice winie z Vranczy, a także przy
czymś mocniejszym.
Ale trzeba jechać dalej. Wstępujemy do starej drewuroczo położonej na łagodnym stocerkiewki
nianej
ku. Dziad cerkiewny, bardzo rześki, choć jak powiads.
wspomina jakieś miasto
liczący sobie przeszło 80 lat,
które odwiedził podczas I wojny świato
w Polsce,
wej, a które nazywało s i ę „Lemberg", Uradowany pokazuje nam wnętrze świątynki.
to oczywiście przede wszystkim Ikony.
Cerkiewka
Wielokrotnie oglądałem te najwspanialsze Andrieja Rubbarw, precyzyjny rysunek,
lowa i innych, ale dobór
rozumienie kompozycji - pozwalają i tutaj
świetne
mistrza. Tempera łuszczy się grubymi pła
rękę
znać
tami i dostaję gęsiej skórki gdy dziad wodzi palcami
pokazuje obraz na
powierzchni. Potem
po spękanej
zaopatrzony w datę 1562 r.
sczerniały
płótn i e, duży
twarzy św i ę
galeria
Znowu
Boży.
pr z edst aw i ający Sąd
tych, aniołów, grzeszn~ków. Myślę, że te ikony, te obrazy mogł yby chlubnie ozdobić każdą galerię sztuki
w świe c ie. Tu są święte, służą niejako wyższym celom n i ż tylko wzruszenia estetyczne. Zresz,tą jest ich
tu ilość ogromna i dosłownie każda cerkiew godna jest
zawiedzen ia, co się oczywiście poleca wszystkim turystom„. W Soveży, która dziś jest dobrze zagospodarowana,
przychylna turystom także niedzielnym przyjeżdżającym
na odpoczynek ze stolicy judecu - . ujezdu, z Fokszani,
w kamiennych nisz.ach, na stallach z piaskowca wypisano nazwiska żołnierzy poległych podczas walk
Snem wiecznym tipoczywają w wielw 1916 roku.
rówmro=ei krypcie ich czaszki poukłada.ne
kiej
Dozorca ogarkiem oświetla
kościach.
na ich
niutko
budując
tu
się
to makabryczne składowisko. Doliczono
w 1928 roku 2.200 czaszek. Na stellach
mauzoleum
obok nazw isk rumuńskich, także nie-mieckie i.„ polskie.
Nie bez wzruszenia odczytuję: „sołdat Mateusz Tumkapi.tan Wojnarowicz, ooldat Szymon Gorzewski,
bosz,
Gdzie
Siwak, ułan Janusz Stanisław„.".
ułan Antoni
was tu zagnało z obcy\ffi wojskiem rodacy, gdzie to
wałcząc o nie swoją
rz.łooyć
kości
przyszło
wam
sprawę„.
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poJd:zie. za tobą, kie<ly zatrąbisz drugi raz
w s zystkie lasy; gdy zatrąbisz trzeci raz będzie wolna od granicy do granicy:
ca_ła oiczyz;ia
„Wiersz, .ktorego ten fragment umieszczono na pomrumuns ki
znakomity
przed stu Jaty
niku, nap1sał
wzniesiono w 1304
l\'I 1cha i ł Eminescu. Pomnik
poeta
roku, dla uczczenia 400-lecia śmierci Stefana cel Mare
zwa.nego także
(cz.ft. Sztefana) - Stefana Wielkiego,
Swi ęty m .
Pomnik stoi na szczycie wzgórza dominującego nód
poludniowo-wschodwzgórza mi
obłymi
oko l :cą , nad
n ich rumuńskich Ka„at porośniętych pi ęknymi lazwierza, wśród któri;?go
?ami, pełnych wszelkiego
1 ni edźwiedź bynajmniej rzadkośc ią n ie jest. Sto imy
te r az u stóp tego pomnika: profesor Ion Leu (Lew)
po eta Ion Panait i ;iiżej . podpisany. Praży słońce, pi.ęk:
ne . cumulusy kłębi ą się nad lasami, pachną dzik ie
kw1aty rosnące gęsto wokół obeliska, na przeciwległym
sto~u. pokrytym łąką w idzę dwa pomniejszone odległosc1ą .konie stępa biegnące po połoninie„.
Obok Jest chata zmontowana z sosnowych bali - muzeum Sz.tefana. i Vranczy. Bo Vrancza - to nazwa tego
żudecu, po rocałego judecu (czyt.
w~górza, a ~kze
je<lnostki administracyjSYJ.ku - u3ezda) - nowej
to jednostkę
którą
nc3 w Socjalistycznej Rumunii,
można porównać i do naszego powiatu i do naszego wo~e;v~~ztwa jed.noc:ześnie. Ale Vrancza to także imię
zensK 1e...
Legenda powiada, że kiedy Stefan Wielki w walce
o .wolność przeciw Turkom stracił całą swoją armię
wiechał na to wzgórze, spotkał tu w chacie staruchę
jej o tym co mu się
imien iem Vraincza. Opowiedział
siedwezwała swoich
ona
wtedy
wydarzyło, a
miu synów. Ci zaś wzięli swoje trombity bo byli
oczywiście pasterzami. Więc wzięli swoje t;ombity wezwali wszystkich mieszkaticów
buczumy i trąbiąc
okolicznych gór i lasów. Ci z kolei zebrali wszys1;f:lch
s:-voich przyjaciół i znajomych. w ten sposób zebrała
armia młodych Rumunów, która przegnas1ę nowa
ła Tu r ków z Mo.łdawii.
Stefan . W ielki, wdzięczny ludowi swemu, podarował
m.u okoliczne ziemie, góry i lasy na własność. Przyw1lej ten, akt darowimy spisany został na skórze
i ponoć jeszcze dziś jest przechowywa·n y w którymś
z górskich klasztorów.
strony obelisku,
s druiiiej
napis
teraz
Czytam
a profesor Leu tłumaczy:

~ Mołdawia

I
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o zmroku wracamy do Foikszani. Po drodze pokazu.ją
bohatersko,
zginęła
gdzie
miejsce,
jesz.cze
mi
Emrna
rumuńska
Ekaiterina Teodoroju oficer
Plater. Po kilku dnia.eh odwiedzę 3ei gr&b i w muzeum
obejrzę odzież, w której pole-gła.
Mało wiemy wzajemnie o sobie, o swoich'. bohaterach narodowych. I myślę, że nie najgorszy to sposób
poznawanie od mie.jsc uświęco
wzajemne
zaczynać
najdzielniejszych. Choć I innych miejsc
n ych krw.ią
nie można, boć Vra•ncu to okolica winami
omijać
słynąca.. Ale o tym kiedy imdziel,.

L. Rudnicki z
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Po prostu „lrabant"
skręca.my

~

~~

dość wąską drogę

Io.
w
Kiedy z autostrady
katną, nic nie zd a je się wskazywać, że oto dojeżdżamy
do jednego z dwóch centrów motoryzacyjnych NRD Zwickau. Potem paręnaście minut krążymy po mieście
od jt>dnego za.kładu do drugiego, nim wreszcie znajdujemy dyrekcję VEB Sachsenring Automobilwerke. Jeszcze
na stare mury fabryC'Lnych hal i wysoko pod
patrzę
dach em spost rzegam ułożony z czarnych cegieł napis
AUDI. - Ale to nie jest początek - zaczyna. od razu
Hellmut Risch, szef działu propagandy.
Ten zakład, jak mało który znany jest w naszym
kraju. To właśnie tu powstają codziennie setki tak popularnych „Traba.ntów". I rówllOcześnie za.kład ten
szczyci się historią nie2wykle wręcz bogatą. A za.ozęlo
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się„.

W niedalekim Reichenbach żył sobie spokojnie pewien
niespokojny człowiek. Nazywał się August Horch, był
znak11mitym konstruktorem mającym setki znakomitych
i maleńki warsztat mechaniczny. z kolei
pDmysłów
W Z~i~kau, duży~ .CIŚrodku \yęglowym, gdzie były i kopalnie 1 zakłady ro:omych typow, nie brakowało wówczas
ludzi z pieniędzmi. Efektem tych układów było powstanie w Zwickau w 1904 roku zakła.du i><>d na.zwą Horch
a.nd Cie. Sam szef wniósł wprawdzie wkład rzędu zaledwie 2 tys. marcl<, ale już w dwa la.ta później miał
zysku 525 tys. marek. Zdenerwowało to członków re.dy
nadzorczej i pozbyli się pana inżyniera pod byle jakim
pretekstem. Obrotny jednak Horch znalazł nowych
ws11ólników i w dwa la.ta później prnvstała Horch AG.
Popr:iedni jednak wspólnicy wytoczyli proces o nazwę
i tak w reząltacie narodziło się Audi.
Równolegle z rozwoj2m firmy, krzepła także organizacja partyjna w zakla.dzie. Jeden z towarzyszy był kierowcą samego bossa. Nie mógł się więc llorch nadzlwi6
tak szybkiej informadi wśród swych praoowników, a
co tydzień sam dostarczał im partyjną bibułę. W na.jlep.
szym schowku, bo pod własnym siedzeniem, konwojował Ją z Berlina do Zwickau.
W pewnym momencie przypo.minam sobie miejsce na
autostradzie pomiędzy Halle a Hermsdorfer Kreutz. Gdy
nasz kierowca zwracał mi na. nie uwa.gę, nie bardri:o
wiedziałem o co ch<>dzL Nazwisko Rosemeier mówiło mi
niewiele. Dopiero teraz ri:rC>zum.iałem. To przecież bożyszcze Rzeszy, 28-letni kiero•wcą, wyścigowy i zarazem
SS Hauptsturmfuehrer. Zginął podczas wyścigów w samochodzie Horcha. Poohowa.no go z pompą, jako pierwprzez Narodowy Socjalizm dla Ojszą ofiarę złożoną
czyzny. Horch stracił wtedy ponad 200 tys. marek, ale
już w rok później zaroltił n& wyścigach 2,5 mln. Zarobił -zresztą więcej, ho rozpoczął produkcję zbrojeniową
- samochody I transportery pa.n<ierne, a w końcu nawet
torpedy i C7.P,ści do U-Bootów. Zatrudniał jut wtedy tysiące jeńców i wi ę źniów z obozów koncentracyjnych.
Przed kilkoma laty pan August Horeh pr~bował się
za pomocą zachodnio-niemleckiej
rehabilitować
Jakoś
prasy, wspomina.ląc źe był pierws'l:ym, który w swy<ih
I prawda.
zakładach zorganizował kasy zapomogowe.
Ale z kolei przemilczał skrupulatnie, źe w ostatnich
chwilach UT Rzeszy robił co mógł, by jej pomóc. Skonstruował na wet specjalny czołg, którym może kierować
człowiek po2bawiouy nóg.
Wszystk? razem, stanowi to jedną tylko kartę hlstaril
znad r~ek1 Muldy. Karta następna, to już współczesność.
A ta J ~st bogatsza. W zniszczonym przez Amerykanów
zakładzie rozpoczynano od produkcji łańcuchów. Chodził() o to, by robić cokolwiek. Potem pierwsze ciężarówki
H-3, a wreszcie w 1919 r. pierwsze samochody osobowe.
Przypomnijmy sobie. Przeci eż wiele z tych „li" po dziś
dzień przemierza. nasze szosy.

W ponad dwumHionowym mieście jakim jest Meltym bardziej, że jak
musi dziać,
wiele się
bourne
cała Australia, jest ono zlepkiem różnych narodowości.
Polacy. N ie, nie tylko ci,
ciekaw jak żyją
Byłem
z którymi miałem stałe kontakty, którzy od pierwszego dnia mojego pobytu na tym wielkim kontynenc ie przekazywali mnie sobie z rąk do rąk, chciałem
poznać się i z tymi, którzy unikali spe.tkań z takimi
jak ja przybyszami z kraju.
Okazja była znakomita. Trwał organ~zowany przez
„Cont11;l" festiwal filmów polskich, któpolską firmę
rych projekcja zawsze poprzedzana była wystąpie
niami różnych ludzi - Polaków, którzy mówili wszystko co wied;:ą o Polsce. 16-letnia Zosia Jaślanowa już kilka razy octwied:zal
który
córka Władysława,
kraj, była moją przewodniczką. 1
W ięc wieczo.rem wsiedliśmy w autobus i tak znale:tliśmy się w wielkiej sali, w której zebrało się pół polskiego Melbourne.
Najpierw pan Zarzecki - właściciel „Cantal1,1" opojest polska kinematografia, dlaw.iedział o tym czym
pokazuje „Pamiętn.ik pani
właśnie - tym razem
czego
rozpoczęła
Hanki" i „Przygody kpt. Kl~". a poitem
druga, ta na którą czekałem. Wypoiw.ied:zi.„
się część
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Kiedy w 1955 r. w NRF ogłoszono „cud gospodarczy"
w Zwickau d&pracowa.no się własnego cudu. Wtedy t~
z taśmy montażowej zjechał pierwszy na świecie samochód z karoserią wykonaną całkowicie z mas plastycznych „P-70". A wreszcie 7 listopada 1957 roku na.rodził
się „Trabant".
W dwa lata później ten dziwny wówczas samochód
wygrał międzynarodowy rajd Semperit. Na trasie tego
rajdu Bl\iW rozs ypało się Po prostu, a „Trabant" doszedł mety w pięknym stylu. I tak się zaczęło to, czym
Zwickau żyje. Wystarczy zestawić dwie liczby. ~
dziś
W 1958 roku wyprodukowano 1730 sztuk „Trabantów". ~
W ubiegłym r<>ku już 94 tysiące. Dzisiaj codziennie 0-1~
puszcza hale 400 samochodów.

I

H. Zawira z

.w

hali ostateczne.i kontroli technicznej i przyg<>towania. do transportu, oglądam dziesiątki pojazdów z prr.yna przedniej szybie karteczkami - „H",
klej1m~mi
„CSRS , są także karteczki ze znanym n!1.lll skrótem
„PL". To partie przygotowywane d'O wysyłki. Do Polski >~
ta.kźe. W końcu gospodarze z dumą pokazują mi nalep- I~
kę „NI". To pierwsza w historii 2akła.du seria zakupiona przez Holendrów.
:W hali mOilltażu głównego gospodarze przedstawiają
m1 H. Goerlera. i kilku jego kolegów. - To nasi czołowi ra~j&nalizatorzy - słyszę. Kilka metrów dalej oglą
dam Jak cały „Trabant" robi na. taśmie montażowej
kC>ziołka. ChC>dzi o to by montaż był możliwie najwy-1
godniejszy. Wszędzie elementy podwozia. trzeba montować 2 rękami uniesionymi natl głową. A przecież tak
jak u nas, jest daleko wyg odniej. Dziąki tym projektom ~
5
zaoszczędziliśmy już 114 minut na każdym samochodzie
a to daje 4,5 mln marek. Tylko w tym roku zgłoszon~ ~
już w za.kładzie p001ad 2 tys. projektów usprawniają- ~
cych. I właśnie dlatego możemy powiedzieć, że nasz
„Trabant" jest naprawdę naszym samochodem, Każdy
w zakładzie coś dla niego zrobił".
Oglądam wozy na taśmie i notuję różnicę z wersją
ubiegłoroczną.. Pn;ede wszystkim wzmocnione ogrzewanie, którego nie trzeba juź przestawiać w zależności od
sezonu. WprC>wadzono dwie prędkości ruchu wycieraczek. Co r<>ku wzbogaca się „Trabant" o nowe ulepszenia. Niewiele przyp&mina dziś swego ,.pradziadka" „Ifę",
ezy „dziadka" „P-70". W liste>padzie zejdzie z taśmy
Przedstawiciel dyrekcji mówi
milionowy egzemplarz.
nam z uśmiechem - Kiedyś Horch ma.mil swodch ludzi
wizją Volkswagena. dla każdego przedsta.wiciela robotniczej arystokracji. A tymczasem my robimy - „Tra.banta." wprawdzie, a.le za to napra.wdę dla kaź.dego,
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k0obieita, wysoka, sz.czuipła z siiwiejącymi wło.
J'aka.ś
sami, trochę niezgrabną polszczyzną opo<Wiadala o tym
co widzia.ła w Po·l sce.
mwrowana.
jest teraz
mówiła wieś - Moja
będą budować
światło, a niedługo
Jest dobra droga,
się Ładnie, żyją wesoło.
ubie,ają
Ludzie
wodociąg.
tam mies21kać. Zawsze to swoje.
Chciałabym
Kobieta nagle urwała. Sta.łą, milcząc jakąś chwHę,
wreszcie odwróciła się i zes•zła ze sceny. Zrobiło się
w sali jakoś głu<:ho. Nikt nie klaskał, nikt nie śmiał
się, nikt nie wstał by mówić dalej.
-

Co teraz - za.pyta·łem
Nic, odrzekła, trzeba

stępny

Zosię.
czekać,

zgłosi.

Energi=ym krokiem podmężczyzna.
do sceny. Wszedł na nią, potem ogarnął salę
fzecil
wzrokiem i z wprawą wytrawnego m6W(:y ro12:począł:
- Proszę państwa! Ja w Polsce nie byłem. Teraz nie
że mówię .i piszę po polsku. I kiedy
byłem. Ale wiecie,
tak słucham tego co mają do powiec:Lzenia wszyscy et
z kraiju, to s i ę dziwię, że tak dają
wracają
którzy
to co mówiła tu ta pani to
Przecież
ogłu•piać.
się
propaiga11da. A czy pail.stwo czytall~~ie reportaie księ
d•za K„ w k ·t órych przecież dosta.tec,,.-.i~ i::..;11ó nai;;:mieście nie ma an·i jednego
że w lóO-tysięcznym
sał,
kościoła, że ludzie muszą 20 km chod:z.ić w niedzielę pieszo, bo państwo unieruchamia tramwaje w czasie kiedy
kośc i ele. Przecież
się ms~ę w najbliższym
odiprawia
chyba czytaliście w Tygodniku Polskim l ist profesora
który w Polsce nawet
z Uniwersytetu w Adelaidzie,
w Wars.za.wie nie mógł nic kupić do zjed;:enia, że nie
miał żadne-j opieki i zdany był na łUJP pijaków i prowładze z Warwiemy w jak.i sposób
stytutek. My
jak ta palili do mówle-nia
takich
zmuszają
szawy
wszystkiego tego co on.a tu nam preq:entował.a. Ale
komunistyczną propagandą nie damy.
się
ogłupiać
- Kto to? - zapytuję Zosię.
- Nie wiem, zdaje mi się, że to jakiś
w tym rodzaju,
wiem
przypomnieć sobie co
aię
Szybko starałem
Jest ich
twórcach.
polskojęzycznych
o tutejszych,
niewielu. Nie trudno mi zaitem przyszło wygrzebać
z pamięci to co mnie obw-zyło najbardziej w tutejszej
podpisany
publi<:ystyce. Artykuł pt. „Je<lyny towar"
prze;: „Ach", co niezawodnie znaczyło: Andrzej Chciuk.
Tak. Myślałem, to musi być Chciuk, ten sam, który
nie tak dawno w polskojęzycznym tygodniku napibardzo nam się
pijaństwo i chamstwo nie
sał: „.„to
smród. Nie gniewajcie się, ale
podobają. A także
w byle kościele w Polsce, w byle kinie, czy teatrze
z.a przeproszeniem śmie-rd.z,i, bo ludzie mało się my·
Wstał jakiś
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raz na tydzień, o ile oczywiście w wannie nie ma akurat karpi czy węgla albo ziemniaków
lub nie śpi dziadzio. Z kacem".
Gdzieś z końca sali cLrobni.u.tkilln truchcikiem zdą
ż.ala do sceny młoda dziewczyna. Miała może 18 lat.
angielszcz:rz.ną jęła opoStanęła, chrząknęła i czystą
pr1Zyjechała 6 lat temu. Po polwiadać. Do Australii
sku już zapomniała. Jest bard:zo wda.ięczna nowej ojtu ukończyć szkołę, że otrzymała
czyżnie, że mogła
stewarde5$y w TAA, że w Polsce nipracę
doskonalą
gdy by takiej pracy nie dostała, bo nie ma samolotów itd. itp.
Ale oto do owej sceny podszedł stary człowielk. M~
czyzna. Lekko zgarbiony, siwy, z porzeźbioną zmarszczkami twarzą.
-:- Ja w Polsce też nie byłem - zaczął cichym lekko
głosem - teraz nie byłem. · Wyje~hałem
drz~c,rm
~ la.ta ~emu. Miałem wtedy 35 lat. Ale polskiej
7. mei
mowy . nigdy nie za.pomnę, bo kto się jej raa: nauczył
ten mg~y zapo~nieć nie może. Ja do tej pory żadnej
nowej .oiczyzny nie znalazłem, choć mieszkał~m w wie.
atmosferze
zawdzięczam to tylko
lu .kr~J~ch. . Ale
~1ę w!clłowałem. U mnie w domu wszyscy
w Jak;eJ
koc.ha.Ii sr~óJ kra:J, .. kocham go i ja. Kochają go też
dz1ec1. A Jesh u panny w domu - tu zwrócił
~oJe
ją ni enawiści do swojej
u.czy1i
si.ę do stewar.dessy OJ.czyzny, ,to 1 Australia też wielkiej pociechy z tak;ego nabytk'!- mieć nie będzie, bo człowiek, który
me nauczył. s1~ szacunku dla rzeczy ta:k ważnych jak
szanował niczego. Zresztą,
bęcleie
własny kra3, .m,e
11<by to zrozumiec, trzeba być dorosłym„.
się do swego przedzwrócił
tu
pan.u
temu
A
mó~cy - chcę powiedzieć tylko tyle, że trzeba być
milionów ludzi
30
bezkrytycznym aby
wyJątkowo
za głupszych od siebie.
u;va·żać
w ~aju
:tyjących
Stary człow1ek z godnośoią prezydenta po wygło
szonym orędziu, slciinął głową i siadł wygodnie w foPogra.tulować
telu. Chciałem podejść, uściskać go.
:mu. Ale <>to rozibnmiał eong i zgasły światła. Rozpoczął się f~lm.„
ją, kąpią się też
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Chc1u1 dzU znad 1wóJ horoskop, wystarczy zaJr7el! do ole
. dzielnego wvdan;a „Dziennika
Łódzkiego". Znacznie bardziej
akompllkowane było to w cerzymskim. Pl"Zeczy-.
larstwfę
tajmy, eo pisze na ten tema!
z li wieku
lekar7 l"Zymskl
przed naszą erą, Sekstus Em·
plrlkus.
r,Aby ustali<! dokładny czas
urodzin - brzmią słowa me·
dyka - utrolog ze swym po·
mocnikiem przychodzili do llo·
mu, irdzle spodziewano ile
dziecka. Ml•tl'Z rozotawlal na
dwa
tarasie albo na dachu
przy-rządy pomiarowe: irnomon
(pionowy pret lub ~lupek, któ
rego cteń wskazuje wvsokoś<l
Słońca I klepsydrę (zegar do·
tony z dwóch naczyń 1>olączo·
nych wąskim lranallklem pM!e
puszczajacvm określoną llośl!
plasku lub wndy w oznaczo•
nym czasie) I czekał na wla·
domość, kiedy ma 1aC'lą<l ob·
serwaeJe, Jego pnmocnlk uł
czuwal w poblltu pnlotnlcy,
chwili rozwh1zanla.
pilnując
Gdy tylko następowało, dawał
o nim znal! swemu mistrzowi
Wtedy
biciem w cymbały.
odpowiednie
rohU
astrolog
I z układu
pomlarv nieba
gwiazd pn:epowladał przyszłe
losy noworodka"
spotykany dla·
NaJczęścjeJ
gram horoskopu rzymskle1tO
1kladal się a dwóch kwadra·
tów: dutego, w który wpisy•
wano mniejszy. Pole pomlę·
dzy nlmt d:ilelono na trójkąty,
rótne okollez·
1ymboltzuJące
układy doli czlowle·
noścl I
czeJ. Dotyczyły one: t. tycia,
a. korzyści, 3. rodzeństwa, ••
rodziców, 5. di:lecl, 6. zdrowia,
T. malteńst \Va, 8, łmlerct, 9.
podróży, to. kariery zawodo·
weJ, li przy Jaclól I 12. nie•
przyJaclól. Astrolog wypelnlal
te tróJkąty „danymi infonna•
cyjnyml" z układu gwiazd 1
I na teJ pod9ta wie
planet,
losy osoby, ltlÓ•
przepowiadał
rej dotyczył horoskop.
Jeśli zaa chodzi o nasze IO•
tygodniu,
ay w najbliższym

Fragment - dwnru obronnego
• XVI w. w Lopatkach.
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lłZ2 prawa miejskie. Kilka•
lat pótnleJ przyszedJ następny
awans, Aleksander Jagiellończyk nadal
przywileje takle Jakimi dotąd
miastu
szczycily sle tylko miasta królewskie.
Mial Lask szcześcle u kolejnych wład•
n.p_ w roku 1523 miasto
ców. Kiedy
nie pozostawiając a.ni
pożar,
strawU
Jednego domu, Zygmunt Stary uwolnU
mieszczan na 15 lat od wszelkich po•
datków, ustanowlJ te:& w kilka la.t pótoleJ trzeci dzlefl Jarmarku. Dzięki temu
miasto znów ożyło ł rozwt.nęlo alę.
Sympatię kolejnych królów Polsld Z7•
sklwal Lask dzięki ewolm dziedzicom.
z rodu tego bowiem pochodzi wielu wy•
Wymief1my choclatby
bitnych mętów.
naJ"'1akomlt.szego Jana Laskiego, arcybl·
skopa gnieźnieńskiego, prymasa Polski,
kanclerza koron.uego. Jedną
wielkiego
Jego prac Jest
najpoważniejszych
z
zbiór wszystkich praw polskich, który
otrzymaJ nazwę „Statutu laskiego", •
Wróćmy Jednak do miasta, dziś Jut
n<>woczesnego, ale z zachowanymi śla
da.m.t wieków przeszłych. z pewnością
należy do olch kościół NMP, cU.iś parafialny, a w latach 1525-1819 kolegiata. Zbudowany byl w stylu późnogotyc•
kim, ale po kolejnym wielkim potarze
w roku 1749 wnetrze zostaJo rruntownJe
przebudowane w stylu barokowym. Siady dawnego stylu zachowały •le tylko
w za.l<rystiJ I skarbczyku. Są to pó1no·
gotyckie skleplenla gwfatdzlste oraz odrzwia laslrnwane z okutymJ drzwiami,

niemal
katdego
powstanJem
legendy.
są
miasta cw•azane
550-letnJ
Ma tęt swoją ponad
Trudno dziś dokładnie
Lask.
nad rozlewisko
kiedy
ustalić
Pisl I Grabi przybył plerw<zv
osadnik Wiadnmn tylko, te były to tereny należące llr króla położone dale·
ko od szlaków handlowvch w pobliiu
puszczy. Ntkt tet nie wie na pewno
skąd sle wzit:la na?:wa miasta. Są tacy,
te pochodzi ona od
twierdzą.
którzy
dawnych karczowników lasów zwanych
wtedy Jazami. lnnl za~ utrzymują, te
wywndzl się od Imienia ruskiego bojara Lasko. Wedlu~ lei;:-endv byl to zauksięcia klJowsklł'itO Swletopelka,
fany
Chrobrego, któremu
Bolesława
zlecia
władca po klęsce pod Altą w 1019 roku nadal ziemie ml.:dzy Plslą a Grabią
zezwalając na załnł.„nle w dollnle osady. ne prawdv w legendzie nikt nie
wie, ale W\'kopallska prowadzone w O•
kollrach r,utomfeNka. 8 Wlec nledalel<o
oll Lasku, potwierd?:aJą o,adnlctwo wo•
jów ruskich na tych ziemiach.

dał

Z

w roku

dziesląt

Jest Jeszcze jedna zagadka do d7.lś nie
W Jaki spnsób wlelkopot.
•kl ród Korabltów wsz„rlł w pnsiadanle
pótnle.lszego · miasta, przvJmu.ląc nazw!·
sko Łaskich? Orlpowled1 na to pytanie
nie !est na.listotnlejsza. Watne, te ów
róll mlal oirromny wplyw na rozwój
miasta. Jemu Lask zawdzlecza okres
wlelklPj świetności,
kiedy to mówiło
ile, Ił Jest to Jedno z naJbogat.szych
miast w Polsce.
wyjaśniona.

Lascy zawladnell ondą, której dzlękJ
usllnym staraniom choratri:o sieradzkie·
go, Ur."llttstnlka bitwy pod Grunwaldem
Jana Laskiego, Władysław Jaglello na-

c

zo

Dworek z XIX w. w

Poza ciekawą architekturą w kościele
dz.ielo Wl(}skicgo
można
tym z;ualeM
malarza Filipa Castaldlego - obraz św.
Mlchala pochodzący z; XVJU w., a tak·
te najpiękniejsze w Polsce dzieło wlo•klego renesansu, alabastrową olaslrn·
rzetbę z koflca XV w. wykonaną przez
Andrea della
rzeźbiarza
znakomitego
Robbla. Jest to dar papieża Klemensa
Vll dla prymasa Jana Laskiego.
Jeśli będziemy na rynku, zajrzyjmy w
rozkład Jazdy PKS 1 najbliższym autobusem wybierzmy ste na wędrówkę po
do Widawy, dziś
powiecie, Wstąpmy
wsi, Il ongiś ruchliwego miasta, naj·
ludniejszego na zlemJ sieradzkiej. l\falo
kto wie, te w Widawie Istniała S"Zkola
pochodząca z XV wieku, a od XVI pel·
nląca role kolonll ILkademlckleJ Unlwer•
sytetu Jagtetlońsklego, zwano ją Akade·
mlą

Widawską.

Po •wletla.ueJ przeszłości pO'Zosta.ły tylko zabytki architektury, Kościół św.
Marcina wybudowany w 1446 r. z fun·
barokowy z
kościół
Wetyków,
da.ej!
1638 r. z ciekawymi organami, oraz kla•ztor, który był darem Wężyków Wi·
dawskicb dla zakonu bernardynów. za.
cbowaJ się te:& w rynku Jeden dom
XVlli-wleczny oraz dwa domy 1 ple·
bania z początku XIX w.
W SędzieJoWicaeh (12 km od Łasku)
obejrzenia Jest XIX-wieczny
l'odzlen
dwór s piękny-ml drzwiamJ frontowymi
rzefblonymJ w kratkę ł ałol'.lca., oraz Jedyna w powiecie mogtla pi>wstańców z
I863 r., którą znaJetc! motna aa wJeJ•klm cmentarzu.
Nieco dalej, (18 km od miMta powiaJety wte• Wodzlrady, gdzie
towego)

Sędzlejowieach.

warto zajrze<! do klubu ,,Ruch''. Mldct
on bowiem w szlacheckim dw<>rze
z XVIII w. Ten modrzewiowy budynek
należy do najładniejszych za by 'ków tego typu w woJ. lód-zkim. 'Jbok dworu
Jest stary, takte XVIIJ-wleczny lamus.
Prawie tak samo stary lamus obeJrze~
we wsi Brodnia. Natomiast 'W
można
zachowaJ się dawny dwór
Lopatkacb
obri>nny zbudowany z ezerwoDeJ cegły
niestety, zamieniono
Dziś
w XVI w.
go... w spichlerz. W sieni dworu wid.oczny Jest zwornik z herbem Poraj. U•
chri>nlly się te:i częściowo przed znlszczeniem spore fragmenty pollchrotn11,
dwoje kutych telaznych drzwi. Na drewnianych drzwiach, które takte o.staJy1
znajdują się malowJdła z motywami roślinnymi, herbem Pora.J I napisem „Uleronlm Buzeskl żupnik Krakowski". Natomiast w górze w kartuszach zauwatyc!
herby Lellwa I Poraj • datą
można
slę

1563.

Aby Jut orwłedzll! wszystkie t:abytkl
pow. laskiego, kmtlecznie zajrzel! trzeba
do Zielęcle, gdzie w parku, w stylu an•
gielskim. stod szlacheckJ dwór z XIX w.,
a także do wsi Buczek, aby obejrzed
cmentarzysko
wczesnośredniowieczne
z XI w. oraz gotycki ko~clóJ z XV w.
zwiedzaniem 1 wędrówką
2lmęczenJ
odpocząt! mołemy w Kolumnie lub od·
dalonej o 1 km BaryC"Z:y, Laa f czysta
dotąd Grabia zapewnili odpowiedni re·
Jaks, a miejscowe restauraeJe J kawiarnię sute pożywlenle.
E. ORZESZKOWNA.

to •••

DZ19 PRAGN~ ZASYGNALI·
PRZE·
SKROTOWO
ZOWAC
GLĄD NAJCIEKAWSZYC H WY•
DARZEN, KTORE DZJALY SIĘ
W SWIATKU POLSKIEJ MU·
ZYKI ROZRYWKOWEJ W WA•
MIESIĄCACH:
KACYJNYCU
ORAZ
SIERPNIU
J
LIPCU
DZJAC SIĘ BĘDĄ W NAJ•
BLIŻSZYM CZASIE.

BARAN m. In. - 20. IV):
Opanu.I ' nfopokóJ I nerwo.
wość; oczekiwane przez ciebie
z.miany są JIU bliskie.

Główną nagrodę XIII Między.
narodowego Festiwalu Piosenkt
„Split-73'• zdobyła jugosłowiań
ska piosenka „Neka Idu Ladje"
„eksr:iortowego
wykonaniu
w
głosu JugosławiJ" Terczy Kesovil. Drugie miejsce zdobyl Giannl Nazzaro (Wiochy) piosenką
„n primo sogna prolblto". Nagrody otrzymały równlet: Ma·
1
rusca Kalogjera (Jugosławia)
Laureat
Ann Christie (Belgia).
ubiegłorocznego fest1w11lu Dordle
Peruzovic reprezentllje w tegorocznym „Sopocie 73" wytwórnię
płyt „Jugoton''..„
(byly
Krawczyk
Krzysztof
„Trubadurów")
Współtwórca
lnstrugrupę
nową
utworzył

21. V} I
(21. IV BYK
W rod1!nle. lak I w pracy po·
staraj sle nie zwl„kaJąr Wy•
•porne; dalue
Ja~nił sprawv
przemilcz„nla Jesicze bardziej
sytuar.Je.
twoją
zagmatwaJa
Br. IZNl~I\ (22. V - !l, Vili
Nie dawał po<lurhll plotkom
na temAt bHskleJ cl osoby; jeJ
lojalnośl! nie budz.I wątpliwo.

łcl.

RAK (!! V1 - u. vm: Twoflnan98
Je zdrowie I twoje...
oczekują, byś Je traktował rozSiostry Wala I Lidla Dubrowlo -

wa.żnleJ.

vn -

23.

LEW (23,
Nie zaniedbuj bletących obo.
Wlązków, zalnteresnJ sle tak·
pracy za•
że perspektywami
wodoweJ.
PANNA (!4. vm - n. IX):
Nnwa zna.1omośł ma wickue
poprzeclnlch uanse zazna.
~I! sle trwale w twoim ty•
od

etu.

WAGA (R IX. - 23. X.)I
decy7.Je w sprawach za
wodnwvch odlM do C?.a•u, ~dV
przelnł.Pnf I koledzy będą Jut
po urlopach.
Ważna

SKORPION (!4 X, - ~- XI):
umlerrnne!!n
odklada ,j
NIP
'\\'v.la>,du. lnar7Pj w ogóle nie
sk11tku,
do
dojdzie on
STR7.F.f.F,(" 1~3. XI -

!1.

xm:

u 'wndowvrh
sprawarh
W
zhlita sle n;Pnr.zł'klwane, ko·
rzy•tne rozwiązanie .
122. xn
Przed toba dobry
I.):
dzir.ń. W domu atmo•fora 7.rO·
w
"ercter1nn!tr.t.
t
znmłenia
pracv •nn'ko\.1 I „trorhe odde·
eh 11" prud · fesienną orką.
Kfl'7.lORO?F.C

20

f!l . I, - 1~. IO l
Soot'kanle z dawno nfewldrla.
ną nooba <P<'lnl twoje oC?.el<I·
WOONlK

w""'"·
RV!IV

(19.

li.

-

!O.

ITJ):

CzPlla r.fr trorhe ~~mle,zania
1t1h
w <lfl"L1'•'<arh 7 rorl7.lną
Je
ooan11fPU
pr?.vlaril'lmf:
tvm ę•vbriPf . im mniej dasz
te·
ten
na
po•luchu plotkom
mat.

„ Wesołego

autobusu".

1; Poprzed111k elek
Jamnlk, 11. Dramat
muzyczny, 12. Przystań Noego,
14. Miasto we Francji, miejsce
Napoleona III, 15. Dra.
klęski
ple!na ryba spokrewniona z wę
gorzami, 16. Tytułowa bOhater.
ka powieści Kraszewskiego, 17.
Pre·
Imię królów czeskich, ł8
zent, podarek:. 20 . Cyrk lodowca.
wy, 21. Jeden od niego drugi
od lasa, 24 Eden, 27 . Rzeka w
1 Argentynie, 29 Ma
BrazylU
33 . Płynie przez
nibynóżki,
Puswzi: Myszyniecką. 34 Wyspa
w zat. Pomorskie]. 35 Grządka
kwlatqwa br11mująca trawnik,
36 Rzeka t Jezioro w zs RR. 37.
Tłuszcz z wieloryba, 311. Ostatni
środek lokomocJi
POZIOMO:

łrowozu,

7

PIONOWO: 1. Jeden z ruchów
2. Wiecwrny
przy skrawaniu,
ł.
na obozie, 3 Przedporcie,
5.
Miasto portowe w Algierii,
P1erwi;istek chemiczny o liczbie
a tom . 23, 6. Pierwszy prezydent
7.
republiki hiszp (tR77-1949),
Staromodna gra w karty. 8. Ga·
9 Pokarm dla
tunek palmy,
kanarków, lO Nasza ciężarówka,
Znany sportowiec polski,
13
19 Członek jednego z plemion
tndlańskich . 21. Wyspa lub pier.
:;z Wyspa
wtastek chemiczny,
kolo WeneZOJeli, 23 Szef ultra·
sów, 25 Klon, 26. Owoc polud·
27.
nlowy zwany pizangiem,
•Mie.J sce załadunku statków, 28.
Muśnięcie statki piłeczką p lng.
Uc z eń,
ponl!ową. 30„„ Lisa. 31
wychowanek. 32. Dwukonny za.
przęg

I

solistki

Vftf)I
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i.Fair".
mentalna • wokalną
Grupa „Fair" razem z Haliną
żytkowiak l Bogdanem Orskim
prezentuje program pt.: „Kocham panią", na który skła.dają
się pleśni I romanse rosyjskie, a
takte fragmenty biografii Alek·
sandra Pu.szkl na. Pierwszy pro·
gram zaprezentowany został w
Kultury Radzieckiej z
Domu
okazji Dnia Młodzieży Radzieckiej I ma charakter eksperymentalny. Jego wspóllwórcaml,
oprócz wymienionych wyż~j. są
pozostali muzycy grupy „Fair":
Paweł
Gorbaczyńskl.
Bogdan
Lubowicz, Zbigniew Mrozowskl,
I Mirosław Lasoń ...
„Jazz Jamboree 73" odbędzie
po
tuż
się 25-28 października,
fe·
zakończeniu analogicznego
z
X.).
.
(23-25
Pradze
st!walu w
zagranicznych
wykonawców
awizują swój przyjazd: Michael
Ronnle
Nauro Quartet (NRF),
Scott Combo (Anglia). Perigoo
Quintet (Włochy), Big-Band A.
Dasek-Stivin
(ZSRR).
Krolla
Tandem (CSRS). zespół Sinopsls
(NRD) ltd., Itp. Amerykańskich
jazzmenów reprezentować będą:
Sarah
wokalistka
znakomita
współ·
współtwórca
Vaughrun,
z
King
czesnego bluesa B. B
Blues Grupą, śpiewaczka folk międzynarodowa
oraz
Odetta
grupa The You.ng Giant of Jazz
w składzie: Gary Burton (WI·
Ponty
Luc
Jean
l'.>rafon),
(skrzypce). George Duke (fort.),
Jaok de Johnette (perk.J l Dave
Holland (saksofon). Na war·
szawsklej estradzie nie zabrak·
nie też całej krajowej czołówki
Jazzowej z Włodzimierzem Na•
J.
hornym, Tomaszem Stańką,
Ptaszynem _ Wróblewskim l Ml·
chalem Urbaniakiem ..•
Na Wybrzeże przybyła najlepgrupa beatowa
sza szwedzka
sweet Wlne z wokalistką Marią
Zespól ten wylansował
Leną.
popularny w Ska.ndynawlJ przeOstatnio
bój „Hldea Way".
sweet Wine występowali w An·
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Sprawozdawcy Polskiej Agencji Prasowej na :X Festiwal w
Berlinie przeprowadzili błyska
najwiczną ankietę na temat:
popularniejszy artysta festiwalu ,
cl o
opinię
o
się
zwracając
narodoróżnych
dziennikarzy
przy
akre<iytowanych
wości
festiwalu. Tytuły najpopularniejszych uzyskali: Maryla Rodowicz oraz Dean Reed (USA).
Maryla Rodowicz nie schódzl z
ekramów Telewizji NRD. Jej pio„Gdy piosenka szła do
senki:
wojskau, „Małgośka" 1 inne są
przebojami berlińskiej ulicy ...
Lipiec I sierpień były mieslą·
cami gremialnych występów w
NRD polskich solistów i zespo·
estradowych, J}rzy czym
łów
wielu z nich nagry wało tam dla
radia i telewizji. I tak dla TV

dokonali nagrań: Tadeusz Wot·
nlak ! duet fortepianowy Klsie·
lewski - Toma.szewski w Berll·
nie, Hallna Frąckowiak w Lip·
sku, Daniel ara.z Andrzej t Eli·
za w Rostocku. Dla radia: Piotr
Figle! I Urszu.la Slplńska, a w
koncertach radiowych wystąplll:
„Skaldowie'' 1 „Amazonki" (w
Karl·
w
Ponadto
Berlinie).
Elżbieta
śpiewała
Marx-Sta.clt
Jgras, a na festiwalu telewizyj.
nym w Rostocku Andrzej Dą•
browskl, Jolanta Kubicka 1 pa•
zespół
konkllrsem
za
1,Dwa
plus Jeden" ...
sierpnia
połowie
pierwszej
W
Jan Ta•
prżybył do Warszawy
syn naszego
deusz Kiepura,
znakomitego tenora. J. T, KJe·
pura przygotował dla „Polsklch
Nagrań" plytę. Jedną z piosenek na zamówienie KlepuryAndrzej
skomponował
Junlora
Marek do slów Gozdawy I Stepdnl".
żałuj
„Nie
tytuł
Jej
nla.
Jest to nastrojowa piosenka (takle najbardziej „leżą'• młodemu
o samotności męż·
Kiepurze)
czyzny, który przeżyJ wielką
ml!ość. To chyba pewny prze·
pragnJenlem
Nawiasem:
bój.
Jana Kiepury było aby sy:n po·
jego powołania.
szedł . drogą
Młody Kiepura dingo się wahał
z rozpoczęciem ka,·iery plosenkarsk1ej I do dzisiaj nie Jest
calkowlcle przekonany o słusz·
o wiele bar~
noścl tej drogi.
dziej zdaje się go 1.nteresowac!
ekonomia (ze względów czysto
tajniki
której
praktycznych),
zgłębia od paru lat„.
ANDRZEJ JOZWIAll

,

ZSRR
Z okien samolotu dostrzegam hen
w dole, ogromne bukiety ziel~nych

drzew. <?pasane błękitną wstążką rzeki. Wsrod nich - rosnące ku niebu smukłe, jasne domy.
- Moskwa - mówi ~ój sąsiad.
Moskwa potężne centrum przemysłowe. kulturalne I naukowe, miejsce wielu ważnych spotkań między
narodowych ~ sposobi się do realizacJi nowego, generalnego planu dal-

kich
nad
roku
czny

magazynów

handlowych,
posprzedaje w ciągu
bllsko 90 mln k~iążek. Statystymieszkaniec Moskwy korzysta w
ciągu roku ok. 650 razy ze środków
miejskiej komunikacji. Obliczono, że
w 1980 r . będzie on jeżdzić autobusami, tramwajami, trolejbusami i metrem prawie 800 razy w roku. Pr zy
okazji... m:ejska komunikacja przewozi każdej doby ponad 13 mln pasażerów w tym metro blisko
4,5 mln osób.
W ciągu minionego okresu
zbudowano w Moskwie ponad 2 mln mies:z200

księgarń

miasta
podmoskiewskiego obwodu
jako centralnego, ekonomicznego
rejonu kraju. Do wykonania wielk ich
i ambitnych zadań
praktycznie już
przystąpiono. Myślę tu np. o począt
kach przebudowy i modernizacji liczącej 109 km obwodni<:y
drogowej
wiodącej
wokół
miasta. W najbliż
szym okresie nastąpi blisko dwukrotne
zwiększenie
jej przepustowości;
do 36 metrów
zostanie
poszerzona
jezdnia, (pozwoli to na przejazd
w
ciągu doby 50 tys. samochodom) na
wielu odcinkach
trasy
powstaną
przejścia podziemne.

wielkim mieście - a co dopiero w
takim wielkim jak Moskwa.
NACZELNE MIEJSCE
Generalny plan przewiduje stworzenie wokół historycznej centralnej
części Moskwy - Kremla 8 wielkich osiedli mieszkaniowych (jakby
miast w mieście). W każdym z tych
rejonów zamieszka od 600 tys. do m iliona ludzi Pomyślano o utwor zeniu
tu
ośrodków
wypoczynkowych
i
wielkich ciągów handlowych.
Najnowszym przykładem takiego wzorowego osiedla mieszkaniowego, dosko-

•
szeJ rozbudowy I rekonstrukcji. Jest
on zakrojony na 20-25 lat.
Ale zanim o ,perspektywach - trochę o współczesnym obliczu miasta .••
Z BLISKA
powierzchni, 7,4
mln mieszkańców. Plac Czerwony i
Kreml, Galeria Trietjakowska i Teatr
Wielki. Nowoczesne wieżowce i tereny zielone zajmujące ok. 30 proc. całego obszaru miasta. Może warto dla
zobrazowania wielkości Moskwy przytoczyć trochę liczb. A więc:
87,5 tys. hektarów

3600
prospektów,
placów
ulic,
bulwarów;
375 mootów i estakad;
106 podziemnych przejść;
77 uczelni l 139 szkól
średnich
zawodowych, ponad 2500 zakła
dów
leczniczych
zatrudniają
cych 50 tys. lekarzy l 100 tys.
pielę~nia rek:
codziennie w Moskwie rodzi się
ok. 250
dzieci. Srednio na 100
dziewczynek
przypada
105
•. męskich" noworodków.

.W

stolicy ZSRR

jest 5 tys. wiel-

Regularnie, co pewien czas, na powierzchnię japońskiego życia

politycznego
wypływa
problem
cesarza.
Art. I konstytucji japor1skiej z 3 maja 1947
roku stanowi, że „cesarz jest symbo\em pań~
stwa i jedności narodu"
i odsuwa cesarza od jakiegokolwif.łk udziału w
rzqdzeniu krajem, pozostawiając
mu jedynie
sprawowanie m. in. takich funkcji jak: przykładanie pieczęci cescrskiej na różnych oficjalnych dokumentach , czy
pielq~zymek do świątyń
lse, gdzie bogini Słoń
ca - Amaterasu
oraz
swoim cesarskim przodkom składa sprawozdanie o stanie państwa.

nvm !. .nnmiumn
5

kań;

każdego roku w stolicy Kraju
Rad oddaje się do użytku 120 tys,
nowych izb (w roku bieżącym planuje się ich 130 tys.).
Realizację planu przerwała II wojna światowa ...

W okresie 1951-1961
mieszkańcy
Moskwy realizowali
kolejny
plan
mieszkaniowego • i kulturalno-socjal nego rozwoju miasta. Rosło ono i pięk
niało; wzbogacało się o nowe mieszkania.
ZA 25 LAT
Na taki właśnie okres opracowany został ostatnio
generalny
plan
rozwoju stol icy Kraju Rad. Jak powiedział
niedawno
dziennikarzom
mer miasta,
Wladimir
Promysłow,
zasadniczy
cel
programu zamknąć
można w trzech
słowach:
wszystko
dla człowieka.
Przewiduje się kompleksowy, dynamiczny a zarazem harmonijny rozwój wszystkich dziedzin
gospodarki

Japon ia
onstytucja powojenna .Taponii nie tylko
obalila m it
o boskim pochodzeniu cesarza, co
przypisywała
mu
konstytucja z 1889 roku, ale
również w
praktyce calko)1111c1e poz ba wiła go (teoretycznie) nieograniczonej
władzy,
jaką sprawował
on w Japonii od 1868 roku, tzn.
od upadku
władzy shogunów.
którzy w epoce feudalne) usunęli w
cień.
cesarzy.
Długoletni obserwatorzy
tutejszego życia stwierdzają, fż w ostatn:ch
czasa·ch cesarz
i jego
najbliżsi zaczyna ją cieszyć się tu s y mpatią podobną do tej, jaka jest
udziałem angielskiej rodziny
królewskiej. Przyczyniają
się do tego w dużym stopniu środki masowego przekazu, wydobywając takie
cechy Hiroh ito jak
nieśmiałość.
staromodny sposób u bierania się, lub
ukazując
jego za interesowanie
naukowe,
serdeczność
wobec
świetnie
wysportowanych
wnucząt,
czy też dobrodusznie wyglądającej cesarzowej.

K

Natomiast
czny
aspekt

jeśli

chodzi o polityproblemu cesarskiego,
wydaje się
tym zagad-

przeciętny Japończyk
nie
specjalnie
pasjonować

nieniem.
Partie lewicy, łącznie z komunistami, nie atakują samej instytucji cesarstwa, ale wskazują na niebezpieczeństwa kryjące się :za odradzaniem

~·

Problemy komunikacji zajmują ·W
planie n ie poślednie miejsce. Już dziś
po ulicach Moskwy jeżd:zi ok. 250
tys. samochodów, a za kilka lat jak obliczono - będzie
ich
tutaj
okragly milion. Myśli się więc o nowych arteriach komunikacyjnych , o
nowych estakadach, aby odciażyć nieco komunikację samochodową i tramwajową
planuje
się
„dobudować"
(baga tela!) blisko 180 km metra. a w
dals zej perspektywie do 450 km. Zami e rzenie jest takie, aby skrócić śre
dni cza.s doiazdów do pracy od 3040 m inut. W celu zwiększenia przepu st owości na głf>wnych magistralach
i uEcach opracowano .automatycznv
svst~m k'.erowan ia ruchem komunikacji miejskiej. Zda ie on z powodzeni em egzamin w praktyce.
Nie
przypadkowo
zacząłem
od
spraw miejskiej komunikacji. Z włas
nego doświadczenia wiem ile potrafi nam zepsuć krwi gdv szwankuje.
To od jej sprawności zależy przec'.eż
w ogromnej mierze rytm życia
w

w Japonii sentymentów monarchistycznych. Ostrzegają. ±e siły prawicy i
skrajnej
prawicy poprzez renesans
kultu osoby cesarza chcą dopwwadzić
do wskrzeszenia nastrojów szowinistycznych
i nacjonalistycznyc h.
Przypominają, że
wprawdzie dziś dyskretn ie to się
przemilcza, ale faktem
jest,
iż cesarz Hirohito w latach międzywojennych i wojennych
nie był tak bardzo
bezwolnym narzędziem
kliki generalskiej, jak to "
się obecnie przedstawia.
Prasa

japońska

pisze o tych spra-

wacłi
niesłychanie ostrożnie. Chyba
nie tylko dlatego,
że problem jest
delikatny i łatwo urazić
uczucia
starszego pokolenia, które wychowywano w duchu
całkowi,tej lojalności
wobec cesarza. Przed paru laty
jak mi
opowiadano na
łamach
pewnego
pisma ukazał się
artykuł,
który
uznany został za
obrażliwy dla cesarza. Nie
minęło
parę dni, a do mieszkania redaktora
naczelnego wdarli sie uzbrojeni męż
czyżni,
którzy nie zastawszy go w

Przed kilku dniami przez departament Ardeche w południowej ~Tancji
przejechał ostalni pociąg. W ciągu najbliższych miesięcy linie kolejowe mają
być zamknięte w sąsiednim
departamencie Drome i paru innych. Francusk ie koleje, zaliczane kiedyś do najlep·szych w Europie, przeżywają obecn,ie
głęboki kryzys nie mogąc podołać konkurencji transportu drogowego.
Samochód i autobus przyjęły. najpierw obsługę ruchu pasażerskiego, a
później także przewóz towarów.
Dziś
85 procent pasażerów i bl isko 40 procent towarów przypada na
trans,port
drogowy,
a udział kolei będzie się
zmniejszał coraz bardziej. Zwłaszcza, że
poważnym rywalem w obsludze ruchu
pasażerskiego są linie lotnicze.
Kolej
francuska - mimo 1ż 80 procent pocią
gów prowadzonych jest przez lokomotywy elektrycvne - jest mało rentowna; szczególnie w przypadku ruchu pasażerskiego
na niewielkich
odległościach.
Największ~
straty
przynosi
utrzymywan ie komunikacji na liniach
trzeciorzędnych, o zacofanej technice,
gdzie personel obsługujący dworce, linie kolejowe i pociągi trudno jest zredukować. a liczba pa.sażerów jest niewielka Linie takie powstały w ubiegłym stuleciu głównie ze względów wy-

----=--=
-

domu, :i:amordowali w odwet jednego
z członków
rodziny.

S

ztandarową

postacią
wielu
agresy,wnych
i
wrzaEkliwych, choć
liczebnie małych
(ultranacjonafoty cznych)
grupek
wysuwających
hasło
obalenia
„narzuconej
Japonii
przez Amerykanów konstytucji" i odrodzenia kultu ' cesarza, był i pozostał wielki
pisan
japoński,
Yukio Mishima,
który
przed dwoma laty popełnił
widowiskowe harakiri.

KOMU SEN

Franc ja

--==
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nale pomyślanego i rozwiązanego urbanistycznie, z naturalnie wkomoonowaną zielenią.
jest eksperymentalne os iedle Tropariew przy wjeździe na
Prospekt Lenina (w płd.-zach. części
Moskwy).
Budownictwo mieszkaniowe zajmuje
jedno z naczelnych miejsc w planie.
Pragnie się zapiewnić każdej rodzinie oddzielne mieszkanie w myśl zasady: - dla każdego członka rodziny
osobny pokój o powierzchni 19-20
metrów. Również w centrum podejmie się przebudowę głównej
ulicy
Prospektu Kalinina - gdzie zgromadzono najw:ększą ilość punktów handlo\\•ych, usługowych, restauracji itp.
Prospekt Kalin ina jest najbardziej uczęszczaną ulicą stolicy ZSRR.
Nie zapomniano też o rozbudowie
miejsc wypoczynku.
W
promieniu
50-60 km od centrum miasta powstaje wielki pas zieleni. Strefa lasu i
parku 275 hektarów stanowić będzie
niejako rezerwuar czys~ego powietrza .
LUDWIK ARENDT

Byłoby

jednak

błędem

,

japoński i partia rząd~ąca
on -cynicznie spiskują, by
przed
koń c em
obecno:?go
dziesięc iolecia
pozbyć
się obecnej,
pokojowej
konstytucji".
Zaw1i=swna w
p'.erwszych latach
powojennych
praktyka udzielania przez cesarza
audiencji
członkom
rządu,
została
wznowiona. W ciągu ostatniego roku cesarz - jak info r mował dziennik „MAINICHI SHIMBUN"
z 5 czerwca - udzielił 30 ta)\i<;h audiencji, w tym 8 r\i.zy
pr't fjijt cremiera Tanakę. „Cesarz narodu staje
się
cesarzem
Partii Liberalno-De-

..

SI~

SDI

SAMURAJA
sądzić,

ie
dzia[anatyków w rodzaju
Mishimy.
Amerykański
dziennikarz, Albert Axelbank w ogromnie interesującej książce pt.
„Czarna gwiazda nad
Japonią",
stwierdza,
że problem rewizji
konstytucji w duchu wskrzeszenia systemu
cesarskiego w dawnej
jego postaci jest jednym i celów, jaki
&t.a.wia. sobie pra.wi~ jacała sprawa ogranicza się do
łalności
grup i;frustowanych

mokratycznej" - stwierdza jeden z
czytelników w liście
przytoczonym
przez redakcję.
N ie od dziś jaoońska prawica oczekuje
tylko
dogodnej okazji, by w
takiej czy innej postaci doprowadz i ć
do rewizji konstytucji, co - jak mówi się tu w niektórych
kręgach utorowałoby
drogę do przywrócenia
Japonii należnego
jej miejsca
w
świecie.
Skądś
już to znamy„.

pońska.

borcz'y ch 1· były· prowadzon~ „od miasteczka do miasteczka" (stąd duża liczba stacji) a więc bez
uwzględniania.
ekonomicznych potrzeb kraju,
Koleje francuskie są własnością pań
stwa, które do tej pory przeznaczało
z.naczne sumy na pokrycie corocznego
deficytu. Przed pięciu laty powstał plan
„uzdrowienia kolei", która do stycznia
przyszłego
roku powinna radykalnie
zmniejszyć
swe straty: pos·tanowiono
zlikwidować te odcinki,
na których
kursują jeden lub dwa pociągi dzienn ie, i gdzie liczba pasa-żerów jest zbyt

mała.
„Na,szą szansą mówią kolejarze jest szybkość i punktualność, Tylko my

zdolni jesteśmy zapewnić, że niezależ
nie od wa,runków atmosferycznych moż
na będzie dojechać na drugi
koniec
Francji w zaplanowanym czasie. Kiedy
w grudniu I ubiegłego roku prezydent
Pompidou mi,ał inaugurować ostatni odcinek autostrady
- Paryż-Bruksela,
musiał dojechać pociągiem do granicy,
bowiem gęsta mgła uniemożliwiała komun.ikację drogową w kierunku :'fordu".
W walce z transportem
drogowym
kolej fra'llcUska stoi jednak chyba na
straconej pozycji. Bunliwy rozwój motoryzacji jest m in. wynikiem działal
ności różnego rodzaju towarzy~tw. któ_
re czerpią olbrzymie zyski z budowy
autostrad. stacji ben~ynowych, mooteli,
restauracji i tego · wszystkiego oo nie-

TADEUSZ RUBACH

zbędne

jest kierowcy podczas jazdv samochodem. Towarzystwa te skutecznie
zabiegają, aby koszty własne obsługi
ruchu pasażerskiego i przewozu towarów nie były w ich przypadku
zbyt
wysokie (od piętnastu lat podatki nakfadane na paliwa płynne i samochody
niemal nie uległy zmianie, podczas gdy
ceny biletów kolejowych podwoiły s i ę,
a ceny biletów metra wzrosły aż czterokrotnie}. Cały patronat fra.ncuski (czyli
właściciele
wspomnianych
towarzystw) stawia na ruch drogowy. T ym
bardziej, że koleje są przecież wła.s no
ścią państwa i prywatne kompanie nie
mają tam żadnego pola do dzi ałania.
Walka samochodu z koleją toczy się
przede wszystkim o obsługę ruchu w
rejonach gęsto zabudowanych i na trasa-eh prowadzących do centrów przemysłowych bądź tam, gdzie wyp<11:zywaja tysiące tu·rystów .
Przegrywając
codziennie tę walkę, kolej napotyka na
znacznie mniejszą rywali zację w rejonach za.cofanych,
leżących na u bnczu
życia gospod;irczego kraju.
'I'u if'<inak
z kolei ruch jest zbyt mały aby zapewnić

rentowność.

A swoją drogą„. likwidacja linii kolejowych pogłębi1a jeszcze bardziej zacofanie gospodarcze pewnych rejonów
Fra.ncji,
które stopniowo wyludniają
sie. na•bierając typowo rolniczego charakteru.
PAWEŁ WASILEWSKI
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WAZNE TELEFONY
Informacja telefoniczna
Straż Pożarna
08, 666-11,
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Informacja kolejowa
Informacja PKS
265-96
Pogotowie wodociągowe '
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie ciępio wnicze

27. 8.
Piotrkowska 127, Jaracza 32.
Rzgowska 51, R. Luksemburg 3.
Niciarniana 15, Pabianicka ~13 .
Lanowa 129/131, Obr. Stalini;iradu 15.

03
59.> -55
09
07
6S5·5~

St7-20
835-46

DYŻURY

1~5-85

33ł-2S

TEATRY
POWSZECHN Y
godz. 19.15
„Miłość
j est zły m doradc;\"
27. 8. nieczynny
· MUZYCZNY - godz. 19 .,Kariera Nikodema Dyzmy "
27. 8. jak wyżej godz. 18
MUZEA

LODZKIE ZOO
czynne
czynna

w godz. 9-19
do godz. 18).

'PALMIARNI A -

(Kasa

nieczynna

KIN A
BALTYK „Kot o dziewli;cin
ogonach" (wł.) od lat 18 i:odz.
10, 12.15, 14.30, 17. 19.3U
27. 8. jak wy.lej
LUTNIA
„Kaprysy Marii"
(fr.-wł.)
od lat 14 godz. 16,
18, 20, 27. 8. jak wyżej l;!odz.
10, 12, 14, 16, 18, 20
POLONIA - „Zbereźnik" (qng.)
od lat 14 godz. 10, 12.15, H.30.
17, 19.30, 27. 8. jak wyżej
WISLA „Swladek koronny"
(wł.) od lat 18 godz. 10, 12.1;;.
14.45, 17.15, 19.45, 27. 8. Jak wvżej

\VLOKNIARZ „Kaprysy Marii" (franc .) od lat 11 godz.
10. 12, 14, 16, 18, 20
27. 8. jak wyżej
WOLNOSC - „Absolwent" (USA)
od lat 16, godz. 10, 12.15, t4.30,
17, 19.30, 27. 8. jak wyzej
ZACHĘTA
- „Szpieg szoguna"
(jap.) od lat 18 godz. 10, l~.15,
14.30, 17, 19.30, 27. 8. jak wyżej
STYLOWY-L ETNIE „G appa"
(jap.) godz. 19.30 (kino czynne tylko w dni pogodne>
27. 8. jak wyżej
TATRY-LJ.:T NIE - „Smlc, smac,
smoc" (franc.)
od lat 1U g.
19.45
(!<ino czynne tylko w
dni pogodne). 27. 8. jak \Wyżej
LDK „$n1iech w ciemności"
(ang.) od lat 18 godz. HA5,
17.15, 19.45, 27. 8. jak wyżej
STYLOWY
Tylko dla l<in
studyjnych „ Ogród rozkoszy "
(hiszp.) od lat 16 godz. 15.30,
17.45, 20, 27. 8. jak wyżej
STUDIO - „Czterej pancerni I
pies" (poi.) od lat 7. Zes'aw I
„Załoga",

„Ral\~śil„

,!Jqr.vcz"

godz. !j.30. „Spartakus" (USA)
od lat 16 godz. 18, 27. 8. ,;rvlko dla orłów"
(ang.) <>d lat
14 godz. 16.30, 19.15
TATRY - l3ajlrn - „W parku"
godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15,
„Hibernatus" (franc.) od lat
11 godz. 16, POŻEGNANIE
z
FILMEM: „Intrygantki " (czechosl.) od lat 16
godz. 18,
20, 27.8.
„Hibernatus" godz.
10, 12, 14. 16, „Intrygantki "
t:odz. 18, 20
CZAJKA '- „Niebieski żolnler7"
(USA) od lat 16 godz. 14.30,
16.45, 19, 27. 8. nieczynn~
DKl\L
„Mały,
wielki człnwiek" (USA) od lat 16 godz.
16, 19, 27. 8. nieczynne
KOLEJARZ „Viva 'Iepepa"
(wł.) od lat 16
11odz. 17, 19.
27. 8. nieczynne
GDYNIA
„Kobiela owacl"
(jap.) od lat 18 godz. 10. 12.15.
14.30, 17, 19.30, 27. 8. jak wv-

lnstylut Poł.-Gin. AM ul.
Sterlinga. 13 - dz'ehn.ica "·(>d··
oraz z dz.ieln .•cy Pal~s~e
z porad.ni ,.K" - ul. 1 Maja.
Nie przyjmuje chorych gincliolo giczni e.
Instytut Pol.-Gin. AM ut.
Curie-Sklo<lo wskiej 15 z dz.eln:-cy GóI"na z pora<lni ,.K" ,ui.
F~lińo;kiego,
Z.aipolsk.ej, Przyl.lysze\\·s.k'ego. Rzgowska
oraz z
dz'eln"cy Polesie
poradn:e ul.
Fornalskiej i Srebrzyt'tska oraz
ch,ore g:.nek olog:-c7ln:e z reJ o.n;.1
Kl .n ik: Sterlinga 13.
Szpital im. Ił. Wolt - ul. Lagiewnicka 34/36
dz·eln es
Bałuty or3'Z .z d1\elnicy Poles'.e
z po·radni „K" ut. Kasprzaka i
m.eśc . e

288-81

SZTUKI (ul. Więckowsltiei:o 3Gl
godz. 10-16, 27. 8. nleczyn'le
HISTORII
RUCHU REWOLUCYJNEGO
(ul. Gdańska 13)
godz. 10-16, 27. 8. godz. 9-16
IDSl'ORII
WLOKIENNIC "l'WA
(Piotrkowska 232) eodz. ll-J7
27. 8. nieczynne
ARCHEOLOG ICZNE
1 EfNOGRAFICZNE (pl. Wolności Hl
godz. 11-16, 27 . 8. nieczy{ln"
EWOLUC,JON IZMU
(park Sienkiewicza) rueczynne

SZPITALI

------

od lat 11 godz. 16.45; „Gangsterski walc" (Ir.) od lat 16
godz. 18.45.
PRZEDWIOS NIE „Szatnia peł
na l<rólików" (węg.) lat. 14
godz. 15.30, „Jeźdźcy" (USA)
od lat 16 godz. 17.45, 20
27. 8. „Droga do Saliny" (!r.)
od lat 18 godz. 15.30, 17.45, 20
PIONIER Bajka „Kajtek" g.
14'.30, „Grubasek" (A) (czech.)
od lat 11 godz. 15.45, „Nau.eczona pirata" (franc.) od lat
18 godz. 17.45, 20, 27. 8. .Czło
wiek orkiestra"
(franc.)
od
lat 14 godz. 16, 18, 20
POKOJ Bajka „Chory ząb"
godz. 15.
„Poszukiwan y
poszukiwana " (B) (poi.) od
lat 14 godz. 16, 18, 20; 27. 8.
„Grubasek" (A) (-czech.) od
lat 11,
„Pojedynek rew,1lwerowców" (USA) od lat 16 g.
18, 20
.
REI{ORD - „Motyle" (A) (poi.)
od lal 11 godz. 13, 15, 17,
"Zdradziecki e
gry mił0~ne·•
(czech.)
od lat 16 gociz. 19.
27. 8. „Motyle" (A) god7.. 16.
13, „Zdradziecki e gry mil..>sne"
godz. 20
ROMA Bajka „Tajemnlc7e
odwiedziny" godz. 10, 11. l?,
13, „Popierajcie swego s:z.ery-fa" (USA) od lat 11 !(ortz. 14.
16,
„Zabójcy" (USA) od lat
18 godz. 18, 20, 27. 8. „Nieśmiertelni
Flip i Flap"
(Bl
(USA) od lat l1 godz. ;o, 12.
14, 16, „Kleopatra" (USA) od
lat H godz. 18
SOJUSZ - Tla.ika „Przygod:ł w
pustyni"
godz. 13.30.
..1\!ły
narczyk i Irntka"
(NRDl or!
l at 7 godz.
H.30, .,rsaclora"
(ang.) (B) od lat 16 godz. 16,
18.45 27.8.
„Walet kar;iwy"
(USA) od lat 14 godz. 17, 19.15.
STOKI Bajka „Złote miasto
Inków"
godz. 15,
„Ja ,,·a 11
pokażę"
(A) (NRD) od lat l1
godz. 16, „Droga do Saliny"
(franc.) od lat 18 godz. 18. 20.
27. 8. „Maly wielki człowiek"
(B) (USA) od lat 16 godz. 16,
18.45
S'Wl't' - Bajka „w krainie 1000
i jednej nocyu godz. 15, „Gn·
dzilla
kontra
Hedora"
(B)
(jap.) od lat 14 godz. 16, 18.
20, 27. 8. „Godzilla kontra Hedora" godz. 16, 18, 20
DYŻURY

APTEK

Przybyszews kiego 41,
Sp'.lrna
83, Piotrkowska 193,
Gdańska
90, Narutowicza 6, DąbrowskiP.
go 89, Wie.Urnpolsk a 53a, Obr.
Stalingradu 15.

Gdańo;ka.

Szpital !m. H Jordana - n!.
Przyrodnicza 7fo
d zlela.ca

Wid ze;,\·.

Szpital im, :M. Kopernika ul. Pabianicka 62 z dztelc'l:-cy
Górna
poradn'e „K"
t•l.
c.e.szkowsk:e go i Odrza11ska.
Ch'rurg•a ogólna
S z.pit31
im. Pasteura (Wigury 19).
Ch~rueg~a
ura1}owa Szp;ia1
im. Jonsche.ra (j)lilionowa 14)
La•:-yngologia
Szp tal :m.
Pirogowa (Wólczańslca 195)
O'.ml;styka
Szp'tal
im.
Barlickiego (Kopc\I'lskieg o 2~)
Ch irurgia I larryng.oolog:a dz e-.
c·ęca Szpital im. Korczaka
(Armii Czerwoonej lj),
Ch rurg:.a

sziczęk{)l\\·o-t\v.arzowa

- szpital im. Ba·rlici<.iego (Kopc'ńsk:eg>o 22).
Tok'Sykovog' a tnstytut Medy cyny Pracy (Teresy 8).
27. 8.

Ch ru rg' a ogólna
S zpital
!m. Sterlinga (Sterlinga 1/3)
Ch:rurg a urai>owa Szp:tal
lm. Biegańskiego
(Knia ziew icza 1/5)
La·ryng-01-ogia
S1.p'tal ~m .
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Okul styka
s1,p t•l
im .
Jon schera (Milionowa 14)
Ch·ru.rgi a i lai:-yng·Otl·og' a c..z:ec'ę~a
S7,o'tal im. Korczaka
(A rmi: Czerwone.i IS).
Ch '. rurg:.a

sziczęk{)l\\··o - twar7.ov:a

- S7,pital ;,m.· BarEck.ego (Kopc:ń'i-k:e~<>

2~).

Toksykol<>gl a In.tytut Medycyny Pracy (Teresy 8).
NOCNA PO:\o10C
Nocna

LEKARSIL\

pomoc lekarska . StacJl

Pogot<>wla

Rat.unł{OWcgo

SWIĄTECZNA

POMOC 1,EKARSKA
telclon\cz.ne na ..r.Z)'tY de>mowe przyjmo~va1ne •ą
w godz. 10-15. Wiżyty ambulartoryjne 1 doimO\Ve zaraitv..„i3rte
są w
godz. 10-16 w na stępu jących
poradniach
$RóDMIESC IE
ul. Plo+.rk owska 102, tel. 271-80.
BALOTY: ul.
z. Pa.ca.now9kiej 4. tel. 541-96; Traktoroya 61, tel. 538-31.
GóRN A ul. Le,cznl,cz.a 2/ł,
tel. H0-62 .
ul. 1 Maja u,
POLESIE
tel. 3~5-83.
WIDZEW
ul. Szpitalna. I,
tel. 826-54.
Zgłoozen~a

/

~

,,Kolej owa"
zamknięta
Restauracja
„Kolejowa" (ul.
Próchnika 23)
została
czas„wo
unieruchomi ona. W
zakładzie
tym
stwierdzono
antysanitarny
stan
pomieszczeń
oraz
obecność
żywych
prusaków.

PROGRA.l\'.I III

PROGRAM I

12.05 D yskoteka. 12.30 Między
„Bol>in.O" ą „Olimpią".
13.00
Tydzień na UKF. 13.15 Przeboje
z ncwych plyt. 14.00 Ekspresem
przez świat. 14.0:; Przegląd wydarzei\ ty.~odnia. 14.30
Szkoła
walca.
14..4°5
Za
kierownH'f\,
15.15
z
nowej
plyty
Zb.
Namyslo\\'ski ego. 15.30 Kr?.yżów
ka radiowa,
15.50 zwierzenia
prezentera aud. 16.15 Magla
sławy l żartu aud. W. Legowicza. LG.45 Plosenl(i z „wlosl:iego buta"
l'i.05 „Sędzia i
jego kat" odc· p.ow. Fr. Di.irren
matta. 17.U Mój ma<:newfon aucl. W. Po{.'raniczneg o.
17.40
„N' edzielne prze<lpoludn ie"
słuch
lB.10 Szkoła t:inga. 18.30

10.00 Stan pogcdy i wlad. 10.05
Wakacyjny Teatr Baśni „Lowca lisów" - slucl1. 10.25 Muzy.
ka r<>zrywlcowa. 10.50 Uwaga!
Bądź przezorny na drodze. 11.00
Niedzielny l«>ncert życ1..e1i . . 11.50
Uwaga! Bądź przezorny na cl rod ze ! 12.10 Publicystyka m iędzy 
narodowa 12.15 Piosenka mie.
siąca. 12.50 Uwaga! Bądź przezor
ny na drodże ! 13.00 (L) „ Wesoły autobus" nr 184. 14.00 uwaf>'a- Bądź przezorny na drodze!
14.LO Z walcem przez Jata. 14.30
W Jezioranach - odc. pow. 15.00
Uwaga! Bądź przezorny na dro.
dze. 15.05 Koncert życzet'l 16.00
Wiad 16.05 „Sprawa zamordowane'j piernikarkc" ..:...
slucl1 .
18.08 Uwaga! Bądź przezorny na
drodze! 16.50 Pięć lewa-Oran sów
rytmu. 17.05 uwaga l Bądź przezorny na drodze! 17.15 XIII Mię.
dzynaroclowy Festiwal Piosenki
Sopot 73. 18.00 Komun'katy
Totalizatora Sportcwego i wynik i regionalnych gier llczb-Ow~·ch.

lB.08 Uwaga!

Powoli Zbliżał się sierpniowy w .ieczór.
Słońce',
jak
gdyby utrudzone całodzienną wytężoną pracą, stopniowo chowało s:ę za wysokimi koronami sosnowego lasu. Bx.ło pa;rno powietrze było
nasycone wilgocią;
nisko latały ptaki. Zancsiło się na burzę. B iometeorolodzy przewidywa li na dziś wzrost złego samopoczuc ia,
nastroje drażliwości i zmniejszony refleks. W takie dni
osoby bardziej pobudl iwe
powinńy starać się unikał
ws.zelk.ich konfliktowy ch sytuacji.
Kilkaset metrów • od środka Modrzewia,
na granicy
wyznaczającej skraj lasu,
frontem zwrócona do wyboistej, nie pierwszej już młodości drogi, stała solidna piętrowa wi>lla
obrośnięta pędami
dzikiego wina.
Wyraźne jeszcze ślady
świetnej
przeszłości walczyły
jeszcze jakoś z działaniem czasu. Wokół odcz.uwało się
brak troskliwości gospodarski ej ręki.
Okazały ogród
ogrodzony naderwa.ną w wielu miejscach siatką cora.z
bardziej zarastał chwastami.
Krzaki przekwitających
róż cudem niemal utrzymywały się przy życiu. Smutne to wrażenie ratowała starannie utrzymana, wysypana kolorowym żwirem alejka, przy której wz.:10slły
się dwa modrzewie i kilka srebrnych świerków. Cień
mieszkańcom willi zapewniało również kilka rosnących
w pobliżu okien wysmuklych buków.
Alejka wpadając w szeroki podjazd
dochodziła do łączącego się
z
domem, podzieloneg o na dwie części parterowego baraku.
Jedną z nich zajmował
ford capri z paryską
rejestracją, druga 7. wysokim kominem przytykająca do ściany willi, mieścila kotłownię i podręczny
sklad opału.„ Wzdłuż ścian baraku przechodziły rury
centralnego ogrzewania. Z kotlowni do wewnątrz budvnku prowadziły małe drzwi zamykane na klucz od
strony łączącego się z kuchnią korytarza. Opał nie zaj-

pr~e7.orny

na

IVIi.ni-111ax, czyli inin1łnu111 słów,
ma~<simurn muzyki aud. 19.00
Ek~presem

przez Ś\\'iat.
19.05
S1.l:ola samby 19.20 Coś w tYm
jl!st - rozmowa o rnm:e. 19.35
Muzyczna p<><:zta UKF. 20 OO Z
ksi~>.lca przez życie gaw. K.
Goldber<:O\\'f i 20.10 Wielk'e recitale. 21.05 Strofy dawne, strofy p•ękne. 21.'.3 Płyty nasze I
nasz;·-ch przyjaciól. 21.50 Opera
tv<?oodn·a. 2::.00 Fakty dn'a. 22.08
Gwiazda sied111iu wieczorów zesp.

.Tackson

dze !
20.30 Pięć kwadransów
rytmu. 21.00 uwaga! Bądź phezorny na drodze!
H.10 Pięć
kwadransów rytmu. 21.30 Radiokab aret nr 285. 22.30 Rewia pio.
senek. 23.00 Stitn pogody i II
wyd. dziennika 23.10 Ogólnopolskie wi.ad. si>Orto\\·e. 23.25 Niedzielna rewia taneczna. 24.00
Wiad.
PROGRAM: II
8.30 Stan .POe'ody i w[ad. 8.35
P ublicyst;·ka
międzynar<>dowa.
8.50 (L) Koncert życzeń .
9.55
(L) „SpojrzenJa i refleksje" ma<i. 10.20 (L)
„Raz, jed;·ny
raz" koncert 11.00 Transm.
konrertu symf. ·z Festiwalu w
Salzbur~u w wyk . Ork. Filharmonii Wiedeń•kiei. 11.50 Wierzbo\\'e wspominki 1~.05 d.c. koncertu 13.00 (Ll Kronika kulturalnn. 11.30 (L) Mllo""'1e perypetie bohaterów l!ternck'ch

ma~.

litera<'kl. 1.1.:rn \Val{RCvinY

teatr -

U

słuchowL<>k

prz:>.iaciół

,.Tr1v

przegląd

z:i.c;trze7.-0ne

n1inuty" - slurh. 16.00 Różne
barwy jazzu IG.30 Koncert chopi11-0w~ki. 17.00
(Ll Wyn\ki losowania „Kukulec1.ki ". 17 .30 (L)
Muzyc?.nV wiec1ór. lR.30 WlarJ.
18.3!\ Felieton aktualny.
18.45
Kabarecik r 0 k1amowy, 19.00 Teati: PR „Winc\a n'eczynna" sluch. 19.36 Muzyka rozrywko,wa. 20.00 Konfrontarie literaclj:o-operow e. 21.00 Wojsko, stra
tegia, obronność. 21.15 Mistrzowskie wykcnania, mist17.-0w.,kie
nagrania - „Z jnstrumental nej
muzvki renesansu" cz. II. 21.30
Siedem dni w k.raju i na świe
cie.
21.!\0 CLl Lokalne wiad.
sp-0rt 22 .00 Wi•d. sport.
22.1 0
d.c. · „Z
instrumental nPi r'1uz.
renesansu" - cz III. Z2.30 Koncert żvczeń. 23.00 Cz . IV d.c.
koncertu - Beniamin Britten Wariacje.

FivP.

22.20 Iv1ag.

turvst;·cznv z mottem
- aud.
22 35 Oklaski da zespolu Jefferson Ai.rplane„ 2~.00 Z antol-0g'i
po~zj;.
23.05 Laureaci Zlotych
Szpilek.

o

Dziś~

PROGRAM I
7.30 TV Technikum Roln:cze.
8.10
Przypominam y,
radzimy.
8.30 No,woczesność w dol11u i
zagrodz;e.
9.00
„Swiat, który
n.e 1noże za.ginąć". 9.25 ,.Anlen"l''. 9AO z cyl<lu: „180.000 km
przygód". 10.10 W Starym Ktnie.
11.10
Niedzcelny koncert
promenadow y z Drezna.
12.iO
D1iennik. 12.25 Przemią)1y. 12.55
Teatrz)'k dfa Przed«?kolak ów ! co robić
z tak~1n leniem''.
13.40 Piórkiem i węglem. H.to
„Swięto
Ml<Xlości"
program
rozrywko\\·y . 14.j5 Irnsterstudio.
15.35 Estrada Poetycka z cyklu;
„Poez:ja polska" recytuJe Jan Englert. 16.05 Radar. 16.15
Mityng
Wyś-c;gów
Konnych.
17.30 „Wiking"'"'"e " fll.m fabu\.
rn.20 DDbranoc. 19 30 Dziennik.
20.15 XIlI Międzynarodowy Festiwal Piosenki.
W
przerw.e:
PKF. 22.53 Magazyn sportowy.
, 1

na

v1rczasach 11 •

m-0:nta>:
wych.

naszy-ch mias.t".
Milionów. 19,20
Dzienni.k. 20.15
21.30 „Jesteśmy
21.55

J.P.:.\\'"nica 11

programów

'kabareto-

PPNIEDZIAL EK, 27 SIERPNIA
PROGRAM I
10.45 „Lato z radiem". 12.05
Wiad. 12.20 „Nie zalecaj m! się".
12.30 Koncert życzeń. 12.50 Wietnamskie melodie.
13.05
Wieś
taikzy i śpiewa. 13.25 Poradnik
rolnika. 13.35 Jazz dla wszystkich. 14.00 Alert dla biosfery.
14.05 Klasycy muzyki
rozryw-

w

a

Wiadomości.

PROGRAM U
8.30 Wiad.
8.35 studio Mlo~
dych. 8.45 Ta1\ce
ludowe. 9.00
Stanisław
Moniuszko. 9.20 Opolskie
propozycje. 9.40
Tu
Radio Moskwa. 10.00 Port
macierzysty. 10.20 Muzyka chóralna. 10.40 Kobiece ABC. 11.00
A.
chorosi11sl<i
gra na
organach.
11.30 Wiad. 11.35 Postęp, dom, nowoczesność.
11.45
Od Tatr do Ballyku. 12.05 Ko-

o.v

TELEWIZJA.

18.20 „Ogrody
18.50 Ga.leria 33
Dobrano<:. 19.30
Filmy studyjne.

kowej. 14.30 Sport to zdr:rn!e,'
14.35 Przeboje dla
wczas•JWI•
czów. 15.00 Wiad. 15.05 Fortepian, trąblrn', gitara. 15.30. ~e
fleksje. 15.35 Estrada przyiazni.
16.00 Wiad. 16.10 W kręgu polskiej muzyki. 16.30 „Kąpiemy
się bezpiecznie" . aud.
16.35
Płyty z ~óżnych stron Francja. 16.55 Propozycje na d·::lś.
17.00 Stlldio Młodych. 17.15 „Magazyn PSJ·'. 17.50 Rytm, rynek,
reklama. 18.05 Studio mc17ykl
popularnej.
18.30 Al<tuatn ·>ści
kulturalne. 18.35 Mały przeW·Jdnil< po muzyce. 19.05 Mu1.yka
i
aktualno<\cl.
19.3-0
Gwiazdy
polskich estrad. 20.00 Dziennik.
20.15
Muzyczne wizyty.
20.50
Kronika sportowa. 21.00 Miniatury rozrywkowe. 2J..l5 Naukow
cy ro lnil<otn. 21.30 Ryt1n, taY1iec
i piosenka. 22.00 Wiadomości.
22.05 Rytm, taniec I piosenka.
22.25 co sly<'hać w świecie. 22.30
Mnie monografie jazzowe. 23.00

o

kotłowni izbyt wiele miejsca, co nie św ia d
o zaawansow anych przygotowan iach właśc1cie
la do zimy. Ale wygląd zewnętl'zny samej willi zmusiłby do zastanowien ia niejednego
potencjalneg o wła
mywacza: potężne, kute kraty w oknach oraz zainstalowane
przez
„Ska;rbiec"
patentowe zabezpiecze nia
grubych, dębowych drzwi, mogły zapewniał gospodarzom spokojny sen.
Adam niespokojnie kręcił się po mieszkaniu. Rzucił
okiem na stojący na komi·nku zegar: minęła już osiemnasta. Za chwilę po·winnna nadejść Klara. Dobrze się
stało, że sąsiad „pożyc~ył"
mu
rano swoją gosposię.
Wysprzątała IJ9•rządnie mieszkanie,
o które Klara w
czasie jego nieo becno~ci specjalnie się
nie troszczyła .
Zlustrował uważnym wzrokiem dwa łączące. się ze sobą po'koje. Nie wiem, o co tej Klarze chocLzi - pomyślał z rozdrażnieniem. Dwa pokoje, kuchnia ! ła
zienka na dole,
ogromna pracownia i druga łazienka
na piętrze kto dziś ma takie mieszkanie? Ale ona
woli mieszkać w Wars-zawie.
Porozstawiał na barze kieliszki i szklanki i przesunął go w
kierunku
stojących
przy kominku dwóch
obitych ciemnobrązową skórą klubowych foteli. Pozo_,
stałą zastawę umieścił na pokrytym znakami zod'aku
stoliku stojącym przy również skórzanej kanapie. Całości umeb.lowan ia dopełniala ciężka palisandrow a biblioteka i pus zysty kaukaski dywan. Drugi pokój został umeblowan y w ooarciu o znajomości w warszaws)t:s:h sklepach „Cepelii".
Adam udał się po schodach na górę i po chwili pojawił s'" dźw:gając duża. mocno wvpchana podróżną
torbę. Mieściła jego „lupy" pochodzące z wędrówki po
Ameryce Poludn iowej . Wyciągnął opakowany w plastykową folię worek z p iętnasto ma długim.i strzałami
połud•niowoamerykańskich
Indian.
Uśmiechnął
się
na
wspomn1eni e odprawy celnej
na lotnisku
w Rio de
Janeiro.
Barczysty oficer o c zeko ladowej twarzy zapytał go, czy nie przewozi broni. Odpow ia.dając przecząco n ie zdawał sobie sprawy, jak straszliwy był to
niegdyś oręż w
rękach Indian. Obecny przy kontroli
młody bra-zylijski lekarz poinformo\\'ał
go
wówczas,
że takie strzały zatruwa.li najczęśc iej mieszkańcy dorzecza Amazonki i Orinoko. Używali do tego celu kurary, bę-dącej wyciągiem z pewny<'h roślin należących
do gatunku strychnos. Kurara wywołuje porażenie ruchowych zakończeń nerwowych
w konsekwenc ji porażenie wszysik.ich mięśn.i.
Człowiek czy z.wierzę ranione uma·czaną w kurar.ze strzałą
p ada bez krzyku
i ginie wskutek uduszenia. Dzic:kuiąc za wvklad Ad~m
spojrzał z lęki em na strzaly. Chociaż
i bez karary można by bez większego trudu kogoś tyin załatwić
- pomyślał.

mowa!

VIL

B~Hlź.

drodze! 18.15 XI!! 1\!iedzynarodowv Festiwal Piosenki - So.
pot 73, 19 .00 Uwaga! Bądź p:7cz.ornv na drodze! 19.05
Przy
muzyce o sporcie. 19.53 I)•obranoc. 20.00 Dziennik w:ecwrny.
20.15 Muzvka tanec,na.
2n.25
uwaga! Bądź przezorny na dr-0-

czyło

żej

HALKA Bajka
„Smok" I!
15. „ przy gody żółtej wa lizecz
ki" (A) (radz.) od lat 7 godz.
16 „Opętanie" {poi.) od lat 16
godz. 17.45, 19.45; 27. 8. „Wlad
ca gór" (A) (radz.) od lat 7
godz. 16, „Pamiętnik szalonej
gospodyni" (B) USA) od lat
18. godz. 17.45, 20
1 MAJA Bajka ;,Samochócl"
godz. 14.30,
„Jezioro osobl\wości" (poi.) od lat 14 god7.
15.30, 17 .30, „Love story" (USA)
od lat 16 godz. 19.30,
27. B.
„Tylko wtedy. gdy się śm\P
ję"
(ang.)
od lat 14 godz.
15.30, 17 .30. 19.30
MLODA GWARDIA
1-Król.
dama, walet" (NRF-USA) cd
lat 16
godz. 10, 12.15, 14.45.
17.15, 19.45, 27. 8. jak wyżej
MUZA
„Zimorodek" (A)
(radz.)
od lat 7 godz. 16.
;,Zdobycz" (franc.) od lat 18
godz. 17.45, 20 27. 8. .Szkol~
kowbojów" (B) (USA) od lat
16 godz. 15.30 17.45 20
OKA „Wynajęty
człowiek"
(USA) od lat 16 godz. LO, 12.
H, 16, 18, 20, 27. 8. jak wyzej
POLESIE „Tylko wtedy, gdy
się śmieję"
(ang.) od lat 14
godz. 15, 17, 19, 27. 8. „Jezlnro osobliwości"
(poi.) od lat
14 godz. 17, 19
POPUł<ARNE „z księgi królów"
(radz.) od lat 11 godz.
16.45, „Gangsterski walc" (fr.)
od lat 16 godz. 18.45 ; 27 .8. „Wyspa
złoczyńców"
(poi.)

1n·1y

Si~nkiewicza 137, tel. 666-66
Ogólnolódziki
Te'.efo·n'.cln;·
Punkt Enforma-cr]'n y dot)'<!7'1C)"
prncy pla-có'.1-ek sluiż,by zdc-0„,-;~
telefon 61~-19
cz)mny jest w
godz. oo 7 do 21, oprócz a1:edzlel i świat.

ul.

NIEDZIELA, 26 SIERPNIA

munikaty. 12.10 Pora
myśleć o
siewach. 12.25 5 minut o 3porcie. 12.30 Lato 73. 12.33 Meictlie
w różnych
nastrojach.
12.50
Gawęda
z cyklu „lVliast0
zie
czy dobre". 13.00 „Porozrnawi ajl11Y o rodzinie·'. 13 .10 Koncert
dnia. 13.30 Wiad. 13.35 „Klika
iniurnu.lcji o kulturze Wictna1nu".
13.55 Min1przegląd
folklorystyczny. 14.00
Więcej, lepiej,
taniej. H.15
l\IoJ dom,
moje'
osiedle. H.35 Jan Brahms. 15.00
Radiokrie. 15.40 „Przy
dźwiękach
gamelanu". 16.00
Alia
i Omega. 16.15 Recital
wotSfl.lny. lti.45
Aktualności
łódzkie.
17 .OO
„Bractwo
Kurkowie''
„Pro
Contra"
„Vox Re1nedium". 17.25
„Patronat
mło
dych·'. 17.40
Polihymnia z r-as1.portem". 18.20 Terminarz muzyczny.
18.30 Echa dnia. 18.40
Spra\\'y
cod1Jenne. 19.00 Studio
Młodych. 19.15 36
lekcja
jęz. niem. 19.30 Koncert symfoniczny. 20.13 Notatnik kuli uralny. i0.28 d. c.
koncertu. 2l.02
Melodie rozrywkowe. 21.30
Z
kraj u i ze swiata. 21.50
W lad.
sport. 21.55
Teatr PR.
22.35
Opera
w przekroju. 23.30 Wiad,
PROGRAM

m

12.05 Z kraju 1 ze świata. 12.20
;,Wędrówka". 12.25 Za kierownicą. 13.00 Na gdańslnej antenie.
15.00 Ekspresem
przez świat.
15.10 Tylkp
po j1;recku.
1:;,30
N
T, czyli nowoczesność
i
technika. 15.45 Szekspir
śiJle
wany w
oryginale. 16.00 Ludwik van Beethoven. 16.30 Szekspir
śpiewany po polsku. 16.45
Nasz rok 73. 17.00
Ekspresem
przez świat. 17.05 „Sędzia i jego kat" - pow. 17.15 Mój magnetofon.
17 .40
Fotoplastiko n,
18.00
Klub
starej płyty
aud. 18.30 Polityka
dla wszystkich. 18.45 Organowe impresje.
19.00
Ekspresem
przez
świat. 19.05
Co wieczór
powieść.
19.35
Muzyczna poczta
UKF. 20.00 Czas teraźniejszy I
przeszły aud. 20.15 Nagrody
Polihymnii. 20.35 Blues
wczoraj i dziś - aud. 21.00 Nie
czytaliście
to
posłuchaj cie.
21.20
Gdzie jest przebój. 21.45
Stanisław
Moniuszko.
22.00
Fakty
dnia.
22.08
Gwinzda
siedmiu
wieczorów. 22.15 Trzy
kwadranse jazzu. 23.00 z antologii
poezji. 23.05
Collegium
musicum. 23.52 Na
dobr·ano c
śpiewa
Rita Hovink.

+

TELEWIZJA
PROGRAM l
16.30 Dziennik. 16.40 ;,Fotogira.„
fia" - film. 17.00 Echo Stadionu. 17.30 Wal~ Jana Straussa
- śpiewa Poznański Chór Chło
pięcy. 17.55 Lódzkie Wiadom oś 
ci Dnia. 18 .25 Program fil.mowy.
18.45 Magazyn Postępu Techni cznego.
19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20.15 Jarosław Iwaszkiewicz 11 Maskarada".
21.55 z
cyklu:
Profile kultury,
22.25
Dziennik:.
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Sw'di\\"'ń«ka-K:rzyżan'Ywo;k'a.

D?Joe:!lo Ju u'.ana Krzytainow-

skle.g·o. PIW 1973

as.
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str.

184, <Zł

JĘZYKOZNAWSTWO

W. Bisko - Mówimy po polsku. WP 1973 r. str. 326, zł 30.
HISTORIA
W·ooJina po'.1Sko-sm-ed•zka 1fi55-11660. .MON 11973 r. st.r. 412. izi
s.;.
FILOZOFIA
H. Hcrn.:z: Fclo•zofi.a Hugoniii
KoHataja. KiW 1973 r. str. 339.
<Zll 55.
ROŻNE

K. Bursche - „Awans robotników w 7 akladzle przemysło
wym". PWE 1973 r. s_tr. 2~7, zl
22.
E. Szymanik
„Statystyka
transportu
samochodcw ego",
PWE 1973 ~ st.r. 193, zl 11,

OGŁOSZENIA DROBNE

DOM

z

ogrodem

„Warszawę

M-20°

oraz

sprze

Grunwaldz 12319 g
PLAC z rozpoezętą bu _
dową domu sprzedam Halinów
k/Skierniewl c
Wiadomość. Juszczak. Dą·
browice majątek
185 p

-

KAROSERIĘ

-

-

-

-

FIN SKI piecyk „Kastor•
SPRZEDAM zaraz
dużą
sauny
- sprzedam
willę nie Wykończoną, \\, do
Ksawerów klLodzi,
Za
ładnym
położeniu
prz~
chodnia
47,
81-85
tel.
lesie na trasie Łódź Zgierz. Wiadomość :l'.g1erz „RIG~"
radio tranzysto
Chelmy, ul. Szopena 4 ro we sprzedam.
Telef o n
570-41
12325 g
DZlALKĘ
sadownicza - MASZYNĘ
szyci a
do
ogrodniczą 2 ha ogra - wieloczynnościową
„ve dzone. materiały budow - rltas'" sprzedam. Tetero
n
lane (plan zabudowy) - 845-68
12335 g
sprzedam.
Szymanowsk i,
t.ódź,
Żeromskiego
53

~if'~

G~RAZ

odprzedam prz y
zbiegu Zachodniej I LI manowskiego . Oferty
„12336" Prasa, Plotrkow ska 96

W dniu
cllorobie

.,WARI'BlHt GA" rab rycz
nie nowego kuplę. Of er ty „12481" Prasa, Piotrko wska 96

24 sierpnia
zmarł,

1913 r. po krótkiej
przeiywszy 69 la.t

S.

ł

P.

STANISŁAW KRZYWAŃSKI
Pogrzeb odbedzle sie dnia 28 sierpnia br.
(wtorek) o god-z. 16,30 na cmentar-zu św.
Antoniego na Mant, 0 czym zawiadamiają
pogrążeni w żalu
ŻONA,

SYN,

SYNOWA t

SAMOCHOD
c1ęzarowy
„star 25" sprzedam. Starowa Góra, kJt.odzi, Południowa
2, Cieślik
„WARTBUR GA"
w dobrym stanie, rok 1J66 sprzedam.
Oglądać
w
każdą niedzielę,
Wacia12180
wa 45
g
„FIATA 125-p",
uszkodzony tył,
sprzedam. Lódź, Zamorska 45
SAMOCHOD
,,VW-1200"
rok 1968/69 sprzedam. Oferty
z ceną
,.12184"
Prasa, Piotrkowska 96

cińslcl
'
io 840 g
----------l\1Al'El\1ATY KA,
języki.
290-11, mgr Linke
UCZEŃ do zakładu ślu
sarskiego
potrzebny. Lódź,
Lutomierska 20
POTRZEBNY uczeń. Zglo
szenia:
warsztat ślusarski. Nawrot 93
PRACOWNIK A lub malżeństwo do pracy do hodowll lisów poza Lodzi'I
przyjmę.
Oferty .. 12259"
Prasa, Piotrkowska 96

„WARSZAWĘ

223", stan ZATRUDNIĘ
wykwalifisprzeJam. kowaną szwaczkę do szy
12230 g cia konfekcji
dziecięcej
------ ---„-- - płaszc zyki, skafander„w~,RSZAW~
M-20
I kl.
Oferty „12479" Pra„203 , przyczep~ bagaźo- sa, Piotrkowska 96
wą
okazyime sprze- - - - - - - - - - - dam. Tel. 499-38
WYKW ALIFIKOW AN A
- koszule mę
„s YRENĘ 104" (1970) - szwaczka
~kie potrzebna na 112
stan
bardzo dobry. - etatu. W>1runkl b. dahre.
sprzedam. Fornalskie] 46 Tel. 606-94
12464 g
m. 15 po 16
12495 g
„ . '. PRZYJMĘ wspólnika
„WARI'BURG A-1000 1pze gotówką do ogrodni<!twaz
bieg 30.000) - sprzedam. szklarnioweg o (wspólpraTel. 264-28 do 19, ~04-17 ca niekonieczna ).
Waod 20
1-432 g runki korzystne. Oferty
„FIA.TA 1300"
(1972)
z .. 11823" Prasa, Plotrlrnw"zęściami zamiennymi - 1ska 96
12443 g
sprzedam. Gwaran~Ja sil POMOC domowa do ronik~ do maja 197~. pe- dziny lekarskiej na staczynsk1ego 25,
od V< ar- le tub
dochodząca
poszawsklej
12439 g trzebna. Rojna 37 m. 58
„VOLVO 122 Amazon S" POMOC dO!l}OWa potPeb
sprzedam. Oferty ,.U492" na na kilka godzin. Tel.
Prasa, Piotrkowska 96
837-65
12420 g
„WILISA JEPP"
sprze- POMOC domowa do sled
dam. Wiadomość Wsci10- mloletniego dziecka
podnia 31-11 godz. 13-20 trzebna
na cały dzień.
„WARTBUR GA de .Lux" Targowa 67-16
12571 g
(1972) sprzedam. Teteron OPIEKUNKA do rocz'le815·36 po 18
12509 g go
chłopca
potrz~hna.
„FIAI'A 125-p-1300" prze Tel. 551-51
12546 g
bieg 49 tys. km
sprze- POMOC domową zatruddam. Tel. 835-79, !JO 16 nie na stałe.
Pokój samod1ielny,
warun~I
ko„FIATA 1500"
na gwa- rzystne.
t.ńdż,
Gdańska
rancji sprzedam. 1 Maja \17. 111 • 12, tel. 609-52
8 m. 16, prawa orkyna. - - - - - - - - - godz. 15-20
12366 g POMOC
do ośmio:emiej
dziewczynki
potrz~b'1a.
„FIATA 125-p-1500",
rok Harcerska 5 m. 12 - Do1911,
przebieg
22.000- - Jy. godz. 16-19
12660 g
;przedam. Tel. 357-86.
•
bardzo dobry
Tel. 414-86

~x.
25.o s_prze- ~
Jullanow, Osinowa - - ---~A

dam,
26

12347 g Dr

WNUCZ.KA

ne,

ZIOMR.OWSK I,

weneryczne

Dnia 24 sierpnia '1973 r. zmarla, pr-zeżyw
szy l'.!-t 76

S. t P.

KAZIMIERA MICHAŁKIEWICZ
"domu A.SDRZEJAK
Pogr-zeb odbędT.le się dnia
n sierpnia
1973 r. o godz 11 z kaplicy Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej, o czym zaw1a11amlają pogrążeni w smutku
SYNOWIE, SYNOWE, WNUCZKI
I RODZINA

r.

r:u

W dniu 24, VIn. 1973
odMzla od
nagle, w 77 roku życia najdre>Uza Matka,
Teściowa i Babcia

MARIANNA MOSINIAK
Pogr-zeb odbędzie się dnla 28. vm. 1973 r.
o godz. 17 na cmentar-zu
Komunalnym
(Doły) o czym powiadamiają
nieutuJeni w bólu

.

SYN, SYNOWA, WNUCZEK, WNUCZKA
i SIOSTRZENI EC

r.

24 sierpnla 1973
robie

zmarł

po dlugiej cho-

59.

Po każde;
wi ększej v,lewie
u zb iegu. ul. Drewnowsk iej i
wl. Un.i i (w pobti.i>L nwstu)
na. 1<-ierowców c:ylw. n1ebezptec:na puta.pka w poswci ol_brzyrmiei
wyrwy
w
1ezdni,
wy,peln i.one i "Wodą. Po . ostatn iej burzy w i eie
po3azdow
ubknęto tu na dobre. Sygn<U•z u.ją na.m o tym nasi Czyteln icy, p rosząc o skuteczną mtenwencię w stu.żb ie drogowej
Po!ei>ia. która pow i nna wreszcie za.la.tać nieszczęsną dz i urę
w jezdni.
(i. kr.)

Wspólne pranie
Ata.k 11aszei Cz.11tclni czki na
pr:y ui. Roda,kowskie go l oka zat s.ię nieco chybiony: pr;yjmu.jq tam - jwk nam
udowodn ila k iere>wnicz.ka
każdą ilość bielizny. tyle że
mmszyna pterze porcje 8-kilogra·n wwe, więc rw\.ip ierw pr~paonuje s i ę k.lien.tom
wlaśnie
tak'e.
Jeśli
kt·aś
pr:ynosi
mniej bielizny mu.si zgodz. ić się na pra;nie jej razem
z innq, cu.d?q. Nie k.a?demu
w (X!.p'.>w;a.da, a'!e na to ju.ź
n ;e ma rady . Chyba. ze zapłaci się za up ram ie 8 kg.
Cóż. techni ka czasem dyktuje na.m -warunki. W końcu
sami ją stworzyUśmy...
(s)
pralnię

Dlaczego nie
w Łodzi?
W Warsza,u:ie i Ka.towicach
w n ;ektórych sk l epach droqeryjnych istnieją sto;ska
pod
pa'tr.onatem atMtr'ack i ei firmy
,.Scha!i",
w których prowadzi. się sprzeda? m. in. św-i et
nych
wkl.adek
ortopedy.czny.ch. maści na cric i ski oraz
śroików d'.J pielwnacj<
zmę
czonych nóg.

dzie przynajmnie j jedno tzw. kino lektur szkolnych, w ktorym
w określone dn i, poszczególne klasy oglądać będą filmy związane
n iemal ze wszystkimi przedmiotam i nauczania. . Przygotowam em
uczn iów do prawie 2-ge>dzinnej projekcji zajmą su: wczesmej nauczyciele.
za to w kinie „Halka", tytułem eksperym~ntu, ":a razie tyl~o
dla UCJl•tiów szkól bałuckich, odbywać się ·będą całe hlmowe _lekcJe.
(Wprowadzen ie do tematu poprzedzi projekcję). In :cJatywa M1ei~k:e
g0 zarządu K in i Ktttra.torium ma na celu nie tylko . uatrak-cyJme nie procesu nauc zania ale takż'e przybl i żenie mlod1;,ezy m:eszkaJ_ą
cej w najbardziej f ilmowym mieście Polski ~zeregu. nowosc1 krotkiego i dlugiego metrażu - filmów. lednoczesme związanych z potrze·bruni nowoczesneg o szkoln ictwa.
(rg)

Dziękujemy

~

~

za pozdrowienia

,.Zuchy, harcerze i instruktorzy hufca
Lód~-Górna, obozującv
nad morzem w Jarosla wcu, przesylaJą , harcerski!!
pozd(owicnia . Pogodę
mamy
zmienną, humory slonecz~e.
Jesteśmy
wszyscy bardzo zadowoleni z pobytu na obozie.
Do Lodzi wrócimy wypoczect i boga.tsj o harcerskie doś-

wiadcz.enia.

Tej treści
rysunkiem

Czuwaj••.

kartę

z

pięknym

płonącego

ogniska
z
Jaroslawca.
z Przewodzla, gdzie przebywają
harcerze z Hufca „Promienistych"
(Ośrodek
Doły)
nadszedł
do redakcji list
z
wykonanymi
przez druhów okoliczn.ościowymi
datownikami
IX>Szczególny ch
zastępów.
W
liście
tym
czytamy m.
in.:
, .... rozbiliśmy
nam'oty w ser.
cu lasu nad plęknym Jeziorem
Studzienicki m.
Orga.nizacja
całego
obozu
zapewnia
otrzymaliśmy

Tru.d no,
za ka , żdym ra:em
do Wairsza•wy. a·LbC1 do
Katowic. a,by nabyć jak±e n;ezberfne kosmetvki dla na,:ych
stóp. Gd?te. ja'k qd?ie.
ale w
ŁtJd?t 1n 1 eście
zofrw:tniajq„
C1(m naju• "lo:a lic:nę kolJiet
ta•ki sklep potcinien '
bl/Ć
koniec:nie.
(j. kr.)
jeźd,z ; ć

Nadchodzi

jesień ...

pr-zeżywszy

7? Jata

ŻONA,

...a z n;ą
pasa,żerów

pora s:arug. Część
MPK chronią przed

Dnia 24 sierpnia 1973 r. zmarła, Po dlucich cierpieniach , pneżywszy lat 63

S. t P.

JANINA SZLAKOWSKA
z domu CICHECKA
pralni cbrmi~ej

wła§cicielka

Pogr-zeb odbędzie się dnla
27
sierpnia
1973 r. o godz. 17 z kaplicy
na Dolach, o
czym powiadamiają pogrążeni w głębokim
smutku
MĄŻ, CORKA, SYN, ZIĘC

i WNUCZEK

W dniu 23 vm 1973 r. zmarl nagle nasz
u.kochan'y Mąf l Ojciec

S. t

P.

JAN DUDEK
więzień

obozu
konce-ntracyj onego
Radogoszrzu i Da.rhau

w

Pogrzeb odbęd7je sie dnia 27. vm. br. o
17 z kap liry cmentarza na Mani, o
powiadamiają pogrążenJ
w smutku I

ęodz.

czym

żałobie

i

POZOSTALA

RODZINA

dz1.có\v ... "
Widokówkę
desła[j
nam

z Zakopanego na.
uczestnicy
Kadroweg.o Obozu
Wędrowno-Ba
zowe~o
t.ódzkiego
Harcerskiego
Klubu , Górskiego.
(j

kr.)

des:c:em
wia,ty,
ale
c:ęść
moknie.
Najbardziej
c1t1rba
niecierpliw i e oc?elcujq poc;tawien;a
zba•Wienneq:::>
rin:-;'.'kU
pasażerou,ie i ul. Pr·O'ntiri9kiego, tl' ~iad~iqcy do tra·rnwaju
przy pobliskim w iadukc•e.

(h)

Adre~
Reflektorka 1 „Dz ten•
łlik l.ódzkl".
ul. Piotrk'>W•ka

j6,

90-10~

po

Lodzi".

l.ódź.

,.Reflektorem
Nane
telelnny:

PISZCIE DO NAS J TELi:·
FON UJ CIE I CZEKAMY I

IIIIIIIli IIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

- Techników włókienników na stanowiska
mistrzów tkackich na krosna dywanowe
- elektryków
- murarzy
- blacharzy
- dekarzy
- palacza c.o.
zatrudni z terenu miasta Lodzi Fabryka.
Dywanów „Dywilan" (Zakład w budowie)
Zgłoszenia przyjmuje
spraw osobowych
J
OBUWIE!
·
Przerabianie
____ __ gJ niemodnych obcasów, no- i szkolen:a, Lódź, ul.dział
Kilińskiego 102
sków, spodów,
na noINŻYNIERA MECHANI KA
specjalwoczesne, włoskJe tus:oność: obróbka plastyczna oraz minimum
2 POKOJE, kuchnla, 50 ny. 643-86 Mickiewicza 21
m, bez co., zamienię na Wróblewski
3 lata praktyki w zakresie konstrukcji
!l527 g
M-3 w blokach.
orerty1----------i technologii,
„ll865" Prasa, Plolrk0w- CZYSZCZES

(fihra {ij ['.j

IE
wszelkiej
garderoby w ciągu 2 dni:
INŻYNIERA MECHANI KA specjalność:
kożuchy,
futra,
odzież
l\1-3 ~ pokoje irwate- skórzaną,
suknie ślubne obróbka plastyczna. oraz minimum 3 lata prakrunkowe.
zamienię
na i balowe.
H. Kawaler- tyki w zakresie konstrukcji i
technologii.
większe bloki. Tel. 4i2-53 ska,
Lódź, Jaracza 5. Te TECHNIKA GEOLOGA lub technika buWYNAJMĘ kawalerkę w lefon 361-31
12537 g
dowlanego do nadzoru
blokach na rok.
Płatne SUPERELEG ANCKlE stro
- TECHNIKA BUDOWLA NEGO lub techz góry.
Oferty
„12515'' je
ślubne
artystycznie
nika ekonomiczn ego dis inwestycji,
Prasa, Piotrkowska 96 szyje
z
powierzonyc h
.
SLUSARZY remontowy ch,
materiałów
firma
DWA pokoie, kuchnia - ma" zachodnia 73 ,,Ro- ELEKTRYK ÓW,
śródmieście 75 m kw. _ _
•--------rozkładowe.
słoneczne
- SAMOTNI znajdą cleka- - TOKARZY
III p„ częściowe \\'ygo- we oferty małt.e1\skie w zatrudni z terenu m. Lodzi Przedsiębio
rstwo
dy, zamienię na pokój, Biurze
Matrymonial nym Hydrogeolo giczne w Lodzi,
ul. Nowa 29'31.
kuchnię bloki. Próch- „Swatka",
Lódź,
P10trprzyjmuje
nika 8-25.
dział
kadr PH 12225 g kowska 133
11289 g Zgłoszenia
ska 96

Przeds. PPM „Bipro-Bum ar" Lódź, ul.
Nawrot 114 - przyjmie mgr inż. o specjalnościach:

DZIECI I WNUK

nam czynną form<: wypoczynku.
Wśród
nas
panuje praw
dziwie
harcerska
atmosfera.
Zdobywamy
mnóstwo
sprawno8ci. szukamy
przye-ód.
Za
pośrednictwem
redakcji pragn \emy pozdrowić naszych ro-

137·41 I Hl·ln.

CZERWONIE C Konstanty
BLOTNlKI przednie „War _ ginekolog Tuwima
20
sza wy" sprzedam. 25!l-78 - - - - - - '- - - - wieczorem
12501 g ZEGLAHZE?
Naprawy i
nowe jachty odkryte, kabinowe
(gotówka, rury)
„TRABANTA 601"
(bar- wykonuję
z
powi"'!rzodzo
dobry)
sprzedam. nych, własnych materiaGazowa 3
m.
4
przy tow.
Sprzedam 2 jachSrebrzyńskiej, tel. 29il-34 ty. Mistrz szkutniczy J ózef Kowalski, Kolumna,
Armil Ludowej 39

J>racl!WHic/tf ffOJ1u/rlwtt11i

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 27
sierpnia 1973 r. o godz. 14 z kaplicy cmentarza św. Rocha na Radogoszczu , o czym
za.wlada.miają pełni bólu

SYN

pułc;ipka

Wy'korzystan ie środków audiowi:iualn ych w procesie dydaiktycznym nie jest już nowością. Za to godny odnotowania jest _fakt,_
że od paźdz1ernlka
br. łód?Jkie k ina uczestniczyć będą w reahzaCJl
progTamu nauczania . W każdej dzielnicy bowiem
uru.:hom1one . bę

-

technika elektryka na stanowisko starszego referenta do działu zaopatrzeni a.
technika mechanika na stanowisko mis·
trza
ślusarzy remontowy cn

- ślusarzy narzędziowych
- elektromon terów instalacji siły 1 światła.
- robotników rozdzielni robót
- tokarzy
- monterów maszyn elektryc:my cb
- ładowaczy
- frezera.
- ogrodnika
zatrudnią natychmias t z terenu Lodzi Lódzkie Zakłady Remontu Maszyn Elektrycznych, Lódź ul. Elektronow a 6 Dojazd autobusami" nr 69 z Dąbrowy i nr 80 z Placu
Barlickiego .
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LOKA LE
z umeblowan iem
częściowym

Lódź,

Dr hab. TEODOR NAGURSKI

ŻONA,

Niebezpieczna

sl{ór16-llJ,

Oprócz
lll52 g

S. t P.

były

lektur szkolnych
Filmowe lekcje w kinie ,,Halka"

*

~~~~~~ATYK
4115 A,mgr pt;;Jt~=

SPRZEDAM „I!e BK 350" Piotrkowska
Szara 3-23, godz. 13-18 sobót

l\1ĄŻ,

* Kina

„MOSKWICZ A 407", stan
bardzo dobry sprzedam.
Kosmonautó w 14
m. 6,
po godz. 17
12401 g

„Fiata
do
125-p'" nową (po wypadku)
kupię. Obszerna 3
Mosiński
12395 g
SILNIK
„SAKSER VNG"
(Chrch) fabrycznie nowy
.;przedam. Andrzej orzechow ski, Hajnówka, Bu184 p
DOMEK sprzedam.
Mle czka 4, tel. 545
szkanla na zamianę. l.c\d ż PILĘ tarczową ze ~totem
Przelotna 9 A
12502 g I silnikiem kupię. Cllocianowicka 33
12273 g
DOI\1EK
jednorodzinn y BONY sprzedam. Oferty
3-pokojowy. (co„ tazlen - „12411'" Prasa, Plotrkow ka). ogród - sprze<lam . ska 96
Treflowa 14
12500
g BLAM
karakuły. skór
kl sprzedam.
Tatrzań3
ska
BLISKO Lodzi
65
m.
146, klatka F.
oblelct
ha, ogród I las,
budy - PLASZCZ
turecki .:i kórz.a nek piętrowy.
murowa
sprzedam
ny, 1 mieszkanie (4 Izby ) ny. damski
292-06
Tel.
12490 g
wolne sprzedam.
Oferty
„257690'", Biuro Ogłoszeń . WOZEK dziecięcy ~prze
Warszawa, Poznańska 38 dam. Tatrzańska 65 m 48. godz. 18-21
Lódź,

dam.
ka 1

Przed nowym rokiem szkoln ym

„MIKRUSA"
sprzedam.
Bednarska 14 m. 12

obróbka cieplna, obróbka ręczna, obróbka
ubytkowa, powłoki 'ochronne, przeróbki
plastyczne, spawalnictw o, gosp. narzę
dziowa, montaże,
mgr inż. mechanikó w z praktyką kierowniczą„ w działach technologic znych i organizacji produkcji, • ze
znajomością
zagadnień
typizacji technologic zno-konstrukcyjnej ,
projektantó w systemów EPD z wyższ:Ym
wykształceniem
technicznym lub ekonomicznym. Pożądana znajomość zagadnień
w przemyśle metalowym .
Wymagane wyłącznie wykształcenie wyż
sze techniczne i co najmniej 5 lat praktyki
zawodowej w
zakładach
produkcyjn ych
branży metalowej. Warunki płacy wg zasad
obowiązujących w
Biurach Projektowy ch.
Informacji udziela: dział spraw osobowych
w godz. 8-15, telefon: 457-30 wewn. 29.

tel. 252-65 wewn. 26.
Konstrukto rów i technologów z zakresu
odzieży męskiej oraz
znajomością przemysłowej organizacji produkcji, z wykształce
niem wyższym lub średnim technicznym i
wieloletnią praktyką zawodową, oraz mgra
lub technika ekonomistę o wysokich kwalifikacjach i znajomością branży do działu
analiz ekonomiczn ych, przyjmie na stanowisko kierown:cz e Laboratoriu m Odzieżowe
LZSP w Lodzi, ul. Rewolucji 1905 r. 10.
Płace wg stawek specjalnych . Pisemne oferty z podaniem wykształcenia i przebiegu
pracy zawodowej
składać w sekretariac ie
LO, adres jak wyżej

- Zaopatrzen iowca na kooperację,
- Maszynistkę biegle piszącą
- Slusarzy
- Tokarzy
- Kierowcę
- Sprzątacza
- Portierkę
- Gotowaczkę kawy
- Elektryków
- Pomocnikó w monterów
- Izolowaczy
zatrudni natychmias t z terenu . Lodzi Wojewódzki Związek Sp-ni Mleczarskic h ZR-M
PM w Lodzi, ul. Lomżyńska 13115. Wynagrodzenie wg układu zbiorowego dla przemysłu mleczarskie go. Zgłoszenia
przyjmuje
Spółdzielnia Inwalidów im. Gwardii
Lu6964-k
dowej w Koluszkach - zatrudni na stano- dzial kadr w godz. 7-15.
wisku z-cy kierownika sp-ni dis technicz- - Plastyka zakładowego (mężczyznę)
z wynych osobę posiadającą wykształcenie wyż ksztalcen iem średnim i praktyką
- zatrudni
sze włókiennicze Cdziew:arstwo) lub średnie z terenu m. Lodzi Przędzalnia Czesankow
a
techniczne z kilkuletnią praktyką w działach im. Gwardii Ludowej „Polmerino
" w Lodzi
technirzn -produkcyjn ych.
War11nki placy ul. Wróblewsk iego 11r 19. Zgłoszenia przyjdo uzgodnieni a - Koluszki, ul. Pomorska 5, muje dział kadr i szkolenia zawodoweg
o w
tel. 76.
godz. 8-15,30 tel. 458-00 wewn. 299.

,

umaszynow ieniem

DLA USLUG:

• tapicerka samochodowa
• rymarstwo
• kaletnictwo
DLA RZEMIESL NIKÓW
I

z odpowiedn imi kwalifikacj ami

oferuj e
SPóŁDZl·ELNIA PRACY
„PRZYSZŁOŚĆ
Łódź,

ROBOTNICZA"
ul. Piotrkowska 105

Oferty prosimy składać na adres
SPóLDZIE LNI W DZIALE USLUG

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8~~ee&eeeee

ZAPISY
Dyrekcja. l i LO dla Pracujących
w Lodzi, ul. Perla 11
(Osiedle Montwiłla Mireckiego)
przyjmuje z a p i s y
do wszystkich klas w godz. 17-20
Dojazd autobusami 74 i 74 - bis,
tramwajam i 13 i 17 oraz
od ul. Letniej 3, 10, 25 i 26
~~

•
Wo mistrzostwo
regatach wioślarskich
kobiet
Europy po
repesażach do finJ)!u zakwalifiko wały si<: trzy nasze osady:
dwójka podwójna. czwórka ze
sternikiem i ósmeka.
•
Po pierwszym dniu meczu
lekkoatletycznego
Wielka
Brytania W<:gry prowadzą

Wrocławscy

~

„kosynierzy" bez respektu

dla czerwono-białych
P. Kowalski: Nie wykonaliśmy
taktycznego planu gry

•
~

~O

(Od specjalnego wysłanmka.)
lekkoatletki W. Brytanii 58 :48,
a mężczyźni 37 :36.
W skoku
wzwyż
Major skoczyl 2.11.
Kulę wygra! Capes 19.90.
•
l. Szewińska uzyskała w
biegu na 100 m. startując
w
Warszawie 11.1.
•
Brązowy medalista ubiegłorocznych
mlstrwstw szybowcowych świata St . Kluk ustanowi! rekord Polski w prędkościowym przelocie
na trasie
trójkąta 100 m
152,727j
!<m/godz.

W minorowym nastrnju
nadaję
tę relację z Wrocławia, gdzie
się inaugurujący tegoroczne
rozgrywki o mistraostwo
ekstraklasy
mecz
pomiędzy Z.KS z miejscowym Sląskiem. Czerwono-biali przegrali ten pojedynek w nie najlepszym stylu. Jed;)'.ną bramkę
uzyskał
dla gospodarzy Malinowski w 33 min. spotkania.
zakończył

Piłkarze

Sląska

stanęli do
większego rezespołu
ŁKS.

tego meczu
bez
spektu
wobec
Tylko przez pierwszych kilka
minuf
po
rozpoczęciu
gry
przez
warszawskiego
arbitra
P- Eksztajna
gospodarze pro-

Dwa brązowe· medale
w Duisburgu
W · ~rug[ll)
dniu
mistrzostw
Europy juniorów w konkurencjach !lnalowych wyniki byly
następujące:

400 m. l) Wollrum (NRD) 53.28. Nasza reprezentantka Zalewska zajęła 4 miejsce - 54.19
Na tym samym dysLansie chłop
ców zwyciężył Be1jdenbach (Belgia) - 45 86
Wysocki zająl 6
m:ejsce - 47 74
W skoku w dal iuniorek zwyciężyła
Anders (NRD) uzyskując dobry wynik 6,36. Jarzą
bek sko<:zyla - 5 85 i sklasyfikowana zostala na 8 m •ejscu.

W biegu przez płotlti 100 m
kob iet
E<'kert
(NRD) zdobyła
zloty medal - 13 4. Nasza reprezentantka
Dęga
zajęła
4
miejsce - 13 oO. a Nowakowska
była szósta z czasem ia.78.
W chodZ<e na JO Itm zwycięży!
Gauder (NRD) - 44.13.6 . Polak
Kaźmierski

znalazł

się

na
46.35,4.

m iejseu z czasem Skok
wzwyż
wvgrala
dinger (NRF) - 182 .
Brązowy m~cbl, 1 ,w

czepem

Jablońska

5

Mun-

\",ZJI~4?. , oi;~

~1ewcz11t , }V,)')Vi!;lczyla
..!..
50.44
Wygrała

Christowa - 54 .84. Zajęcie trzeciego miejsca przez naszą reprezentantkę
uważać
można
za
sukces tej młodej oszczepniczki
Drugą milą niespodziankę spra
wił
Mieczysław
Bremczewskj,

który w

pchnięciu

kulą

brązowy .

medal -

17.42,

2.dobył

Zwycięży!

19.65.

(NRD)
zajął

Beyer (NRD)
Trójsk-0k
wygra! G-Ora
16.29, Polak Radtke
4, miejsce wynikiem

15,73.

Bo_kserzy Gwardii
w roli piłkarzy
Wczoraj rozmawalliśmy telefoni<:znie z trenerem bokserów
Gwardii
przebywa.iących
na
zgrupowaniu w Jeleniej Górze.
Trener Cz. Kasznia jest zadowolony z przebiegu
szkolenia. Bokserzy
nasi
rozegrali
m. in. mecz pil.karski z pięścia
rzami Gwa.rdii Wrocław. Spotkanie zakońezylo się wynikiem
remisowym
J :1.
Bramkę dla
lódzkie1 ci.rutyny 7.dobyl Paprota.
Wroclawianle są też sparringpartnerami na ringu. Gwardziści
łódzcy
powracają do domu
1 września w przeddzień ligowego meczu z Resovią. Na zgrupowaniu w Jeleniej Górze pezebywa 20 zawodników. Pozostała
i<rupa z Grzegorzewskim i Krukiem przebywa w l,odz\. Zaję
ciami
kieruje
Ambroziewicz,
Horodecki I Socha<:zewskl.
Jeleniej Górze
łodzianie
korzystają
z doskonałych warunków . O-Opisuje przede wszystkim pogoda. Dobrą
forma
wyróżniają się: Borkowski, Gą
siorowski,
Kania,
Cichulski,
Flaszman I Godzina.
Przypominamy, ' że
pie.rw.~zy
meez rozegrany wiosną z Resovią !odzianie wygrali 12:8. W
drużvn\e
Resuv\i walczą dwaj
członkowie kadry
repre~enta
cyjnej Polski Rzany, który najpra wdo<podobniej
spotka się z
Borkowskim I Mlynczak. który
2 września
walczyć
będzie z
Paprotą lub z Krawozykiem.
W

(tn)

wadzili ostrożną
grę
badając
przeciwnika.
Kiedy przekonali
si<:. że LKS nio. jest aż tak
groźnym
zespołem
z impetem
ruszyli do ataku.
w
szeregi
łodzian wkr.idlo
slę zdenerwowanie,
które nie .
omijało Ich aż do
ostatniego
gwizdka. Najwięcej
zamieszania pod bramką Tomaszew.:;kie-

go sial. wszędobylski
Sybis,
., któremu
dzielnie sekundowali
pozostali
napastńicy, a
wśród
nich Mallnowsl<i. Blisltl
zdabycia bramki dla LKS byl
w
26
min. meczu Kasalik, klórego ostry
strzał
głową przytomnie
wyłapuje
bramkarz
Sląska.
Była to jedyna al<cja,
która
mogla
przynieść
inny
W
klasyfikaejl
medaJ;iwej
obrót
sytuacji
na bo-Isku.
pierwsze miejsce
zajmują lekNadeszla . 33 . minuta
meczu,
koatleci NRD
posiadając:
9
która jak się
później okanlo
zlotych, 4 srebrne i 3
brązo
przesądziła
rezultat
pojedynwe,

sklego, za umyślne
zatrzymanie piłki
ręką.
W ostatnich trzech minutach
meczu
piłkarze LKS
ruszyli
do desperackiego ataku.
Niestety nie
przynosi to jednak
zmiany.
MOWILI O MECZU
- Mol chlopcy nie wykonali
nawet
w części
taktycznego
planu gry.
Mieli oni nie angażować
się w akcje
zaczepne
w środku
boiska kryjąc
szczególnie
krótko
wrocbwskich
napastników na własnej
. po!owie.
Najwięcej
pretensii
mam do Bulzackiego ,pd kt:irego

n1oglem

wymaga~

lepsLej

[ a~d

Polski tandem

W dalszym ciągu kolarslcich
mistrzostw
świata
rozgrywanych w San Sebastian startowali
nasi torowcy.
W
tandemach
para A. Bek
1 RKonkolewskl startując w
trzeciej serii
eliminacyjnej pokonali
tandem Australii
M.
Halla I J. Nicholsona.
Tym
samym para
nasza zakwalifikowała
się
do
ćwierćfi01atu.
Polacy
uzyskali czas - 10,96.
Dobrze
wystartowała
t{•wniez
nasza drużyna jadąca w
sltladzie: Nowicki, Kaczorow~l;i,
Kierzko,vski, Kręczyński, k\valifikując
się
do ćwierćflnalu.
Polacy
uzyskali czas - 4,30.n7.
Najlepszy
czas w wyścigach

Coraz

większy

C

aby wtor- z napisem LKS. maJacych stakowy mecz :z. poznań
nowić
upominek dla sympatyskiln Leehem stanowią
ków drużyny.
cy inaugurację nowego
Zapewniono nas
także,
te
sezonu pierwszoligowego na na ... wzbogaci swój
dotychczasowy
szym stadionie wypadł jak najlepiej i najokazalej. Nie chodzi o wynik. to już sprawa samych aktorów - pilkarzy obu
zespołów. Chod7J nam o to, aby
zgromadzonym
na
trybunach
sympatykom pHk:i nożnej dostarczyć
wielu emocji i niecodziennych przeżyć. By wtorkowy pojedynek był widowiskiem
sportowym z prawdziwego zdarzenia,
innym
od tych jakie
oglądaliśmy · w
poprzednich sezonach stwierdzili działacze
l,KS na ostatniej
konferencji
prasowej
Wypada tylko temu przyklasnąć . Tym
bardziej. że kierownictwo łódzkiego klubu nie p0przestaje na samej deklaracji,
opracowując
konkretny
program. zmierzający do wzorowego przep.rowadzenia wtorkowego meezu
Jakimi „nowościami"
pragną
uświetnić to spotkanie działacze
LKS? Po tradycyjnym p<>witanlu piłkarzy obu zespołów
i
trójlti sędziów (tradycji
musi
' się stać zadość)
odbędzie
sie
wręczenie
równie tradycyjnych
kwiatów. Uczynią to, jak nas
zapewniono, najbardziej urodziwe
młode
łodzianki .
ubrarepertuar spiker zawodów. Jego
ne w ZMS-owskie
stroje. Ponadto kapit•n LKS Korzeniew- rola nie ogrru1lczy się do podania
(Jak to miało
niestety
ski po·w ita wszystkich z11romamiejsce dotychezas)
suchych.
dzonych na trybuna<:h.
W przerwie meczu służba -po- sztampowych komunikatów indrurządkowa
wyipuścl
na trybuny formujących o składach
około 150 lrolorowy<:h
balonów żyn. Będzie si<: on staral po-

-

4.30.73.

Niestety w spotkaniu z tandemem Holandii w obu przejazdach nasi reprezentanci byli
"orsl i zostali ostatecznie wyeli~inowani. Do finału zakwalifikowały siE: reprezentacje: ZSRR,
NRD, CSRS
Holandii.

• • •
W. Matusiak
ledo
wyścig

wygra! w T~
zorganizowany

ruch

gry,
jak
przystało
na duświadczonego
piłkarza,
rP.prPzentanta
Polski. - powierlzial
nam w szatni trener LKS .P•
łódzkich
Kowalski.
Oto
wypowiedzi innych obserwatorów
meczu. K. Splewak (wiceprezes LKS) - nasi
W zawodach eliminacyjnych,
piłkarze
zawiedli na całej linii. Wyjątlcowo
slabo
zagrali
które rozegrane zostaly w iamach wielll;:iego turnieju srrze·
obrońcy,
wśród
których rnoJeckiego o puchary: ! ZW LOK,
żna jedynie
wyró:i.nić SzadWRZZ i
„Dziennika Ló;:!~lcie
kowskiego.
go",
wielu zawodniltów uzyK. Górski by! to
przeskało
dobre
wyniki.
ciętny
mecz,
chociaż
wroNa wyróżnienie zasługują: A.
cławianie
zaprezentowali d .>lley
Zaraś
na JOi możliwych pkt.
poziom.
Wyróżniam
Tomauzyska! 82 pkt., J. Karwaficzyk
szewskiego, a w Sląsku SyblSKLADY DRUZYN:
84/100 (obaj z Polesia).
sa i Rachwalskiego.
Na Bałutach
asem Jest
H.
LKS: Tomaszewski, LuNieco Innego
zdania by! obKwiatkowski, który uzyskał OR
bański,
Jał-0cha,
Szadkowserwujący
to spotkanie wipkt„ a z. Jaśkiewicz - 79 pkt.
ski, Korzeniewski. Bulzacceprzewodniczący
GKKFiT otaz
Na Widzewie, Jak dotychczas
ki
(Mszyca).
Osta lcey)l:
prezes
PFS S.
Nowosielski,
najlepszym strzelcem Jest
Cz.
(Grębosz).
Polak, Kasaktórego
zdaniem jal< na poWojtasik
- 72 pkt. M. Smorgol
lik. Drozdowski.
czątek
ligowej batalii
mecz
jest
czołowym
strzelcem
na
WKS SLĄSK:
Kalinownależał
do udanych wldowisl<.
Górnej. Uzyska! on 87 pkt.
ski,
Balcerzak,
Pel~~·ek,
W samych
superlatywach (co
Gołkowski.
Rachwalski,
jest chyba
zrozumiale)
wyMożna
z tego
wnioskować,
Z.
Garlowski,
Sobczyk,
powiedzieli się o grze
go3poże rywalizacja o
pierwsze mJejdarzy
wroclawscy
sympatycy • sca w finale będzie bardzo wyMalinowski.
Owcza;ck,
piłkarstwa. Nie taki LK.S straKwiatkowski.
równana. w porównaniu dv seszny jak nam mówiono. ZwyWidzów 20 tysięcy,
zonu ubiegłego notujemy wyż
cięstwo
moich
podopiecznych
szy poziom.
jest dobrym
akordem na pow
klasyfikacji
zespołowej
czątek
ligowych
rozgrywelt.
najlepsze wyniki uzyskały druNiewiele
mogliśmy
si<: doku. zawodnik
Sląska
Maliżyny:
.
Spółdzielni
Inwalidów
Im.
wiedzieć o grze
piłkarzy LKS
nowski
przejmuje
piłkę,
z
Hibnera na Polesiu - 670 pitt.
ze strony
kibiców
łódzkich.
dziecinną
wprost
łatwością
na
1000
możliwych.
Oobrze
zawiedli
nas nasi chłopcy, to
ogrywa
dwóch pl!karzy .LKS
strzelają
również
reprezentanci
i silnym sfrz_ałein ~ u IE:wej no-- było jedyne zdanie jakie u-, „Spomaszu0 na Bałutach - 751
słyszeliśmy.
gi
zmusza do' kapitulacji Topkt.
Na
Górnej
przoduje
zeW. WROBEL
maszewskiego. W drużynie LKS
spól EC li im. Lenina - 724
obserwuje si<: coraz
więk5ze
pkt., na Widzewie Anilany
TABELKA
zdenerwowanie.
Czerwono-biali
593 pkt.
gubią
się w akcjach,
nie poObecnie
odbywają
się
elimi2
:O
2-0
1. Szombierki
maga gorący
doping
licznie
nacje w
zakładach
pracy
I
2-0
2 :O
2. Wisła
przybyłej
do Wroclawla na to
dzielnicach.
Uzyskane
wynlkl
3. Ruch
2 :O
2-1
spotkanie kolonii łódzkich kibipowinny
zdopingować
wlP.le
2
:O
1-0
4.
Sląsk
ców.
pozostałych
drużyn
ubiegają
2 :o 1-0
5. Zagłębie (W)
Na drugim
miejscu
są reNie
zmienia
też
sytuacji
cych się
o
zakwalifikowanie
l :l 1-1
. 6. Odra
prezentanci
ZSRR: 2 złote
i
wprowadzenie do gry
Mszycy
do
spotkań finałowych.
1-l
7.
Legia
1
:1
l
brązowy.
Trzecie
miejsce
na miejsce słabo
spisującego
Patronaty nad przeprowadza0-0
8. Stal
l :1
zajmują
zawodnicy
NRF:
siE: Bulzacklego ani też
Gręeliminacjami
obejmują
9. Lech
l :1
o-o nymi
1-4-1.
bosza (za Ostalczyka).
Mamy
dzielnicowe zarządy LOK, l<tó10. ROW
l :1 0-0
za to
coraz więcej fauli.
W
re dysponują dostateczną Iloś
11. Pogoń
1 :1
0-0
Polska
w tej
klasyflk:icji
73
min. Kasalik
za lekcewa12. Polonia
o:2 1-2 cią amunicji 1 sprzętu. Przyznajduje się jak
dotych<!zas
żący
gest wobec decyzji sęo:2 0-1 pominamy, że zawody przeproJ3. Zagl<:bie (S)
na 12
miejscu posiadając trzy
dziego
bocznego
otrzymuje
o:2 0-1 wadzane są w strzelaniu z
H. LKS
brązowe
medale,
żółtą
kartkę. Wcześniej
po15. Gwardia
o:2 0-2 KBKS o przyrządach otwarDziś
zakończenie mistrzostw. 1 dobny
los
spotkał
J.uba1i- 16, Górnik
o:2 0-2 tych. (n)

hcielibyśmy,

eliminacyjnych
uzyskali kola•
rze NRD 4.28,71 oraz W1elNRF
kiej
Brytani - 4.29.64 i

na
strzelnicach

da<!

wiecej iszczeg616w
L<!cha. Przedstawi
ta.koie sylwetki sędziów prowadz„cych mecz. Jeśli zajdzie potrzeba„ spiker bę<lzie stara! sill
0

wid.zam

piłkarzach

J>Ublicz.no§ci. Trzeba podkreślił..
że
w większoś<:i
przypadków
lódzcy sympatycy piłki nożne.i
są doskonałymi
znawcami tej
dyscypliny sportu, umiejącymj
na gorąco
prawicllowo reagować na to, co dzieje się zarówno na murawie, ja.k i na„. trybunach. Mamy też nadzieję, że
w kulturalny sposób będą dopingowali onj swoich ulubień
ców, a jednocześnie nagradzali
oklaskami każda udaną akcje
zawodników Lecha.
Liczymy także, podobnie jak
dzialacze
LKS. że na trybunach
wyrośnie
las
wieloba.-wnych chorągiewek I tran.-parentpw
z dowcipnymi, ale
kulturalnymi hasłami,

przed mistrzostwami
szosowymi
świata.
Matusiak
wygra!·
etap~ liczący 144 km przed ko:arzem
Hiszpanii i Holandii. Lis
zajął 10
miejsce.
Druzynowo
wygralą Polska
prze<! Holandią.

' • •

Drug!
etap wyścigu
kolarskiego Dookoła
Słowacji
wygrał Renier
(Belgia). J. Kaczmarek z Bełchatowa by! trzeci.
Liderem jest J. Kaczmarek, któ
ry
wyprzedza Labusa o
24
sek. I Reniera o 31 sek.

'

IWQ

LKS
zorganizował
jeszcze
jedne
ogólnopolskie
zawody
lekkoatletyczne,
które
zgromadziły
na starcie przeszło 300
zawodniczek i zawodników.
Oto kilka lepszych wyników:
1500 m Rębacz - LKS - ~.53.0,
rzut dyskiem Kowacki - 59.14,
skok
wzwyż
kobiet Wojciechowslta (ŁKS) - 170, bieg
na 400 m Bard (Start Katowice) ~ 57.8, bieg na 1500 m Jcobiet Wojtyra (ŁKS) 4.50.1.
Dziś o godz. 10 na stadionie
LKS
dokończenie
zawodów.

Widzew-Unia (Tarnów) 1:0
Wczoraj rozegrano ti;zy spotkat1ia z cyklu
rozgrywek o
Puchar Polski.
Ce nne

zwycięstwo

odnieśli

p iłkarze

Widzewa zwyciężając
Tarnowie miejscową Unię

w

Mamy prawo sądzić, że &potkanie to będzie widowisk ie·m ,
które przyniesie organizatorom
jak i wszystkim widzom w iele
przeżyć sportowych
i dużo satysfakcji. Podobnie, jak kolejne mecze, ktńre roze.grane zostaną na stadionie
przy
al.
Unii oraz na pozostalych
boiskach piłkarskich Lad.z.i
województwa.
Jest to podstawowy ! chyba
warunek abyśmy
jako wt<lzowie mogli ubiegać się
o miano
najlepszej
widowni
pilkarskiej w kraju. Pierwszym
krokiem do zd-0bycia tego zaszczytnego wyróżnle-nia niech bę
dzie właśnie mecz LKS - · Lech,
który
nazwaliśmy
umownie
najważn.iejszy

wyjaśniać
niektóre najbardziei
sporne
zda.niem
niektórych,
rzek-0mo
znających
na wylot
przepisy, werdykty
arbitrów.
Organizatorzy
wtorkowego
meczJ\! liczą przede
wszystkim
na wzorowe
zachowanie
siE:

wto!"kową

próbą.

1 :O

-

(O :O).

Zawisza
Star -

Lechia O:2,
Stal Rzeszów

o :5.

Liga ang ie I ska
Arsenal - Manchester UTO 3 :O
Coventry - Tottenham
1 :o
Derby - Chehsea
1 :O
Ipswich Leicester
1 :1
Leeds - Everton
3 :1
Liverpool - Stoke
1 :o
Manchester c - Birmingham~ :t
Queens park - Scuthampton I :J
Sheffield u Burnley
o :2
Westham - Newcastle
1 :2
Wolverhal)'lpton Norwich 3 :1
Aston Villa - Preston
2 :O
Black,poo! - Wes.t l:tromwich 2 :3

Redagu)• trolegl\lm fte<IUC2a - tlOCl to-IOS, ł.IOQł, PtO\rltOWllfl ff. A4ree pocztowy1 „Dr..., t.Odf t. t!rr:rtka IU 89
Telefoay1 cea trata 193·00 11\0'ZJ te wszystkimi d-italamt Reoa1ttor naczelny us . e4
z-ca redaktora aacnelne11o 81>7-48 Se\r.reta!'I O<lpoW1ed~alay, n „ltreta!'I 104·75 Działy: mle11.kl 141-10 S37-·41, sportowy 208·95, ekonomte-ioy &28-32. wo)eWOdilU 123-05. dl-ial U.stOw 1 tnterwenej1 303·04
(n:ltoptaów n.I~ r.amów1onych reda.keja Ole iwraca), lrultw'alny 931-90 „Panorama" S()'l-29, dl.1al spoleczn7 t foi.>rep<>rteriy S'18-97 Dt1al O!:łoszeJI Sll-50 (Za treś~ <>l1los1ell redalt(!ja nlł! odD<'WladaJ
Redake2a Q()<!na 395 111 t95-Cl9 Wvdaje C.ó<h1de Wydawnictwo Pra aowe RSW „Pra111 Kst11tka Ruch" · Cena prenumeraty ~nie 108 il. p6'roczrue 104 rJ. kwartalni! si rJ
Z!!loszenta prenumeraty
on:vlmuja unedY DOCS'-'W• 1 edd'IJaJy terenow, „Ruebu". Setem ola.Me a.rehtwalne „Ol-!enn!.ka" 111 do aabyela w sklepie „Ruchu". t.Odt. Piotrkowska 05.
Wsielkicb tato.rmacjl 0 warunkach ori
numeraty udz1ela1a W9ZV!ltk!e olacówld „Ruchu" I OOC'2tY
Nr tndeksu 35003

1.0 PZIENNIK ŁODZKI m 202 ~76931

