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Na zaproszenie prezesa Rady
Jaroszewicza
Minisrt.rów Piotra
1
przybędzie w poniedziałek
kwietnia z oficjalną wizytą do
szwedz.
Polski premier rządu
kiego - Olof Palme.
w
P. Jaroszewicza
Pobyt
ten
Szwecji, który odwiedzi!
kraj w 1972 r.. jak i obecna
wizyta stanowią ważne wydaw stosunkach między
rzenia
obu krajami. Polska. real izujac
współpracy
rozwijania
zasadę
r.e wszystkimi państwami. przy
wiązuie sz~el(ólną wagę do iei
·ozwoju z naszymi skandynaw.
skimi sąsi adRmi. a zwłasz('Ul ze
sto.'l'llnkńw
Rozwój
Szwecją.
domiędzy obu krajami jest
praktycznej
brym przykladem
zasady pokojowego.
realizacji
aktywnego wspńlistnienia pańs!m
o odmiennych systemach.
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Wizyty E. Cierka i P. Jaroszewicza
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Kissinger • Dajan
ąs 1ego
D:;1!~~::0:::;t~ ~::~:· wM::~ w 1e nos ce
~;:~;~KPt;~~1 i Północnei Grupie Woisk Radzieckich
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południu rozro- I Jazd autobusami linii ,,74" I „76"
etap ' oraz tramwajami linii .. 13" i „17".
wiosenny
Lódz- Kto nie zdąży na KOdz. 9 - może
akcji .. Dziennika
kiego·' i Lórlzkiego Ko· przy jechać później, bowiem sadzedo
Narodu. nie drzewek trwać będzie aż
mltetu Frontu Jeclności
Drzewka - „Zielone świaclectwo irodz. 13.
Serdecznie zapraszamy!
urodzenia" - sadziliśmy w Parku
Kultury i Wypoczynku na Zdrowiu
Przy ul. Krańrowej. Również tym
jesienią
razem - podobnie, jak
zeszłego roku, gdy zapoez.ątk<>W&·
wysłuchaliśmy
llśmy naszą akcję o
wielu wypowieclzi świadcząl'ych
O
inicjatywy.
tej
dla
uznaniu
.• Zielonym świadectwie urodzenia".
ty,ko
ale
znaczeniu
Jego
o
walorach
praktycznym lecz także
wychowawczych, mówili m. in. p.
MARIA ADAMCZEWSKA - baburocia małego Januszka, który
dził się dokładnie przed rokiem. a
także p SLAWOMIR ZAPĘCKJ - ,
W 90 dniu roku słońce wzeojciec również Januszka urodzoneo
szło o godz. 5.14, zajdzie zaś
go 9 stycznia.
godz, 18.08,
Jut od
Dziś sadzimy drzewka
Krań
ul.
przy
rana. Naszą akcję
o
cowej na Zdrowiu zaczynamy
godz. 9. Zbiórka przy zbiegu ulic
doKrańcowej i Biegunowej Balbina,
DZIS:
Beniamin.
Kornelia.

cwraj po

W
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I sekretarz KC PZPR Edward Gierek I prezes Ra dy Ministrów Piotr Jaroszewicz odwiedzili 29 marca
Agencja Reutera poi.nf-Ormowała
11 br. przebywającą na ćwiczeniach poligonowych jednostkę ra~~tow~ _Sląskiego Ok~ęgu Wojskowego.
z tym, że około
w zwlą
.
zJ Gościom towarzyszył minister obrony narodowej gen. um11 WOJCJ_ech J.aruzelsk1. artylerzystów II Armii
kwietnia R1s.sin er s tka się
Jednostka rakietowa Sląskiego OW - godna kontynuatorka tradycJI boJowych
po . .
. g
.
na
.
od~owiedzl
ud~ Wojska Polskiego należy do przodujących w naszych silach zhrojn~ch. Jej żołnierz~ w
d.elegacJa SYTYJską i pó~mei
koleiną podróz wezwanie 6 Warszawskiego Pułku Zmechanizowaneg o dla uczczenia ozynem 3~-leeia Polski LudoweJ
w
się zapewne
realizują wartościowe z;obowiąza.nia szkoleniowe i na rzecz gospodarki narodoweJ.
bliskowschodnią. '
. PZPR
powitali wanych. I sekretarz KC?
g.oraco
aa fi: iet.owcy
llllllHlllllllllllllllllllHlllllllllllUUlflllllllllłllllllllllllllllllłllllllllll
zołme:wm
wręczył prz?<'uiącym
swoich gości.
symboliczne
meldunku o ćw1cz~cych Jednostek
Po wysłuchaniu
działalności szkoleniowej i ideowo- upominki.
sło
Na zakończenie pobytu Edward
wychowawczej prowadzonej w jeoraz
dnostce, goście obserwowali pokaz Gierek i Piotr Jaroszewicz
Jaruzelt5>ki
kunsztu bojowego rakietov1ców O- gen. armii Wojciech
·raz zapoznali się z życiem. warun- spotkali się z kadrą i żołnierzami ,
kami szkolenimvymi i socjalno-by- a następnie z dowództwem pólnoRadziecnej grupy wojsk Armii
towvmi na poligonie.
Przebieg ćwiczeń potwierozil, że ckJej . Spotkanie przekształciło się
bra!eri
przyjaźni
manifestację
w
w
nowoczesny sprzęt znajduje się
związku
shva tączącego narody
sprawnych żołnierskich rękach.
I sekretarz KC PZPR dal temu RadzJieokiego i Polski.
wyraz z serde-cznych rozmowach z
przodującymi żołnierz.ami, gratulując im osiagnięć i życząc najlepszych r~tatów w s.tutbie i szkoleniu.
30 marca br. I sekretarz KC PZPR
Piotr
Edward Gierek i premier
Jaroszewicz w towarzystwie ministra obrony narodowe.i gen. armil
Wojciecha Jaruzelskiego - odwiedzili żołnierzy póll!ocnej grupy
Brazylii napływają alarmujące wiadomości o coraz bardzlej traLiczba
gicznych slrntkach katastrofalnej powodzi w tym kraju.
wojsk Armii Radzieckiej.
śmiertelnych ofiar stale wzrasta. Rzecznik Ministerstwa Spraw WewPo powitaniu !l'OŚCi. dc>wódca pól
nętrznych Brazylii ocen;a ją od 2 do 5 tys. Znaleziono iuż zwłoki 90 osób.
nocnej grupy wojsk Arm ii RadzieW małych miastach w stanach S·a nta Catarina t Rio Grande liczba śmier
ckiej gen. płk Iwan Gierasimow
telnych ofiar waha się od 20 do 60 w każdym z nich. a z miasta Tubarao
pn;€<lstawiJ członków Rady Wojennadszedł meldunek jednostki wojskowej. że zginęło tam 500 osób.
Liczbę pozbawionych dachu nad głową szacuje się na 200 tys. Najbarnej oraz zapoznał Edwarda Gierdziej ucierpiała ludność stanów południowych. Po prawie 2 tygodniach
ka i Piotra Jaroszewicza z życiem
deszczów dopiero w tych dniach zaświec!lo tam po raz
tropikalnych
i szkoleniem żołnierzy radzieckich.
pierwszy słońce, Ale ponownie zaczął padać deszcz w pólnocno-wschodWysokie uznanie gości wzbudził
niej części Brazylii. W porcie Sao Luis ulice zamienily się w rwące potozwłaszcza m istrzowski pokaz dziaki. Rząd brazylijski wszczął zakrojoną na wlelk'I skalę akcję pomocy dla
Fot.: A. Wach
łań lotnictwa i wojsk zmechan-izomieszkańców 'mias~a ceara w północno-wschodniej części kraju,
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Rośnie

liczba ofiar
powod zi w Brazy lii
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JUTRO: Graiyna, Zbigniew,

przewiduje dla Lodzi I woje.
wództwa następującą pogode:

zachmurzenie umiarko\vane z mo-

01>adów.
przelotnvch
żliwością
l'emperatura minimalni 6. mak·
słabe
Wiatry
C.
svmafna 18 st.
ł umiarkowane. wschodnie. Jutro
T.achmurzenle male I umiarkowane, nadal ciepło.
Ciśnienie wieczorem 150,ł mm.

1934 -

Założenie

Komumsty.

oznej Partii Iraku.

r

nez kilka dni największe za.Interesowanie towarzyszyło rozmowom prowadzonym prze:i amesianu
sekretarza
rykańskiego
raKissingera z przywódcami
dzieckimi. Ofic.ialnie traktowano Je jako przygotowanie do wizyty Nina
xona w Moskwie, za.powiedzianej
czerwiec, ale rzecz jasna nie ograaicz:vły
się one do omówienia szczeęółów protolecz próbowano podczas irh
kólarnych,
trwania omówić najwainie.isze pr11blemy
żywotnie zainteresoktórymi
polityczne.
wane są oba państwa.
Tak więc sporo czasu poświęcono Bliskiemu Wschodowi i Wietnamowi. jednakże. co zgodnie podkreślaja wszyscy
komentatorzy. zagadnieniem kluczowym
w stosunkaeh radziecko.amerykańskich
poz.ostaje <>i:;raniczenie zbrojeń stratel!icznych Tej niezwyklP trudnej. skomplikowanej sprawie oo święcone sa rokowa.
nia w Genewie zwane ..SALT II", podczas k tórvch szuka się r07wiąz:an ia kQffipromisowego. do zaakreprowania przez
oba państwa. uwzględniającego w rów.
nym stopniu lnteresy stron.
Na pewno rozmowy Breżniew - Kiss inger nie usunęly wszystkich trudności.
Nie o to zreszta c-hodzilo. nikt tego nie
zakładał. Wyglada iednak na tio. że bę
dą one P<>mot'Tle dla negoejatorów ge.
proces
newskich. pozwolą przvsnieszvć
pokonyw:rnia przeszkód. Gdvby tak s i ę
~lalo. zadowolenie obięłoby nie tylko USA
gdyż
l ZSRR lee-z także resztę ~wiata.
to
ograniczenie zbroień strategicznych
do
rozbrojenia.
\vażny krok na drodze do
śWiata bez wojen . Nie ma potrzeby podkreślać, jak bardzo tego pragną narody
wszystkich kontynentów,

I na forum ONZ, gdyż Nehru, zaangarobez reszty w dz.ielo zachowania
wany
pokoj u i rozwoju współpracy miedzy pań
stwami. zdawał sobie sprawe ze zbieżno
ści swych dążeń z naszymi.
W marcu 1956 roku zjawiła się w New
De lhi ekipa polskich szybowników. Odbył sie pokaz wielkiei(o kunsztu. na który
także premier Nehru. Kiedy po
"b
locie wylądowała na dwue kt
cianie" Szemplińska, spy.
nie zechce polecieć
, et;
ową nieba". Mimo przeraonY,, poprosi! o spadoż w powietrzu.
il l::i
ż
ukrywał
· A nuż 'CO

Nie minęło wiele lat, a Ind ie stały się
I są do dziś naszym pierwszym partnerem hRndlowym spośród krajów Trzec iei:;o
$wiata. Współpraca między Polska a rnd ia.
m i nie oitranicza!a się oczvwiście do tej j€'ddziedziny. Znajdowaliśmy często
ne.i
wspólny język w kwPstiaeh politr-znyC'h,
zarówno w stosunkach dwus!Jronnych, jak

przeżywa! iśmy
&ię stanie? Li-

Otóż

p. Ert!e twierdz!, fe jest oburzo-

ny faktem nazwania przeze mnie Onody
„szaleńcem", produktem określonego sposobu wychowania. bowiem clla naszego
Czytelnika ów japoński porucznik prowadzący przez 30 lat wojnę, zabijający
wsie. to... bohater,
podpalający
ludzi,
Nie
przykład wytrwałości i wierności.
mogę. z przykrościa to stwierdzam. zgodzić sJę z p. Ertis. Proszę nie mylić dwu
rzeczy - bohaterstwa ze ślepym, fanatycznym posłus7..eńsitwem. Onoda miał radio tranzystorowe (jego „zdobycz wojenna"), wiedzial, że wojna eię skończyła
lecz nie chciał tego przyjąć do wiadomości. Na.dal mordował bezbronną ludnoś~
w imię ... Właśnie. w tmię czego? Hitlerowscy zbrodniarze wojenni, gdy · 5,tanę1!
praed sądem o.skarżeni o ludobójstwo, taki:.e ttumaczy1i się, że jedynie wykonywali rmkazy. Ale czy człowiek. taki prze2:
duże „C", powinien robić wszystko gdy
otrzyma rozkaz?
uważam za bohatet'.a
Pyta Pan, czy
Matr'lsowa. zasłan iającego własnym ciatem bunkier. Anielę Krzywoń ratującą
fok 11menty. Ojca Kolbe. który dobr<>wolnie pos.zrol na śmierć. Tak. proszę Pana,
to byli bohat~rowie, przed nimi chylę
::rola. Nie przed Onodą. bo dla mnie to
;ylko maszyna do wykonywania rozka~ów bezmyślny szaleniec. Ci~kaw jestem
ooania innych Czytelników. Może napi.
szecie do nas - jakie ,Jest wasze zdan ie ?
HENRYK WALENDA

1899 -

Rebato

Ur.

Bitossl,

działacz międzynarodowego
chu związkowego.

ru-

1944 - Początek formowania
Armil Polskiej w Związku Rapierwszy
dzieckim (1. IV.
rozkaz organizacyjny dowódcy
armii).

Trzeba zawsze bra6 f.o, co
nam się na.leży, ale nigdy mniej
a.ni więcej.

sm echnij

-

Stóf spokojnJe,

· wytrzeć

podłogę

I

się
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Dziewiętnasty dzień starć zbrojnych
na froncie syryjsko-izraelskim

Zakończenie
•

sympozjum

,,Pokój

i sprawiedliwość"
zaW Jab!onn!e k. Warszawy
się 30 bm. II Mię<:l'Zyna
sp<rai
„Pokój
Sympozjum
irodowe
przez
wie<lliwość", z.organ1Lrowane
$1xlwarzyszenie „PAX".
lkończyto

W dwudni()IWych obradach ucz.edziałaczy
150
b1is1ko
i;.tniczylo
pi.
chr:ześcijańskich. naukowców,
sarzy i publicystów 19 krajów euro1Pejskich.
przedyUczestnicy sympozjum
skutowali naji.stotnJejsze problemy
z.wi ązane z utrwalen.iem pokoju na
wsoółdziałaniem
oraz
świecie
mal'ksis tów i chrześci]an w reall:zacji tego celu.
Dokonana w toku sympozjum s:ze.
!!'"oka i szczegółowa o·cena sytuacji
mię<:lzynarodowej, świadczy o dafoko zaawansowanym zbliżeniu poo
glądów chrześcijan z krajów
ustrojach &połeczno-po
iróżnych
liitycznych.

George Best

stanie

przed sadem
Gwiazda angielskiego futb-Olu
stanie 24 kwietnia
George Best przed sądem. Jest on oskarżony o
innych przedmiol
futra
k radzież
tów z apartamentów niedaW'no zdetroniwwanej miss świata. 20-letniej
Amerykanki, Mariorie Wallace.
Zn•""Y ze swych ekstrawaganckich
występów Best mia! być pr.zesluchi
RoZ<:orawę
wany w tym tygodniu.
jednak odwołano na '.\>niosek poszkodowanej, ponieważ udałil się
ona na pogrzeb swego narzeczonego,
amery)rnńsk i ego milionera l kierowcy wyścigowego Petera Revsona, któ
ry zginął tragicz:nie w ubiegłym tygodniu podczas zawodów w Republice Pld. Afryk!.
Best przebywa na wolności za kau(tj.
cją w wysokości 2 tys. funtów
ok. 4.600 dol.).

Autobus

stoczył się

,,

w prze pa se
W piąlek na Filipinach, około 200
mil na póŁnoc od ManUi, autobus
zjechał z drogi l stoczy! się do g1ęook!ej przepaści. ł osób zg!neJo na
miejscu, a 1J odniosło c iężkie obraprowadzi śledztwo
Policja
żen.ia.
m aJace ustalić przycz.'[ny tej katastrofy.

KC PZPR

Front syryjsko-i"Maefak l był w S()botę dziewiętnastym dniem z mę
du widownią starć zbrojnych. Rzecznik wojskowy w Damaszku ośWia
dczyl wiC'C'llorem, że wymiana ognia trwała prawie 10 godzin. Dodał,
iż Syryjczycy 7lniszczyli m. i.n· dwie wyrzubnie pociskó-w przeciwczoł
g()wyc.h.
praSO'Wej
Izraelski m~nister spraw zagra. Kairu. Na konferenc.1>i
nicznych Aba Eban oświadczył w przed opuszczeniem Wys.py Brioni
że
wywiadzie t€lewŁzyjnym, że Z/wią p!"Zywćdca egipski ośwJadczyt,
zek Radziecki ,,nie ma prawa" u- w rozmowach z prezydentem TJ<to
poozestn!czyć w regulowal'lliu konflik osiągnięto „całkowitą zgodność
ponieważ glądów we wszystkiich omawianych
bli&kowschodniego ,
tu
pmara.bską. &prawach".
poili tykę
prowadzi
TASS w k()lll1entarnu nadanym w
sobo·tę stw,ien:lzil w 7JWiązku z tym,
że Tel Awiw wciąż nie chce liczyć
się z realiami sytua.cj1i na Bliskim
W.schodzie i w świecie, i widocznie
zamierza nadal zagradzać drogę do
sprawiedliwego i !<walego ro2iwią.
Depa·rtament Stanu USA zakozania prohleanu bliskowschodniego . muniko•wa.J:, że w sobotę sekretarz
Kissinger zawa1rł
Henry
Prezydent Egiiptu Anwar S3.dat s.tanu
zakończył w sobotę dwudniową wi zw,ią.zek malżeński z Nancy Mado ginnes.
zytę w Jugosławii i powrócił
Slub 50-letniego ~fa dyplomacji
ameryka1l.skiej z panną Mag·innes,
b. gubernatora
współpracowniczką
stanu Nowy Jork, Nelsona Rockefellera, odbył się w Adin.glton pod
Waszyngtonem.
już
odleTegoż dnia H. Ki.ss.inger
małżonką na 10-d>niowy
z
ciał
url<~p do Aca.pulco w Meksyku.

·przehywołu

w Moskwie

Od 25 do 29 marca br. - na
zaproszenie Komitetu Centralw
nego KPZR - przebywała
delegacja
Związku Radzieckim
Komitetu Centralnego PZPR, z
sekretarzem KC PZPR Józefem
Pińkowskim.

pobytu delegacja
rozmowy z człon
kiem Biura Politycznego, sekreFiodorem
tarzem KC KPZR
Kułakowem oraz zastępcą przeRady Ministrów
wodniczącego
ZSRR Władimirem Nowikowem.
kilka
odwiedziła
Delegacja
i spółdzielczych
państwowych
gospodarstw rolnych w obwodzie
moskiewskim, zapoznała się z

W

Kissinger ożenił się

czasie

przeprowadziła

działalnością

Wioska , która

wszechzwiązko

wych instytutów naukowo-badawczych zootechniki i mechanizacji, a także zakładów produkujących maszyny i urządze
nia dla rolnictwa.

nie istnieje

Mieszkańcy
zginęli

z

głodu

Coraz większy wybór nowalijek

Pewna wioska etiopska, która niNa „zielonym rynku" jest już coraz
gdy nie była oznaczona na mapach, bardzlef
Dostawy salaty
wiosennie.
zniknęła z powierzchni
ostatecznie
podwoiły się w ciągu minionego tyziemi. W Genewie Mięrlzynaroclowy godnia
podaż Jej będzie nadal szybi
Czerwony Krzyż poinformował. że ko wzrastać.
będzie także
Więcej
wszystkie kobiety I dzieci w tej
które w tym roku pojawiosce zmarły z głodu, a mężczyź rzodkiewek,
znacznie
sklepach
w
się
wiły
ni, którzy udali się po pom~!!. za- wcześniej.
nadchodziły
Dotychczas
Wi05!ta została one głównie z rejonu Zakroczymia,
na pustyni.
ginęli
odl<ryta przez ekipę ratunJ:nwą na największej w kraju „bazy" upraw.
helikopterze. która poszukiwała od- W najbliższych dniach zaczną
ilood świata ofiar klęski i;lociętych
du. Oprócz zwlolt kobiet I dzieci,
w wiosce n.atrafoiono na wiele świe Zapłacisz
żych grobów.
Wenezuelski urząd podatkowy nie
Ken NortOl!l musiał pozożartuje:
stawić w Caracas ok. 40 tys. dolarów Po przegranej walce o tytuł
mistrza wszechwag ze swym rodakiem George Forema:nem.
Dopiero wówczas otrzymał zezwolenie na powrót do USA.
Foreman l Jego promotor Jeszcze
Wczoraj zakończyły s.ię elimina- nie wywiązali się ze swych zobocje ogólnolód:Zkie XX Ogó}noopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
mógł podążyć za swym rywalem.
Jury, pod przewodnicbwem mgr
Jaua Kwapisza, orzekło, że w pio.
nie szkolnym I nagrodę otrzymała
Katarzyna Wójcik (Liceum Elkonol\'1-0nika
miczne nr 1). dwie II
lwon'i
D:i,browska (II LO) oraz
G()rgolewska (I LO), nagrodę III
Elżbieta Woch (XXXI LO) a nagrodę IV Elżbieta Brzozowska (Li.
ceum Jmronomiczne nr 1).
ogólnym I nagiI"odt:
W pionie
zdobyła Halina Rabenda. dwie II
Jerzy Godek i Jacek WojcieMelania ISteri III cilowsl<i
W USA wszedł na ekrany nowy
czewska.
dtugo oczekiwany film, nak~cony
na podstawie stawnej powieści F~
elrmmaciach Scota Fitzgeralda ,.Wielki Gatsby".
N a og.ol.nopolg.l~nc,h
w Lublm1e , . !':od~ reprezent.owac Główne role w fil.mle. pod tym saznane
będą: K. WOJCik 1 H. Rabenda.
odtwarzają
tytułem
mym
(M. J.)
życzymy im sukcesu.
gwiazdy hollywoodzkie Mia Farrow !
„Wlelkj Gatst>y",
Robert Redford.
kosztowa! firmę Paramount
który
6,4 mln dol., otrzymał największą
od czasu .,Ojca chrzestnego" kan1paz 9rzedWpływy
reklamową.
nię
sprzedaży biletów do 3;0 kin na teterenie całych Stanów Z.iednoczonych
są już trzykrotnie wyższe niż koszty produkcji.

starczać rzodkiewki również ogrodnl-

cy łódzcy.
Centrala Spółdzielni Ogrodniczych
zapowlada ponadto znaczną poprawę
szklarniowe
zaopatrzenia w ogórki
produkcji krajowej. Przewiduje się,
że skup tych warzyw zaspokoi obecne zapotrzebowanie rynku.
Wybór nowalii zwiększą też pierwsze, choć na razie niewielkie, ilości
gruntowego szpinaku z siewów jesiennych. Dostawy rozpoczną ogrodni_
cy Opolszczyzny. Pokaże slę również
Innych nokalarepka szklarniowa.
;.vaiii, Ja!cd s~c~iiplorku. N.nat~ k:;j'~
i!~że P~adny~~ a wa~~w po~~odz:cych
ze zbiorów zeszłorocznych stanowiących zimową rezerwę Óraz' jabłek.

-wyjedziesz

Najl epsi
łódzcy recytotorzy

~~~~~1rJ~Ii~~~~~eJ~atkbu~~~

No-wy

szlagier fi!mowy

w USA
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.
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Decyzją rządu
oszczędność

Delegacja

paliw w CSRS

Praco - korq

Jak poinformowała agencja Cz.TK, w Ozechosłowacji po tanowiono
zespól po:;unięć, 7Jll1ierza3ących do oszczędności paliw. Rada Mini.strów zobowiązała wszystkie resorty do zmniejs.zenie 0
10 proc. (w porównaniu z planem na rok bieżący) zużycia benzyny i
paliw do silników dislowskich.
Zobowiązano rówruież Ministersrbwo Spraiw Wewnętrznych i Ministerstwo Komunikacji do opracowania w terminie do 30 kwietnia br. projektu d?tyczącego ograniczenia szybkości poruszania się samochodów
Peter Knight, 2'1-letnl mieszkaniec
kanadyjskiego miasta Calgary, który
wszystkich typów oraz innych rodzajów pojazd-ów motorowych.
Rząd postanowił z dniem 30 marca br. p<.zeprowadzić reigulacje cen biega! nago ulicami tego miasta, w
dotal1cznych benzyny. Tak np. cene benzyny zwyczajnej podniesiono stal skazany na !OO godzin ..dobrowolnej pracy społecznej". Sędzia oz 2.10 korony za 1 litr do 4 koron.
świadczył. że nie chce sprawiać wra
Pod.jęte środ.ki mają na celu o&iągnięcie maksymalnych oszczędnści żenia, iż poblażllwie
traktuje ten
w zuzycm paliwa,. co sfano~vić będzie j€dną z gwarancji dalsz-ego dy- występelc, który - jego zdainiem namicznego rozwo3u gospodarki czechosłowackiej.
jest jedynie przemijającą fanaberią.
ale również nie uważa za stosowne
zbyt surowego wyroku.
nakładanie
że Peter Knight
powiedział,
Sędzia
udowodni!. że rozpsikusem
swoim
piera go nadmierna energia. którą
w Innym kiemożna wykorzystać
nmku. Zachowanie Knighta ma być
kontrolowane przez rok przez wyznaczonego opiekuna sądowego, ma
on przepracować 90 godzin dla Arm i Zbawienia I 10 godzin dla Adwentystów Dnia Siódmego.
W celu zapewnienia bardziej zrów- oplata pobierana przy sprzedaźy
:noważonej wymiany walut w turymareJc !NRD w wysokości 36 proc.
styce z niektórymi krajami socjali2. Do końca maja br osoby udastycznymi - minister finansów za- jące się w celach prywatnych do
rządzi!, co następuje:
Bułgarii będą mogły nabyć w punk1. z dniem 31 marca 1974 r. opla- tach wymiany walut 50 lewa, a ota pobierana przy sprzedaży koron s-0by udające się do Rumunii 500 lei
CSRS i fOrintów WRL zostaje usta- oraz w przypadku przejazdu tranlona w wysokości 30 proc. równo- zytowego orZP7 te kraje t::i.lonv ·· J
oraz na wymianę złotych. Natomiast w
wartości zakupywanych dewiz
przypadku wyjazdów na d!Ui.>ŁZY pobyt np . urlop. upoważnione oddziaNBP w miastach wojewódzkich
ły
dokonvwaly wyższych przybędą
zgodnie z obowiązujacyml
działów
.
normami. Po tym okresie wszyst!tie
ysiąc złotych miesięcznie zaopatrywać
bedą
walutowe
kasy
tegoseria
W dalszym ciągu trwa
specjalnego
wysokość
to
rocznych anomalii pogodowych. Ma- podróżnych w środki płatnicze na
stypendium naukowego jar zec przyniósł kolejne niespodzianki wyjazdy do Bułgarii i Rumuni! zgokie ma być wypłacane od
dniu dnie z ogólną normą przydziału, tj.
-. falę upalów w pierwszym
w10sny i nietypowy dla tego miesią- do wysokości 8.100 zł rocznie na o- pażdziernika bież. roku każdemu
sobę.
ca brak opadów.
.studentowi osiągającemu wyniki w
Równocześnie przypomina się. że w studiach co najmniej na poziomie
Jak informuje Instytut Meteoro!ogii i Gospodarki Wodnej w Warszawie WRL czekl podróżnicze realizowane przecięt.nej 4.5. Jest to propozycja
zanotowano od początku marca za- są w kasach walutowych w kwocie ze.sipołu
Ministerstwa Nauki,
z
ledwie 4,2 mm opadów podczas gdy nie wyższej 1a.k 2 OOO z! na tydzień. Szkolnictwa Wyższego i Techn'.ki,
3. Przy prywatnych wyjazdach do
średnia dla całego miesiąca wynosi w
stol!cy 29 mm. Najwięcej deszczów NRD prz.vclzial wynosi 100 marek, który przygotowuje program dos21 mm. ale raz na dwa miesiące na osobę.
konalenia systemu pomocy matespadło w Kołobrzegu O wyższe przydziały (w granicach rialnej państwa dla studentów.
w Gdyni już tylko 6 mm, zaś w Kra_
przynormy
rnczne1
obowiązującej
.,biekowie - 1.5 mm. Prawdziwym
Program ten opiera się na degunem suszy" Jest w tym roku Prze- działu) m-0ga ubiegać się osoby. któ cyzjach rządowych,
uchwalonych
re PrzeclstAwla skierowanie na wczamyśl. W marcu zanotowano tu zaledw końcu s.tyczn,i a br.,
Sejm
przez
JO
oowyżej
okres
na
NRD
do
sy
opadów.
mm
0,6
wie
Zdaniem meteorologów - przyczyną dni nie oplac-011e w złotych w Pol- a przewi<lującvch przyznanie na pobraku opadów jest utrzymywanie się sce lub vouchery na opłacenie ko- moc materialna studentom dodat.
sztów nocle,E(ńw w NRD. które upo- lwwych 200 min zł rocz!1'ie. Dowyższych, niż normalnie, temperatur
do zakupu 30 marek na datlwwa kwota przeznaczona bęi cyrkulacji wschodniej. która powo- ważnlają
du.ie napływ suchee;o i ciepłego po- każdy dzień pobytu - na pokrycie dzie przede wszystkim na pcdn ie.
itp.
wvżyw!enia
kosztów
kontynentalnego.
wietrza
z
Osoby wyjeżdżające do NRD na sienie najniższych stypendiów
Równie suche marce obserwowano
do 600 zt oraz
opl;icone w 400 zł mies.ięcznieliczby
\•.•czasy
na
lub
leczenie
kilka!;:rotnie
już w naszym stuleciu
.<;.tudentów
zwiększenie
na
w 1950. 1943 1921. 1904. 1903 r. Naj- złotych lub bezpłatne mo g ą n a być
200 marek w ciężar rocznej normy objętych pomocą materialna pańniższ e opady marcowe w Warszawie
przydziału dewiz.
ok. 3 mm.
ponaóto
s.ię
" ys tąp!ly w 1903 r. .stwa. Przewi<luje
przeprowadzić cały

dla streakersa

Komunikat min·istr·a finan·sów
o zasadach wymiony wolut

LONDYN. - W VientiaM osiąg
porozumienie w i>prawie Utworzenia rządu koalicyjnego z Udziałem przedstawicieli do niedawna walczących ze sobą dowu stron:
przedsta1Wicieli rządu vientiańskie
go i Palet Lao. Gabinet będzie się
składał z 10 członków po 5 ministrów z ka.żdej strony.
PARYZ. - Jak donoszą a.gencje
zachodnie z Bang>lvoku, armia Tajlandu została postawiona 29 marca
w &tan pogotowia. Ma to na celu.
jak twierdzą kota dobrze poi'llformowane w Ba.ng'koku, przeszkodze.
dywersyjnym w
nie „elementom
wykorzystaniu dla własnych celów
obecnej sytuacj1i politycznej w kra
ju". W Tajland.zie narasta naipię
cie s,po.łeczne, wywoJa.ne kryzysffill
deustają
Nie
go.sip<>darczym.
monstracje antyrządowe.
PEKIN, TOKIO. - Po raż pier:w
szy od 1949 r. w robotę rano WYstartowa1 z Pekinu samolot chiń
skii uda.ją•c się do No1Wego Jorku.
zakupionego
Je.~t t.o rejs próbny
przez chińskie linie lotnicze CAAC
nad
707" na trasie
„Boeinga Pacyfikliem, wiodącej przez Tokio
i Anchorage (Ala.sika).
Minister spraw zaBERLIN. Scheel
granicznych NRF, Walter
złoży dwudniową wizytę na Wę
podało
taką
Infornnacje
girzech.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
NRF, zaznaczając, że termin wizyprzysp.iesizony o jeden
ty ws.tal
dzień. W. Scheel uda się do Bud.a.
peSIZbu 7 kwietnia.
KAIR. - Jak donoszą z 'I'TypoliSIU Libia p-OiStanowiła przejąć pm:ostałe 49 proe. akcji holenderskiego
„Shell".
naftowego
towarzystwa
Decyzja o ca~kowitym znacjonalikoncernu
tego
zowa.niu mienia
podjęta zootala przez Li.bijs.ką Radę Rewolucyjną. 1 września ub. roku rząd Kadafiego przejął 51 proc.
akcji wszysńkiC"h zachodnich t'1'Wa.
rzystw naftowych, dzialający0 ch w
L!bii
NOWY JORK. - Rzeczruik ameSta~u
rykańskiego Departame:ntu
ze
George Vest zakomuniokował,
przyjęty
Henry Kissinger został
nięto

I

Od 1 kwietnia br.
,

k

pd •

.

o wyzszone ceny s upu
i detaliczne złota, srebra i platyny

Jak Informuje państwowa komi·
1 kwietnia br·
sja cen, z dniem
złota,
podwyższa się ceny skupu
srebra i platyny oraz ceny detaliczne wyrobów ze złota i srebra.
Nowe ceny skupu złomu złota w
próbie 1000 wynosić będą 300 zł za
1 gram, platyny 320 zł za l gram,
a sreb.t~ 3.300 zł za 1 kg.
Ceny detaliczne wyrobów ze zło
ta podwyższa się średnio o 25 proc.,
sztućców srebrnych o 30 proc„ sztuć
ców srebrzonych średnio o 25 proc.
oraz biżuterii i innych wyrobów ze
srebra o 20 proc.

• •
Wprowadzone od 1 kwietnia zmiany
w
cen mają głębokie uzasadnienie
tym, co obecnie dzieje się z cenami
świe
na
szlachetnych
złota i metali
cie. Od dłuższego czasu ceny złota
na rynkach zagranicznych "Tiieprzerwanie rosną. Spowodowane jest to
działaniem wielu czynników. Do najzaliczyć kryzys
ważniejszych trzeba
kapitalistycznego systemu walutowego, który spowodował spadek zaufania do podstawowych walut tego sy-

prezydenta USA Rkharda
przerz:
Nixona i poinformował go o wynikac.h rozmów z sekretarzem ge.
Leonidem
neralnym KC KPZR
Breżniewem i członkiem Biura Pomini.sitrem
KPZR
KC
litycznego
zagranicznych ZSRR Anspraw
dr:iejem Gromyką. G. Ve.st podkre.
ślil, że rozmowy radziecko-amery„ok.re.
kań.sikie w Moskwie były
ślonym krokiem naprzód" w rozobydwoma.
mię<:lzy
woju stosunków
pokrajami. W czasie rozmów,
Departa.
w,iedział przedstawiciel
o;siiągnięto „istotme
menbu Stanu,
wzajemne zrozumienie" w wielu omawianych kwestiach.

Adaptacja

„Buddenbrooków"
w Teatrze

TV

1 kwietiniia poniedzial>lwwy Teatr
adaptacją
z
Telewizji wystąpi
Tomasza
powieści
fragmentów
pt.
„Buddenbrookowi e"
Manna
„Małżeństwo Antoniny" w reży.se
rii Józefa Słot'Wińs.kiego.
W rolach głównych obejrzymy

KreczmarQWą,
Justynę
Zdzisława
Starostecką,

Elżbietę
Mrożew.

skiego, Krzysztofa Chamca. Edmuil"
da Fetńinga i LesZJka Tel&--zyńskie
go.
„Buddenl>rookow ie" - to pierwsza wielka powieść T. Manna. za.
otrzymał w 1929 r.
którą pi:sa.rz
nagro 0 dę NobJa.

Powrót zimy wUSA
Do północnej części USA powróciła
zima. W piątek wieczorem wśr<)d drapaczy chmur Manhattanu szalała śnie
Ulice pokryła 6-centymetrowa
życa.
warstwa śniegu, utrudniając ruch komieście. W niektórych miejw
łowy
poscowościach stanu Nowy Jork
Snieg
~rywa śnieżna sięgała 15 cm.
Jednak szybko się roztapiał.

Instytut
Dziennikorsłwo

UW
•
przyjmuje zapisy

stemu, a z drugiej strony - wzrost
popytu na złoto. Wzrósł równocześ
jako surowiec,
nie popyt na złoto
Instytut Dziennikarstwa Uniwersyużywany do celów przemysłowych. z
tetu Warszawskieg-0 informuje, że
tych samych· względów rosną również rozpoczęły
się już zapisy na podyceny innych metali szlachetnych.
studia stacjonarCo prawda stosowane w naszym plomowe ,dzienne
O
akadem!oki 1974175.
rok
na
ne
kraju zasady obrotu zlotem l metaw Instytucie
studia
:na
przyjęcie
iż
lami szlachętnym! powodują_
mo·.a
wzrost cen na rynkach zagranicznych Dziennikarstwa ubiegać się
nie ma automatycznego wpływu na kandydaci, którzy posiadają dyplom
studiów magisterskich
poziom cen krajowych, jednakże cho- ukończenia
w (bądź uzyskają go w bieżącym roku
dzi tu o tego typu artykuły,
l nie przekroczyli 30
akademickim)
obrocie którymi nie ma możliwości
odizolowania się od przemian, jakie roku życia.
do dnia 30
będą
trwać
Zapisy
w tym względzie zachodzą w świe
kWietnia 1974 r. Poctania przyjmuje
cie.
W ostatnim czasie skup złota i in- i informacji udziela sekretariat Innych metal! szlachetnych w naszym stytutu. WaTszawa, ul. Nowy Swiat
kraju wykazuje tendencję spadkową, 69, tel. 26-93-66.
wzrósł natomiast silnie ;,lOpyt na wyroby ze złota I srebra. Wzmogły się
nielegalponadto obroty na rynku
nym. Jednocześnie rosną ceny, które
płacić musimy przy imporcie złota.
to podwyżkę cen skupu
Uzasadnia
A Zarówno w mieście, Jak i w
złota l metali szlachetnych. co powin_
woj. łódzkim nadal not..ije się pono przynieść w konsekwencji ożywie żary traw l poszycia leśnego. PoLanie tego skupu. Podwyżkę cen deta- ry te powstają przeważnie na skulicznych \\·yrobów ze złota i srebra tek lekkomyślności osób dorosłych
uzasadnia również konieczność dosto- rzucających niedopałki Jub też in.ne
sowywania poziomu tych cen do aktu- palące się przedmioty. Przed dzialnych warunków rynkowych.
siejszą niedzielą obie komendy Straży Pożarnej apelują o ostrożne obchodzenie się z ogniem podczas nieO rozwa&ę
dzielnego wypoczynku.
prosi się również kierowców ciągni
ków i maszvnistów PKP.
A 5-letnie dziecko podpaliło wczoraj firanki w mieszkaniu przy ul.
Turoszowskiej. Splonęly również nie
które meble Ogień ugasiła Straż Po-

Wyro k na

Kronika wypatlków

sprawcę

•
porwa nia autobusu

żarna.

ulic Kilińskiego I
A Przy zbiegu
Mazurskiej, l<ierowca samochodu opozbawienia
zdespowodował
2831
IR
sobowego
lat.
5
przez
dzenia pojazdów
W wyniku
rzenie z motocyklem.
Sąd wydal również wyrok na kieG.
Jan
motocykla
kierowca
zderzenia
autobusu, Zygmunta Skrzyprowcę
czaka, który odpowiadał za pozosta- (Łagiewnicka 54) doznał obrażeń i
bez odpowiedniego przewieziony został do szpitala.
wienie pojazdu
A Tadeusz G. (Gwiazdowa Jl), jazabezpieczenia. Uznając, że Z. Skrzyp
„Fiat" 4666 IO,
czak nie zachował wszvstkich możli dąc samochodem
Zgierskiej i Lrśclastej
wych środl<ów ostrożności, sąd stanął przy zbiegu
z samochozderzenie
dopuiż
spowodował
stanowisku,
na
jednocześnie
dem ciężarowym, doznając ogólnych
ścił się on nie pnestępstwa lecz wydo szpitago
kroczenia i wymierzył mu 2 tys. z! obrażeń. Przewieziono
la. Samochód został poważnie ugrzywny.
szkodzony.
A Na ul. Szenwalda wybiegi gwal
townie na Jezdnię 5-letni Maciej P .
(Szenwalda 19). Dziecko potrącone
zostało bokiem samochodu, doznając
na szczęście tylko lekkich obrażeń.
A Szymon W.. lat 17 (Siedlecka 44}
na stopnJach tramwaju udejadąc
rzony został przez autobus MPK.
Doznał on stłuczenia oleców.
A Kierowca .,Wartburga" 5697 IS
Wycieczkowej, potrą
cofając na ul
(WleWlórcza 16). Kocił Rozalię J
bieta doznała urazów nóg.
A Na ul. Próchnika 15. Adam K.
przechodząc nieostroż
(Zakątna 51)
nie przez jezdnie potracony został
samochód ,.Warszawa". Po
obecnie obo- student osiągający takie same wy- przez
zmianę n-iektórych
w studiach i przejawiający mocy lekarskiej udzielono mu w
przyznawania niki
wiązu,jących zasad
pogotowiu.
stypendiów. Dotyczy to m. in. za- taką samą aktywność naukową, ale
sad przyznawania stypendllum nauSOnie otrzy:mujący stypendium
ko•wego.
sytuacji
cjalnego z racji dobrej
obowiązującym materialnej _ ma prawo tylko do
obecnie
stypend1ialnym
systemie
1 :O
stosuje się dwie katego- nag,rody semestralnej w wysokości Birmingham - SheffieldU U.
1 :3
Chelsea - Manchester
nauko- 1500 zl. Tak więc jednakowo do- Ipswich
nie .stypendiów
3 :O
·
- Coventry
wych, :llWanych też premiami za brze uczący się studenci otrzyma. Manchester C, - Wolverham;pton 1 :!
O:2
·
od
ó'
· d ·
Tottenham - Everton
dobrą naukę. Studenci, w których Ją
w1e r zne nagr y: p1erwsze- West Ham - Leeds
3 :1
·tru
s=me
1
c1'ą"u
w
s'ę
1
1
5 :1
rodzinach dochód miesięczny na 1 mu uzb'era
Carlisle - Swlndon
~
"
O:1
przel<;racza ląCZJnie 5000 z.l drugi ma tylko 1500. Luton - Middlesbrough
nie
członka rodziny
o :o
Notss County
Millwal!
o.tra:ymuja stypendium
1200 zł O:2
Oxford - Bolton
o :o
Blackpoal
socjalne w wysokości od 400 2lł do
Ze.s.pół opracowujący pmgram U- Portsmouth :l
o
Orient
Preston
właśnie
1200 zł miesiecznie. I ci
materialnej
doskonalenia pomocy
l :O
Sheffield Wed - Aston Villa
proponuje,
studentów
dla
pańs•twa
zastepczy).
(wynik
studenci mają prawo do comiesię
cznej premi.i za dobrą naukę, k.tó- aby o wypłacie nagrody dla wy\V sobotę rozegrano pierwsze pólra - w przypadku osiągania nai- bijających się w nauce decydował finaJowe
spotkama oilkarskie~o puAnglii. Piłkarze Burnley przecharu
Socjaliz
wyższych ocen i uczestniczenia w rektor w porozumieniu
United o :2. natoNewcastle
z
grali
Studentów
'.>racach badawczych uczelni - WY- stycznym Związkiem
miast zespól Lelcester City zremisował z Liverpool o :O,
nosi 1000 zł miesięcznie. Natomia.st Polskich.

30 bm. Sąd Wojewódzki dla m. st.
Warszawy ogtosil wyrok w sprawie
17-letniego Ireneusza Rionelllego oskar
żonego o to że 9 marca br. wykokierowcy
nieobecność
rzystując
do autobusu stojącego przy
wsiadł
placu Komuny Paryskiej. uruchomił
silnik i wjechał na grupę przechodniów, zabijając 1 osobę i 2 ciężko
raniąc, a następnie uderzy! w zaparkowane samochody I taranując jeden
z nich wpadł na ścianę domu. 1. Rlonelll byt wówczas pijany i niewiele
pamięta z owego tragicznego wydarzenia.

Sąd

skazał

oskarżonego na B lat
wolności l zakaz prowa-
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Kreta

Rejs „Opty", a. potem „Poloneza", łódzka wypr.awa „Kierunek - Północ", niskie Jachty „Copernicus·• l „Otago"
walczące dzielnie w regatach dookoła globu,
a wreszcie
slynne już w ł,odzi
ólko na Atlantyku" zatoczone przez
„Odkrywcę" z siódemli łodzian - instruktorów z Chorągwi
Ziemi Lódzkiej ZHP -. ot.o niektóre tylko powody, dla. których żeglarstwo stało się dla \\ielu łodzian czymś więcej
niż

W

dalekich horyzontów, spróbuję - w
oparciu o zeznania wydobyte z załogi
w składzie: Krzysztof Pankiewicz,

Systematycznie badając ruirny pałaC? odkrył on dals~
bardzo ciekawe ~zrzegóły. Okazało si ę na przykład, ZE"
w całym pałacu nie było am iednei kuchni. że tak zwana ,komnata pary król€wskiej" znajdująca się na samym
dol~. w wi€czme ciemnym miejscu - powinna przecież
być na najwyższym piętrze,
pełnym światła i słońca„
Wokól pałacu nie odkryto też żadnych śladów uomiezczeń gospodarczych: stajni,
ma!(azynów itd.· Okazał<'
si ę
ównież, że gli.niane dzbany. służace rzekomo
do
przechowywania z:boża i ol€.iu. mają tak maleńkie obwory, iż posłu~iwanie 51Ię ni:mi byłoby szal<->nif' ·'k<Y1!1Pli}l:o •
wane. Wunderlich prZ€my"''l te wsz.ystkie fakty l wowU'ZU wyStl!nął swą rewelacyjną hipoteze.

górę

Ten powszechnie paITTl\ljący, przyjemny pogląd podważył
nie<laiwno profesor geologii z uniwersytet.u w Sz:tuittgarcie, Hans Georg WunderUch. WystąpH on z rewelacyj.
nym twierdzenii·em, że pałac w Knoosos nie był miejscem l>ezitrosk>i i radości, ale przeciwnie - miejscem ża.
łoby i smutku. W siwojej książce .,Dokąd byik wy-wiózł
Europę", której 30-tysięczny nakład wstał blyskawi.czn(e
wyczerpany, n.iemieckii profos.or pisize. że pałac w KnosS-0.s poświęcony był kultowi śmierci. gdz:ie chowano mu.
mifhkowane uprzednio 2lWlokli zl!Ilarlyich możnowładców

Kirety.

Wed'ług Wunderlicha, o<lkryta przez Evamsa tak 2lWana „wanna król.owej" jest w rzeczywistości obszernym

!Sarkofagiem, a wielkie gLtniane dzbany, których tak W1.Ple wykopano w Knoosos, nie służyły bynajmniej, jak
przypusz;cza większość archeologów, do magazynowania
ziarna i oliJWy, lecz były urnami, w których chowano
s.zczątkJ :mnarłych Minojczyków. Także obszerne. prwstronne sale nie służyły celom mieszkalnY'!Il, lecz stanowily miejsce pracy mumifikatorów.

absolu-

tnie

niezbędnych rzeczy
piętrzących
się na nabrzeżu i koniecznych do zapakowania we wnętrzu dwukrotnie od

niej mniejszego jachtu - ten przyzna
mi całkowicie rację. Zaś ten, komu
przyszło

już

kiedyś

dokazać

GIPS

powyż

szej pakowniczej sztuki, ten skromnie
potwierdZ'i, że dla upartych żeglarzy
nie ma rzeczy niem<>żli wych.

By rue być gołosłownym powiem, li
111a takim np. „Odkrywcy" - jachcie
długości 13,5 m i największej szerokości 3,5 m zmieścić się musiało także „małe conieco"
na 6-mies•ięczną
wędrówkę w tym 300 kg chleba w
puszkach, 120 kg ziemniaków, 500 jaj,
setki rozmaitych konserw I przetworów, kilkadziesiąt kilogramów cebuli,
ryżu, mąki, kaszki manny, 144 butelki
„żywca", że o soli i pieprzu do smaku nie wspomnę. Było ponoć także
wZ';ęte na drogę „Maggi" ale specjał
ten, którego nie znosi! zresztą kapitan i lekarz - dziwnym trafem zniknął ze spiżarni od razu na początku
rejsu i mimo uciążliwego śle<l?.Jtwa
prowadzonego przez II oficera odnalazł się dopiero w dniu zakończenia
wyprawy.
Jeżeli mowa o zapasach (było tego
w sumie 5 ton), wypełn·iających szczelnie wnętrze jachtu, dobrze byłoby
wspomnieć także o takich drobiazgach
gak 200 map, 12 tomów locji, 3 tomy
spisów sygnałów radiowych. 4 tomy
tablic astronomicznych, sekstant, chronometr, specjalne mapy wiatrów ~
prądów,
radiotelefon,
echoson_da i
mnóstwo innych rzeczy, pomagaiących

wielce w trafieniu „Odkrywcą" w
Las Palmas, Barbados czy Gwadelupę.

Na lądzie - w n•lejednej rodzinie
pytanie takie wzbudzić może tyleż ży
we co niebezpieczne spory i dyskusje.
Na morzu I na jachcie rzecz jest znacznie pros·tsza. Tu - „głową domu"
jes<t tylko i wyłącznie kapitan (choć
nie zawsze mężczyzna). Trzej oficerowie - jego pomocnlcy - dzielą Ś';~
swoiml funkcjami według tradycyjnego podziału: pierwszy odpowiada za
nawigację, drugi za stan zapasów i
właściwe żywienie załogi,
trzeci za
sprawność
techniczną
jachtu. Pozostała część załogi, tzw. „szaja" wykon uje skrzętnie i z najwyższą ochotą
wszelkie polecenia kapita.na i oficerów.
Jednym z żelaznych pytań, stawianych żeglarzom przez nawykłych do
wygód szczurów lądowych jest pytanie o warunki socjalno-bytowe na jachcie i tzw. koje. Otóż te pierwsze
zależą w dużej mierze od niejakiego
Neptuna. który przyjmuje ••kargi i zażalenia
zwykle przy nieco większej
fali i w formie potocznie zwanej .,daniną". Jeśli chodzi o koję, to ~Iowo
to - wiążące się prawdopodobnie z
pojęciem ukojenia oznacza rodzaj
wąskiej I płytkiej szuflady do spania,
której używa.nie wymaga jednakże pewnej wprawy i samozaparC'ia. Koje
bywają nieco gorsze I lepsze. w zależności od położenia i parametrów szerokości i głębokości. Nic też dziwnego, że ich przydział odbywa się na
jachtach w sposób arcydemokratrz.ny.
Np. przy 7 kojach i 7 osobach załogi,
najpierw wybiera loże kaP'itan, potem pierwszy oficer, potem drugi iłd„
a ostatni członek załogi bierze w posiadanie koję. jaka zechce. Nie znaczy
to, rzecz jasna, że ze spaniem nie ma
problemów.
Na „Odkrywcy" np. w
kubryku, gdzie spało 4 członków zalogi - jeden chrapał. W związku z tym
mial obowiązek zasnąć ostatn~. by nie
przeszkadzać w zaśnięciu poz.ostałym.
W razie potrzeby interweniował w
porę oficer wachtowy, budząc „chrap iolę" i dopilnowując właściwej kolejności zapadania w blogi sen.

Wśród

zdjęoiu:

kapitan „Odkrywcy" w

1koju

pokładowym„.

Fot. K. Pankiewic1

TŁUMACZY

Niemiecknego geologa sklonil
nalnych tez, j€<len drobny na
że wszystkie s-chvdy i wanny
z gipsu. Początkowo Wundediich

ie

Na

JAK

HIPOTEZA PROFESORA WUNDERLICHA

Tak więc - słowo się rzekło
cumy rzucooe! Chociaż„. chwileczkę. Nie
od razu! Od pierwszego pomysłu w
rodzaju: „Ech.„ popłynąć by tak na
przykład na Kubę ... " d<J pożegnalnych
okrzyków pozostawianych n.a molo
żon, przyjaciół i wierzycieli wiedzie
zazwyczaj droga długa i usiana nie
oznaczonymi na mapach rafami. Samo
uzyskanie odpowiedzi
na pytanie:
gdzie I na czym będ2'lie można oopły
nąć? to tylko jedna z tasiemcowej
listy spraw do zalatwienia, przy których przeprowadzka, załatwienie telefonu lub opieka n{ld pięcioraczkami
to problemy nie wymagające właści
wie żadnego zacho<lu.
np.

na:ziwany pałacem z Knossos - ponieważ znajna obszarze starożytnego miasta o tej nazwie
- by! zgodnie orzez wszystkich archeologów traktowany
jako widomy pomnik wysoko roZJWiniętej kultury minojskiej, którą 1400 lat przed naszą erą starł z powi€rzchni
ziemi nieoczekiwany, straszliwy wybuch wulkanu
na.
wyspie Santol'in. KolorOJW€ freski na pałacowych ścia~
nach, prz€<lsitawiające pełne radośai sceny z życia. komfortowe ła'llienkrl., system kanalizacji po~alały g.ądziić, ?
:Pałac z Kno.ss.os jak na.jbairdziej pas,uje do „zJ:otej ery
minojskiej", w której na całej Kreaie, a prze'\ie wszyst'kiim w jej stoJ.icy, tym „Paryżu starożytności", panowała wYł11c2m.ie radość i be:zltt-ooka.

Sobieszczań

ski, Andrzej Piątowski, Jerzy Parka
i Jan Kłosdński oraz zwierzenia kpt.
Wiesława
Kłosowskiego wyjaśnić
niektóre kwestie, wiążące się z postawionym w tytule pytaniem.

widzfał

czego Minojczycy. a więc l'u.dz:ie _u:watani .Prz~ archeologów za naród o bardzo wyook1eJ crw1l_izaC.N! budowali
okazały pałac z glp.s.u - materiału miękkiego 1 .łatwo. n.i.
azczonego przez działanie wo<ly. DlaczP!(O zamiast g1·J:lS'1.I
nie zas•tosowald marmuru czy innego. trwałego kanue
nia? Wunderlich - geolo.g pokonał Wunderlicha - archeologa.

Pałac,

ychodząc z założenia,
że powyższe, zdrowe zainteresowaświadczą o budzącej się
mi!-0śoi do morza, jachtingu i

kto

Na począ11ku naszego stulecia S;Tlgielsilcl archeolog ! antropolog Artur Evans odkrył na Krecie, w pobliżu dzisiejszego mia.s•ta Herak1ion, poz.o5tałości ogromnego pałacu. Wielka liczba komnat i korytarzy, .s.komplikmvana
struktura architektoruczna obiekbu pozwoliły Evansowi
sądrzić, że odnalazł mityczny labirynt, w którym pożern!
swoje ofiary pólbyk, pólczłowiek. Minotaur.
dował s•ię

nia

Ktoś,

swoje tajemnice

L

48 dyscypliną Tot-0-Lołka„.

Relacje z poszczególny
rejsów, wrażenia spod koła podbiegunowego i z tropikó , OPoWieścł o dalekich wyspach,
sztormach i harcach delfin6w - wszystko &o pobudziło niejednego, cichego romantyka. do Intensywnych marzeń o podróżach na kraj świata, p~wanlu na ieglarza (niechby i
na „stawach Stefańskiego") oras praktycznym poznaniu
różnic między' fałem, foką, a tak, - dajmy na to - topenantą czy refszkontlą.
Obok powyższych zawiłych problem6w, dużo - a m~ze
nawet większość - osób trapi lłO pl'Oltu zwykła, zrozunuala ludzka ciekawość pt. JAK TO POD ŻAGLAMI BYWA?
C~y to prawda np„ że na jachcie nie Wolno gwizdać? Gdzie
się tam robi siusiu? Co się jada I Ile? Czy kapitan może
udzielać ślubów? Ile centymetrów szerokości ma koja? Czy
kuk to człowiek? itp., itd.

Lech Zubiolewicz, Maciej

odsłania

mieszkańców

lądu

panują

na ten temat różne i najczęśe'iej fał
szywe opinie. Nie ulega bowiem wąt
pi! wości, że życie na jachcie jest barwne I radosne, a upływa ono na peł
nieniu tzw. wacht czyli służb 'lajmujących
każdemu czlonkoWi załogi
(z
wyjątkiem kapitana) w sumie 8 godzin na dobę. Pozostały czas wypeł
niony jest zwykle paroma próbami
zmrużenia na dłużej oka, a przede
iDalsrz:;y ciąg na str, 4).

Niezwykły

WIELE

do wysnucia tych orygipozór, fakt. Okazało si ę,
w Knos.s os zrobione są
nie mógł zrozumieć, dla-

Schody z Knossos mogły być zrobione z gipsu, ponlenikt po nich nie chodzi!!. ogrmnne amfory nie
prze('howywani• zapasów i nikt nie mieszkal
w przestronnych salach. Nie były potrzebne kuchnie,
stajnie ani inne pomie.,zczenia !(ospooarcze, ponieważ pa~
nie był prz€znaczony dla żywych ludzi.

'"Ż i tak
Elużyły do

:int to palac śm.ierni, g;igantyczny cmentarz mieszkań
stolicy Krety. Wunderlich zaatakował także po.gląd
U~nych, że przyczyną
upad~u
wysokiej cywilizacji
1t ty był silny wybuch wulkanu na wyspi€ Santorj;11.
Je t ona oddalona od Krety o przeszto 120 kilometr()W
i - zdaniem profesora - niemożliwością jest. by wybuch tak odległego wulkanu zagro2lil Knosoos. Wunderl!ch p.owotuje się przy tym na fakt, że ki€dy w 1906 roku
stra 5<zne trzę51i enie ziemi nawiedziło San Francisco, to
jego p.romiei't nie w:inkroczy! poz.a odległość 70 kilometrów.
có

To ni€ wulk&n ani trzęsienie 21iemi spowodowały zniszczenie pałacu w Knossoo. Zdaniem profesora, prawdziwym sprawcą zniszczenia byli złodzieje cmentarni. którzy penetrowali pałac śmierci w poszukiwaniu ukrytych
w mumiach ko&zloOwności i złota.
Hipoteza profe.sora Wunderlicha wy-wołała siprzeciw archeologów i historyków sztukii, zarzucajacych mu nierealność jego przypuszczeń. Ale wielu z nich po zastanow ieniu się doszto do wniosku, że fakty i wvwody niemieckiego geologa maja pewną przydatność dla naukd.
Trudno powiedzieć przecież. kto ma rację. Jak w każdej
innej dyscyplinie
naukowej, tak I w archeologid jes.t
wiele błędnych i dziwnych teorii i hipotez, ale prawda
prętlzej czy później zostanie o<lkryta.

przypadek medyczny

jednym ze szpitali w Rio
de Janeiro odbyła się niedawno operacja usunięcia
nowotworu mózgu u 23-letniej
dziewczyny, której choroba stała się
głośna w całym
kraju.
Oczywiście
nie chodziło tu o
samo schorzenie, ani o operację, która
należy do typowycq
w przypadkach tego rodzaju
nowotworu.
Jednakże historia
Marii das
Gracas Guimaraes jest bezprecedensowa, a to ze względu na
objawy, jakie spowodował u
niej wspomniany nowotwór, umiejscowiony w pobliżu środ
kowego płata przysadki mózgowej,
wytwarzającej
hormon
zwany melanostymuliną (MSH)

lub intermediną. Jak wiadomo,
hormon ten związany jest ze
zmianami barwnikowymi i wywołuje
w niektórych wypadkach zakłócenia w wydzielaniu
pigmentu, od którego zależy
barwa skóry.
Nowotwór, wielkości malej
cytryny, jaki usunięto pacjentce, spowodował w ciągu zaledwie trzech miesięcy zmianę koloru skóry z mlecznobiałej na
zupełnie ciemną. W ten sposób
dziewczyna stała się sensacją
rodzinnego miasta, przy czym
nie obyło się bez różnego rodzaju spekulacji na temat rzekomo czarnych przodków w tej
rodzinie.
Matka
Marii,
niebieskooka
córka osadników hiszpańskich
zaznaczyła,
że
zmiana koloru
skóry u córki zaczęła się jeszcze przed 4 laty i że najpierw
zaczęły
ciemnieć
ręce
dziewczyny. Natomiast przed około
trzema miesiącami skóra
na
całym ciele zaczęła
przybierać
niemal z dnia na dzień odcień
coraz ciemniejszy. Zarówno sama Mari.a, jak jej otoczenie
zdołało przyzwyczaić się do tej
niezwyklej zmiany i dopiero coraz uporczywsze bóle głowy
zmusiły w końcu
dziewczynę,
która jest studentką chemii, do
poddania się leczeniu.
Dr Sampaio,
neurochirurg,
który opiekuje się chorą, oświadczy!, iż w ciągu roku odzyska ona poprzedni, jasny kolor skóry. Zapowiedział również podjęcie prac badawczych
nad
działaniem
hormonu
„MSH", które będą mogły rzucić zupełnie
nowe światło na
zagadnienie zmian pigmentowych i możliwości regulowania
koloru skóry dzięki zabiegom
neurochirurgicznym.

BYŁO NAPRAWDĘ

Francuzi dzień ple?'wszego kwietnia
„poisson
d'av?"i!",
czuii
kwietniową,
rybką,. A wzięło
się to
stąd: Ludwik XIII,
chcąc
mieć na
oku Karola IV, księcia Lotar11ngii,
osadził go na zamku w Nancy i kazal dobrze pilnować. Królewski wiezień znala.zl jednak sposób
ucieczki.
Mylq,c straże przepluna,l wplaw kana.!
lq,czq,cy Marnę z Renem, wlaśnie
w
dniu pierwszego kwietnia.
nazywają,

Pierwszy

kwietnia,

to

tradycyjny

dzień wzajemnego oszukiwania się dla

i:artu, wyprowadzania w pole, nabierania podaje Wladuslaw Kopaliń
ski w „Słowniku wyra,zów
obcych".

Od najdawniejszuch czasów w tum
dniu zwodzono się wzajemnie:
w
starożytnym Rzymie, w dawnej Polsce, w Niemczech. w Anglii. we Francji. W dniu pierwszeao kwietnia nabierały swych bliźnich również ludu
celtyckie i stateczni mieszkańcu Indi.i.

-

Tej

grubej ryby kazano dob?"z11
a jednak umknela!
mówili Lotaryńczucu. Nabrał nau
ksiq,żę króla/
pilnować,

1

Na pamiątkę tego zdanenfa w dnifu
kwietnia Francuzi
na,bieraia.
ci<>
jedni drugich.

dziś

Sejm augsburskł z 1530 ?'oku wuznaczyl dzień 1 kwietnia na regulowanie
wszelkich sprnw fina,nsowuch pomiedzy prywatnymi osobami. W związku.
z tum bul to dzień różnych spekulacji i nabierania dlużników. Dawalo
Nie tylko nasze czasu maja, pra.wo to powód do we.włości. z tum, że niP.
do żartów i natrzasania się z bliź zawsze się śmia! ten, kto śmiał sie
nich. Starożytni Grecy upatrzyli sobie ostatni - to znaczy nabieTanu.
takiego „bożka do śmiechu" Sulena, rubasznego starucha. roześmiane
„Zwodzijaszek". Nazywano taik dzień
go od ucha do ucha. Sulen bul wu1
kwietnia, silq,c się na elegancję, gdyi:
chowawcą
Dioni.zosa,
lubi?
dobre
inna jego nazwa brzmiala: primaprylusz, co kojarzylo się z PMalii:em
i innymi przekleństwamł ?"zuca,numi
na nabierajq,cego. A zwodzijaszek
to
jakoś ładniej, chociaż nasuwa na myśl
zlodziejaszka, czlowieka kra-d.nącego„.
prawdę,
to
jest lga?"za. Dzień 1
kwietnia, w którym zwodzi się naiwnych, jest sam łgarzem, adui: przepowiada zwodniczą, pogodę t?"ochę
zimy, t?"ochę lata.
wino ł bachantki z jego O?'sro.ku.. A
kiedy podpi! sobie, p!atal 1'Óżne figle
W dawnych latach, w Polsce f w
nie tylko bachantkom, ale także po- Europie w dniu 1 kwietnia ro.zsulaważn11m ludziom.
no listu' ze zmyślonymi wiadomościa
mi. Np. że ktoś otrzuma? spadek
Pewnego
1'azu,
kiedy
glupawu po wuju, cieszącym się ieszcze dowladca Frygów, król Midas, zaopie- brym zdrowiem, albo i:e narzeczona,
kowal się spitym Sylenem, tenże obie. wstąpiła naale do klasztoru. Stąd tucal mu „z wdzięczności", że wsz11st- sia,ce zabawnych nieporozumień, o ile
ko, czego się tylko dotknie, zamieni ktoś nie zauważy! umieszczoneao u
się w złoto. Midas uwierzy!, ale chcąc
dołu napisu: „W dniu
1 kwietnia".
sprawdzić, czu dobrze s!uszu. chwucil
Stq,d powstało powiedzenie: Na prima.
się za ucho. Zamiast zlotuch, wuroslu
aprilis nie wierz, bo się omylisz!
mu ośle uszy.
Niektórzy
bieglł
w zwycza,j~h
primaaprilisowych sq, zdania, że żart
pierwszokwietniowy polegał nie no
tum, aby nadużywać łatwowierności
ofiary opowiadaniem jej niestworzonych rzeczy, ale na tum, aby zachę
cić ią do iakiegoś zu pel nie niPdorzpcznego czynu.
Celowali w tum szczególnie Niemcy, którzy ukuli
nawet
taki wierszyk:
Ap1'il, April, Ap1'il,
heu.t'kann
man
den

Narren
schicken

wohfm man will

-

co po polsu tlumac.z11 &it:

kogoś µ> konia.

zrobić

W tym dniu gazety tamieszczaly
primaapriliso we wiadomości takie, że
niektórym włosy stawały od. teao na
g!owie,
A. CZERSKI
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czynność polega na. Iafanht nago w miejs<iach ~gólme
dostęrmych. Streaking jest nowym szaleństwem pewnych śro
dowisk młodzieży amerykańskiej, samo słowo natomiast znaczy
pol-Ocznie - poruszać się, robić coś piorunem, blyskawicznie.
Co do pochodzenia tego określenia istnie,ją różne wyjaśnienia.
Bctdajże wzięło sii; ono stąd,
że pierwsi „streakersi'', jeszcze
nieśmiali piQnierzy tej ~ozrywki ezy demonstracji, jak kto woli - mającej już obecnie wprost e1>idemiczny charakter i wywołującej różnorodne rca.k-0je amerykańskiego społeezeństwa na ogól rozdziawszy się w jednym samochodzie przebiegali ulice i szybko wskakiwali do drugiego. Były to jednak nieśmiałe
próby i początki. O pierwsze1istwo ubiega się tutaj młodzież

Sama

z nniwersyt.etu . w stanie Maryland, ale ma
kurentów do

s

golasa. Olmzalo rię, że byl to
pewien miodu prokurent bardzo
szacownego banku. Nagusi pojawili się też w Paryżu pod wieżą Eiffla frrmcuskie gazety
stwierdziły jednak, że są to
na
pewno studenci amerykańscy.
By!y także próby streakingu w
miasteczkach
uniwersuteckich
Anglii. Ja.k dotąd jedna,k, streaking jest niewątpliwie 11>pecja,!_
treaking wyda je
się
zyskiwać grubo więk
sza,
popuia:rność
niz

n·ością amerykańską.

Nie wystarcza jednak ju~

M•

konkursy wytrzymaiości w tańcu, rekordy w
jedzeniu lodów, piciu
coca-coli, piwa, pochia_
nianiu befsztyków, po!ykaniu
szczegóinie długiego ma.karonu
czy złotych rybek. Jeden ż wy.
kładowców amerykańskich powiedział ostatnio, ie w wyniku
rozpowszechniania się streakingu jednego jest pewien: ie zło
te rybki będa, mogly czuć się
spokojnie. Wydaje się, ie swoista, atrakcy,inościa, - .zwłaszcza
wśród widzów, którzy sa, nie•
zbędnym składnikiem tych prr•
pisów - streaking bije wszustkie dota,d wymyślone ekstrawa.
gancje
ła,cznie z hll!Ppervingami, podczas których uczestnicu
obrzucaja, się wzajemnie
bitq
śmietana,, plastykowymi_ torebkami z farba,, a w W!Jlpadkach.
bardziej wyrafinowanych - zepsutym mięsem.
każdym

Streaktm.g, jak wspomnieliśmy,
rozpows.zechnil się przede wszustkim wśród
młodzieżu coliege'ów i na ogól prowincjonal·
nych uniwersytetów. U czestniczy w nim przede
wszystkim
młodzież biaia i na ogól z tak
zwanych dobrych domów. Oczywiście cząstka tej młodzieży.
Wall
Ale ostat11;bo także na
Street w godrinach rannych, gdy
wszyscy spieszyli do pracy, dostrzeżono

przemykającego

się

tym wielu kon-

prezach ponad 500 osób. Ostatn4>o na czoło wysu.nrtl si ę uniwersytet stanu Georgia.
Na
t1;mże uniwersytecie 5 studentów dokonała nago zespołowego
skoku na spadochronach.
Gdy
to się początkowo nie uda!o z
braku dostatecznej ilości widzów, rzecz została pcwtórzona,
przy czym
zawczasu wezwano
fotoreporterów.
Wtedy dopiero
uzyskano
ogólnoamerykańskie,
jeśli nie
światowe,
pubiicity.
Streakersi pojawiają się więc z
dość szczególnym upodobaniem
na zawodach sportow11ch,
w
przepelni.onych autobusach, w
salach koncertowych. Niedawno
pewna grupa oświadczyła,
że
będzie demonstrować przed Bialym Domem.
Później jednak
wycofal·i się, nie wiadomo jedtiak czy n:t dlugo.
Co " tym .i:robić? Pytają gazety, wychowawcy n.a wyższych
uczelniach, żartował na ten temat nawet prezydent Ni:von. W
:niektóry-eh stanach ziwstrza się
kary za obr-0.zę moralności, niektóre uniwersytety podejmują
decyzje o usuwaniu uczestników
rozbieranek z uczelni. Na Flo.r ydzie protestowali nudyści demcmstrując
oczywiście
w
ubranfoch - w kilku miasteczkach uniwersyteekich.
Sprawa
wywołuje oczywiście wiele róż
norodnych i na ogół
krytycznych rea.kcji. Jak podają pisma
ame-rykańskie, za,równo władze
porządkowe, ja,k uniwersyteckie
- stoją na stanowisku, że najlepszą odpowiedzią wobec tego
szaleństwa jest brak reakcji.

r-0.zie wwafa się,
ta.k sądz<i przunajmniej
prasa
amerykańska, ie streaklng WIJ•
rósł z tego samego podłoża. Czy
jest jednak tylko fenomenem
obyczajowym
cywtlizacji znudzonych? Eksplozją infantylitZmu? Zdania sa, różne. Na o.gól
wszyscy się godzą,
że jest to
objaw ekstrawagancji miodzieiu
wyrażany wyjątkowo absurdalnie.

W

w

sławy.

pinie co do przycz11n są
„Objaw
Psycholog:
„Udeczka
przed
konfMmizmem".
Lekarii::
„W
streakingu nie ma śladu seksu".
Socjolog: „Zaczyna to się od ryso
wania wielu rzeczy w toolecie".
Wielu uważa, że jest f;o szaleń
stwo sezonowe.
Ani więc protest, ani szczególny obj<lJw deprawacji.

O

różne. Filozof:
agresywności".

ma nagoU. Go-n,f rlę za m<lJksymalnie oryginalną jej ekspozycją, wyjątkowym szokiem,
G
także za rekordami. Do niedaw_
na rekord il-0ściowy aktów rozbierania dzierżył jakoby uniwersytet poiudniowej Caroliny,
gdzie uczestniczyfo w tych im-

Czu :mi'kniie i nadejśctem lat<i,
kiedy na plażach
pojawią się
lud.tie umiarkowanie rozebrani,
czy jak
kio woli częsciowo
ubrani. An•o zobaczymy ..•

... było to dla mnie niesamowite, wstrząsa
jące. Przemknęły mi przez n1yśl wszystkie
niezwykłe opowieści o reinkarnacji, o wę
drówce dusz; urywki jakichś lektur i filmów.„ Nie wiem skąd znałem tego czło
wieka, gdzie go spotkałem przedtem, ale zna
Iem go na pewno, spotkałem go już kiedyś, niewątpliwie on mnie znał także. Widziałem to w jego badawczym, przenikliwym spojrzeniu.
a.b!"zyliśmy robie w oczy dobzych kil!k;adzie.
dz iesiąt sekund . mijając &ię w tym nie.p.rzebra1nyim tłumie dążącym ku świętej rzece. ChciaJ jakby zatrzymać s•ię, poiwiedr,o;ieć

P

coś

do mnie i ja także, zbyt późno niiestety. z>decydowalem si ę na to samo. Zawróciłem
nawet
usiliowa~em iść w przeciwnym kiernnku. przeai.'
snąć się prze.z ten płynący
bezustarunie 'Zlwarty
tłum piei1g;rzymów... Ale ;mikinął już gdzieś, a ja
nie mogtenn się przedostać między jdą.cyrni, arui tym
bardziej pazez sz.pale'l." żebraków siedzących ze swoiimi aluminiowymi mis.kami i pokrzykiwaniem zachęcają.cych p ielgrzymów do z!o.żenia jałmużmy.
W1ięc już nigdy nie dowtiem &ię skąd znalem tego Hi-nd'l..l.Sa zanim przyjechałem tu p.oko1nujac kil.
ka,naście tys>i ęcy kil(liffietrów; kiedy sipotkalean ~o
pierwszy raz: te,r a.z czy przedtem?

Byliśmy już nad samym

brzegiem
Gangesu.
nie wysZl:o jeszcze zza horyzontu po prze ciwne.i stiron.ie rzelti. w.ięc sele<lynowa po9wfata
bardzo powoli nas ycaJa sdę purpurą, a wszystko to
l"aZem w polączeniu
z bTąwwawymi kamieniami, z których zbw:lowa1110 światynie i gmachy na
wysokim brzegu rzeki, tam gdiz,ie miasto Bena.r a s
z nią Slię łączy spraiwiało. iż tworzy!a sję nie.
zwykła kolmys.ty<ka zbudowana z ciepl:v{:h sepii
coraz bair<liziej jaśniejących. a na tym tle wi·elo~
barv1rne: szaire. czarne, zielooe, ni<>bif>.s.kde i „zeirwone .sza1ty pielgrzymów &tan<J1Wiły prz-epiPkną,
nastroiową mozaikę ruszającą się bezu'51lannie.
Słońce

~d1wJe miałem czas pojl'atrzeć na kąpiących s i ę
tu'z pq.y br:zegu. ,-',jes=e- na tych1 ogromnvd1 ocho.
dach zstępujących w dól także już PO<n i żej p-oqion:u wody . na pływających z rado nym pryrhaniem. na stojącvch niel"Uchomo bez oznak zt.m,na,
choć mnie chłód przenikPł mimo ~rub<'"'!O swe tra.
Mękzyźni byli nadzy, ledwie którzy mie ui na bio.
drach cieniuteńką krajkę od .u roku chvba raczej
niż dla .. przyzwoitości" (w naszym poięci<u oczy\1>1iście). Niektórzy mieli na sobie ką.piel&wkii. Kobiety nagie i jak onii wy·chu<lłe, ok:rywaly s.ię cienkimi płachtami . przez któ,r e - jeśli byty 'Zl!TlOCZ-One - W•idać było calą ich straszliwa wynęd-znia
l:ość. r.n.ne nie zadil•waly sobie i tego trudu. a mo.
że po prostu nie miały niczego czym by mogły się
okryć w cza:9ie tych r:Ytualnych a.b1ucH? I wtedy te
przeraź1'iwe ludz.kie szkielety były widoczne z całym okrucieństwem.

Człowiek przy czbo·wieku;
kobiety, mężczvźnd,
dzieci. Jedni w wodz.ie po s.zyję, nieco dalej od
brzegu, i1rmJ po kolana, jeszcze inni po kostki le<l-

~vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv~
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(Dokończenie ze s·t r. 3)
iwszystkim wykonywaniem rozmaitych
czyrnności

sprzyjających

osiągniędu

przez jacht zamierzonego celu podróży
o-raz poprawie samopoczucia ka pi ta!la.
Op·:s dnia na jachcie znajdującym
się na dowolnym monu można by zacząć od zabiegów toaletowych przewi-

dujących zwykle mycie w wodzie sło
nej, a.le równie mokrej co słodka I
przeznaczona zwykle na zupę. W
s·przyjających okolicznościach
wykorzystuje się również prysznic naturalny, tzw. deszcz. Wymaga to jednak
blyskawicz,nego rozebrania się załogi
do gola, Szybkiej zb·:órki na pokładzie
i jeszcze szybszego namydlenia cielesnej powlo:ki dla u.zyskania szan.<y
opłukania mydlin. Bywa bowiem i tak
(szczególnie w tropikach). że zbytnia
opieszałość w wykonywaniu
powyż
szych czynności może być powod"?m
przykrego zaskoczenia. Na „Odkrywcy" np. zdarzyło s•:ę, że I oficer, który wszystko rnbit wolno i dokladnie,
po zbyt starannym namydleniu musiał
długo czekać na następny opad kapryśnego dżdżu ...
Po śni.adaniu - PQrZądek dnia na
jachcie przewiduje zajęcia obowiązko
we, w związku z czym większość załogi usiłuje znaleźć je szybko we wła
snym zakresie lub też zejść blyskaw:cz.nie z oczu kapitanowi. Kapitan,
który zgodnie ze swoimi przywilejami nie pełni wacht i w nocy miał
oka.zję się wyspać, wychodzi zwvkle
na pokład świeżutki, z glową pelną
pomysłów typu „przydałoby się to i
owo wyczyścić, przykiręcić, pom~lo
•wać itp., itd."

Okrzyk kucharza, czy1i kuka: „obiad
gotowy!" wywołuje zwykle westchnle111ie ulgi całej załogi, ponieważ zapachy dolatujące z kambuza na pokład
kierują na ogól z.ainte·resowania kapitana na inne tory. Do zajęć wykonywanych przez załogę ze szczególną pa1ją należy zwykle szycie i latano:e podartych żagli.
Załoga
„Odkrywcy"
•także nie s•t ano·w ila pod tym wzglę
dem wyjątku.

„Odkrywca" od kuchni,
czyli

coś

dla

pań„.

Pasjonujące się żeglarstwem

(na r.aprzedstawicielki płci
pięknej spieszę
powiadomić,
że
w
sprawach kuchennych, włączn~e z myciem tzw statków panuje n.a polskich
jachtach całkowite równouprawnienie .
Wachty w kuchni, czyli w kambuzie

zie na sucho)
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obejmują

wszyscy (z wyjątkiem kapitana) bez względu na pleć i umiejęt
ności kuliname. Na „Odkrywcy" kucharzyli na zmianę, tydzień po tygodniu, wszyscy człoil1kowie zalogL Jak
twierdzi ka.pitan - starali się jeden
przez drugiego gotować jak najlepiej,
osiągają~ zres·ztą smakowo, obję
tościowo i wizuaLnie doskonale rezultaty. Jest to informacja poufna, ze
względu na możliwość zbyt łatwego
wykorzystania tych talentów przez
wyprowadzone w ten sposób z dotychczasowej nieświadomości malżon
ki.
Skoro ju,ż . !Uowa o talentach, to
warto zwrocie uwagę na noszące
wszelkie cechy wynalazczości i racjornilizators•twa poczynania II oficera.
Zbierał
on na przyklad starannie
wszystkie okruszki z chleba, nie pozwalając nikomu wyrzucić ani odrobiny. me chodziło przy tym o humanitarne dokarmianie latających ryb,
spożywanych zresztą przez załogę z
cebulką i kilkoma kroplami ~oku z
cytryny
Drugi robił z n-ich (tj. z
okrus,zków) d-0skonałą i jakże przydatną tartą bułkę ...
W równie pomysłowy I oszczędny
sposób gospodarowal on powierzonymi
jego pieczy zapasa.mi. Przed wplynię
C'~em w rejs zalecił na przykład zerwanie etykietek ze wszystkich konserw i namalowanie na puszkach
olejną farbą przeróżnych znaków według us•talonego
przez siebie kodu.
Zbędnym byłoby dodawać, że oznakowania te mówily co trzeba o zawartości puszek wylącznie jemu wprowadzając
w rozpacz potencjalnych
włamywaczy,
zaś kod do odczytania
tego szyfru II oficer chronił i strzegł
~a równi z delikatesowymi artykuła
mi w rndzaju cukle·r ków, czekolady,
pi wa czy polędwicy.
Parę słów warto
także
· poświęcić
samemu kambuzowi, czyli kuchni.
Stanowiła ona idealne mi.nilaboratorium, przy którym łódzkie ciemne kuchnie grzeszą potworną rozrzutnością
miejsca. Warunki pracy i wygląd
kambuza najlepiej wyobrazić ,;;obi e
stawiając na jednym bujanym f'ltelu
maszynkę gazową z garnkami, a na
drugim siadając samemu z zamiarem
błyskawicznego ugotowania pomidorowej i zrazów po nelsońsku z kopytl{a.

mi. l\ili!llO rozmaitych utrudnień (woda morska wypelniająca nagle garnki].
i psująca propo~cje między składnika
mi przyrządzanych potraw). posiłki na
„Odkrywcy" podawane były na czas,
a komisyjnie oceniane i zatwierd~ane
do spożycia dania cieszyły się niesła
bnąc~'m popytem.
Jeśli chodzll o efekty rejsu, to bezsprzecznie jednym z najważniejs·zych
był fakt. że mimo różnic charakterów
i upodobań gastronomicznych zalo.ga
spędziła ze sobą 166 dni w jak najleps3ej komitywie, po czym - czyli po
przepłynięciu ponad 11 tys. mil bez
defektów flzycznych i charakterologiczinych - przeka·zana zestala pr.zez
kap: tana (za pokwitowaniem!) w ręce
stęsknionych
malżonek.
Reklamacji,
jak dotąd, nie było ...
Kończąc

zdaję sobie sprawę, że
życia pod ża.glami pisać
można właściwie nieskończenie i że
mnóstwo tematów in.teresujących Czy...
telnika (czkę) pozostawiam odłogiem.
Z całą pewnością jednym z najprzy-

o

-

bla.ska.eh

jemniejszych momentów, o których
rule wspomniałem, są np. nocne alarmy do żagli, kiedy woda wlatuje czło
wiekowi przez kołnierz. a wylatuje
noga·wkami, kiedy trzeba wstawać do
n agłych awa.rii w czasie najrozkoszn iejszych snów, kiedy ... itp. Niewiele
osób spoza grona żeglarzy wie także,
że najlepszą, wypróbowaną wielokrotnie w czasie rejsów, metodą suszen·;a
odzieży jes•t tzw. parówka czyli położenie się spać w mokrych ciuchach,
a wstanie w suchych. Dla tych, którzy tego nie lubią, istnieje inne rozwiąza1nie, położyć się spać na sucho.
a po wstaniu na wachtę włożyć na
siebie n.a powrót mokre rzeczy. Ten
za.b;eg zwany hydroteraptą poprawia
ponoć radykalnie zarówno samopoczucie, jak i trudniejsze do osiągnięcia
poczucie humoru ...
Że co?
że za.pomniałem o czymś
ni ezmiernie ważnymi Ach tak ... Chodzi o pytanie w sprawie siusiu
prawda? Hm ... cóż, na niektórych jachtach bywają luksusowe szalety, ale
na ogól sprawę zalatwla się znacznie
pro ś ciej .
Należy jednak pamiętać o
jednym
nigdy, przenigdy pod
wiatr.„

ZDZISLA W SZCZEPANIAK

wie. Plyiwający ,.stylem klas ycznym", myjący sie
z użyciem n:i:Ydła, chlapiący si"ł. jakby to b yła n iedJz1 elna ma3owka, t.o zi1owu stc iący ni e n1ch0tIT10 U>
wzrokiem uLkwdonym w to różowiejące na ho.ry1J0ncie miejsce gdzie zaraz ukazać s:ę miał rą!J.ek
ta·rczy słonecz.n e i.
Wsiedliśmy do pl!askooeJrnych, szeroki.eh bod.7.i
wiosłowych

zachowujących

dość

chybotlLwą

równo.wagę. O.<>trzegano nas jeszcze pr-zed~ern , żebv
raczej uniikać fotiogQ·afcwania pielgrzymów w cza&ie kąpie1i, a już rotn e nie zd1jęć stosów na których płoną zwłok.i uma.rlych, jest absolutnie za.
bronione. Ledwie więc zdolaJ,em ukradkiem kilka
razy pstryknąć, ale dopiero teraz gdy tó<lź odbiła
od bnzegu, a dobrze od żywiony wioślarz zabral się
do roboty, moglem energiczniej łamać te zakazy.
lońce już wzeszło. Krąg najpierw purpurowy żól'kl, potem jaśniał, mgły
znad .rzeki ustę.powaly. Brzeg, ba!"dw wys:oki i za.
budowany schodami wiodącymi do st>oją.
cych na skarpie gmachów, wylania! się teraz w
całej oka.zaJośoi. Na wynio&lych murach świątyń
i palaców widniały ogromnymi literaimi sporzą
dzone nap.isy w języku hindi. „Oo to z,naczy?":
Spytałem naszego przewodnika, studenta te-0logdi
Uniwersytetu w B€nares. „Strzeż się złodlziei". Odpowiedział z uśmiechem. przypomnia·l o mi bo
swojską Częstochowę. Tam... Naprawdę . pomyśla.,.
!em o niej ..tam", tak m.i s.ię już zdała odległa„.
ta.kże jedni k.orzyatają z fanatyzmu drugich .
Z
tym. że tanaty=1 reJ.rn;ijny · jesi:
nieodlącrmy.m
atrybutem hirudui:zmu. Nie wystarczy jak u nas,
nawet choćby. wierzyć, wyzma,wać i prakt;>1kować ,
tu trzeba robić to w sposób fanatyczny ...

S

Na ?rzegu, na Ol\Vych schodach rozbierają się
osuszaJą, rozpakowują i pakują w.iel-obarwne tlUJITiy. Jeszcze jest chłodno. jes:zcz,p setki
wie lkich para.soli wyplecionych z liści palmowych.
tym samym ~posobem co przed s.etkami lat. leżą
porzucone, powlykaille z boku. Pielgrzymi nabie.
rają do lśniących. mosiężnych, lub alumi.niowvci>
naczyń o charakterysiycznym rozszerzonym kształ
cie wodę 'le świętej neki. Zabiorą ją ze soba do
swych domów. Uczeni badali wodę GaU1gesu wł~.
śnie w okolicach Benacr-es, tu gdzie zlewają sie
dwie św·ięte rzeki Indii: Ganges i Dżamna. Oka.
zalo się. ~ 1voda ta nie stanowJ zagrożenia epide.
micz,nego. mimo milionów które s i ę tu kąp i ą. mimo .ton popiolów i SZJczątków łud'lkich j<l!kie &ie
t-:.i wrzuca. Specjalna mikrofauna sprawia, że proces samooczys=nia tej wody postępuje niezwy.
kle szybko.
. N a wysokim, wywyŻSr2lQnyrn ponad obeooym po.
z iomem rze:ki, podnoiszącyrn się o kilka metrów na
w iosnę, gdy w Himalajach topnieją lodowce
lid wysok.ian murowanym
„balkonie" dootrze<>am
bardw nobliwie wyglądającego Hindusa, ubranego w
białą szatę, z czarną
sukienną
kamizelą
na
wierzchu. Czl'owiek ten, zwrócony twarzą ku dźrwi
ga)ącej się ku górLe tarczy s·l onecznej. od której
dzieli go kilkusetmetrowa szerokość rzeki. iedzi ,
tam w pozie kontemplacyjnej i przykłada dlonie
d-0 czola, do ust, do serca. składa je w dziękczyn
nych i proszaLnych gestach. Modli &ię. Może jest
to joga, który ziwalcza w sob;e w ten sposób Kam
żądzę, Krodh zlość Lobh chciwość, Moh
- rozpacz i Hankar - pychę, aby stać s·ię prawdziwym czlowieki·em, aby doznać kom.unii z naj
wyższym bóstwem?
Brzegiem C'iągnje już poza miasto długi siznur pielgrzymów 7 tobołkami n,a glO>Wach. To ci, którzy po
kąpieli w Gange.s.ie, po namaszczeniu czoła prze7
kapła<lla ochrą, odbywaia jeszcze pfolgrzymkę do
świątyni odleglej od Benares o ok. 37 km. To jeden z warunków pomyślnego wylmnania wszys·tkich pątniczych obo>Wiązków. Biedni wędrują pie.
szo i przez setki lat wydeptali wyraźną, choć ba.rdzo wąską scieżkę wz<lłuż Gangesu. B()•gatsi wy.
najmują lodzie.
Słońce jest już wysoko. Wstał d'Zień. Zawracamy. Nasza lodź plynie teraz w dót rzeki ku temu
miejscu, gdzie dopalają się rozniecone przed za.
chodem słońca stosy. Na nich spq.pielo·no ziwtO!ki
tych. których dusze już znowu rozpoczęły wę
drówkę. Widać z daleka betonowe niby tarasy po.
łącrone S<!'hodami. widać nikle błękitne dymy, ludzi s,1edzących w kucki i innych, którzy drągami
roz.grrebują żar dopalających &ię stooów.
„Opuśc.isz Benares, ale Benares nie łatwo opu.
ści ciebie. Nigdy już i nigdzie nie będziesz tak.i
sam jak przedtł'm"...
(c. cl n.)
ubiera.Ją,

WAŻNE

TELEFONY

Informacja telefoniczna
03
Straż Pożarna
08, 666-11, 595-55
Pogotowie Ratunkowe
~
Po'l;otowle MO
07
Iniormac.fa kolejowa
655-55
Informacja PKS
265-96, 547-20
Pogoto,vie wodociągowe
835-46
Pol:otowie gazowe
395-85
Pogotowie ener'l'etyczne
334-28
Pogotowie ciepłownicze
253-11
TEATRY
WIELKI - godz. 19 „Przygody
pana Kleksa". 1. 4. nieczynny
POWSZECHNY - godz. 11 „Billy
l<lamca" (zamkn ), 19.15 „Wkrót
ce nadejdą bracia", 1. 4. nieczynny
NOWY - godz. 11 „Dobry czło
·wiek z Seczuanu'', 19.15 Hzaklinacz deszczu", 1. ł, nieczynny
MAI.A SALA - godz. 20.00 „Czekając na Godota"
1. 4. nieczynna
JARACZA
godz. 11 „Ania li

„Próba terroru" (USA) od lat
godz. 15. Pożegnanie z fil•
mem: .Sami na wyspie" (jug.NRF) od lat 14 godz. 17.30. 19.30,
1. 4. „Tajemnica
dzikiego szybu" (A) (poi.) od lat 11 godz.
10. 11.45. 13.30. 15.30, „Klan Sycylijczyków" (franc.) od lat 16
godz. 17.30. 20
CZAJKA -· „Bialy ptak z czarnym znamieniem"
(radz.)
od
lat l4 gO<lz. 15, 17, 19
1. 4. nieczynne
DKM „Był sobie glina"
(łr.)
od lat l4 godz. 16, 18, 20
1. 4. jak wyżej
ENF.RGETYK bajk.i godz. 15,
„Port lotniczy" (USA) cid lat
H. godz 16.30, 19.15,
1. 4. nieczynne
:KOLEJARZ „Godz-illa kontra
Hedora" (jap.) od lat 14, godz.
16. 18, 1. 4. nieczynne
GDYNIA - „Zawieszeni na drzewie" (franc-.) od lat U
godz.
10. 12. 14, 16. 18, 20. 1. 4. „Siódma kula" (Al (radz.) od lat 1ł
godz. 10. 12, 14. l6, 18, 20
14

Z ielonego Wzgórza", 19.30 „Prze-

pis ze starej kroniki" (od lat
18)„ 1. -4 godz. 16 „Placówka",
19.30 „Kram z piosenkami"
MALA SCENA - godz. 20 „AltaBeta" (od lat 18), 1. 4. nieczynna
TEATR 7.15 - godz. 11 „Czarodziejskie krzesiwo", 19.15 „T1·ę
dowata" 1. 4. jak wyżej
MUZYCZNY - godz. 18 „Moulin
Rouge" (zamlal.) 1. 4. nieczynny
ARLEKIN - godz. 11 ! 15 „Tangal! l córka :Nieba", 1. 4. godz.
17.30 jak wyżej
.
PINOKIO - godz. 12 „Gdy lalki
nie śpią", 1. 4. nieczynny
EIEl\11 r.ODZKIEJ nieczynny,
1. 4.
g<><1z. 19 „Popiół i diament"
MUZEA
l!IZTUKI (ul. Więeko-w$kiego H)
godz . 10-li. 1. 4. nieciynne
HISI'ORII
RUCHU
REWOLUCYJNEGO
(ul.
Gdańska
13)
godz. 10-16, 1. 4. godz. 9-17
,ARCHEOLOGICZNE i ETNOGRA•
FICZNE (pl. Wolności lł) godz.
10-15, 1 4. nieczynne
HISTORII WLOKIENNICTWA (ul.
Piotrkowska 282) godz, 11-11,
1. 4. nieczynne
EWOLUCJONIZMU (park Sie.n.klewicza) godz 10-14
l. 4. nieczynne
LODZKIE ZOO

czynne

w godZ. 11--11
czynna do godz. 17)
K. I N A

BAI.TYK
„Dekada stmchu"
(franc.)
od lat 18 godz. 10,
12.15, 14.30. 17, 19.30
1. 4. jak wyżej
LUTNIA - „zemsta wilka mo.rskiego" (NRF) cz. II od lat 1ł
14 16 18 20
0
'
'
'
POLONIA „Ojciec chrzestny"
(USA) od lat 18 11odz. 8.30, 12,
15.30, 19 1. 4. jak wyżej
PRZEDWIOSNIE - „Królowe Dz!Jciego Zachodu" (franc.) od lat
14 godz. IO, 12.15, 14.30, 17, 19.30
1. 4. jak wyżej
WISLA „szpital" (B) (USA)
od lat 16 godz. 10. 12.15, 14.30,
17, 19.30, l. 4. jak wy:!ej
WLO'KNIARZ - „O~clec chrzestny" (USA) od lat 18 godz. 9.30,
13. 20. (godz 16.30 - sea.n.s zam
knlęty),
1. 4. „Ojciec chrzestny" gódz. 9.30, 13. 16.30, 20
'WOLNOSC „Dekada strachu"
(franc.)
od lat 18 godz. 10,
12.30, 14.30, 17, 19.30
1. 4. Jak wyżej
ZACHĘTA
„Przygody Robinsona Kruzoe" (A)
(radz.) od
lat 7 godz. IO. U.45, 1:\.30, 15.30,
„DziewczY'la szuka szczęścia"
(ang.)
od lat 16
godz. 17.15,
19.30, 1. 4 jak wyżej
ŁDK „2001, Odyseja k:osmiczna"
(USA)
od lat 16 godz.
15.30, 18.45, 1.4. „Trzeba zabić
tę miłość" (po!.) od lat 16 godz.
15.15. 17.30. 19.45
STYLOWY
„Zielona ściana"
(peruwiańskl) od lat 14 godz.
15.15, 17 30. 20, 1. 4. „Przygody
misia Yogi" (B) (USAJ od lat
7 godz 16. „Popiół I diament"
(A) (poi.) od lat 16 godz. 18. 20
STUDIO „Tylko dla orłów"
(ang.) od lat 14 godz. 15, „Fran
cuskl łącznik" (USA) od lat 16
godz 17 30. 19.45. 1. 4. „Fran<91ski łącznik" ęodz. 17.30. 19.45
TATRY
bajka
„Wędrujący
miś"
godz. 10, 11, 12, 13. 14,

f~z.ja~ · w~~ej

RALJtA - bajka „Cebulek:" godz,
13.15. „Pippi w kraju Taka-Tuka" (A) (szwedzki)
O<l lat 7
godz.
lł.30,
16.15,
.. Godzina
szczytu" (Al (POI.)
od lat 16
godz. 18. 20. 1. 4. „Pippi w kraju Taka-Tuka" godz. 16, „Goclz1na szczytu" (Al godz. 17.45,
19.45
OKA _ „Semurg _ ptak szczę~cia" (radz.) od lat 7 godz. 12.15,
14. „Wahadlo" (USAl od lat 18
l'(odz. 10. 15.45. 18. 20. 1. 4. „semurg ptak szcześcia" gO<lz.
1 30
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15

„Nieszczęścia

Altre-

~dL
ł od ~t "
· 1 · 19, 1. · nleczvnne
POPULARNE - „W pustyni t W
puszczy" (poi.) od lat 7 godz.
1;. 18.45. l. 4. nieczynne
1 MAJA - „Ulica Andrzeja Krutikowa" (AJ (radz.l od lat 11,
godz 13.30. „Komandos!" (Wł.NRF) od lat 16 i;:odz. 15. 17.i3,
1 36
1 ł. O.Komandos!" godz.
~· •
1 · 17 ·15· 19 3
Ml.ODA GWARDIA - „Złotorog!
jeleń"
(Al
(radz) Od lat 6
godz. 12.15. 14. 15.4~.
„Lobuz"
(franc.)
od lat 14 ~odz. 10,

.:9·:.~a \1~d~:

Mgii
k:;'f';;rj godz.
15.
„Niewygodrty
kochanek"
(wl.-4NRFl od lat 16 godz. 16,
18. 20.
1. 4. „Niewygodny kochanek" godz 16, 18, 20
PIONIER
bajka „Zagubiony
flecik" godz. 13, .,Gappa" (jap.)
od lat li godz. 14, 16, 18, 20,
1. 4. „Gappa" godz. 16, 18, 20
POKÓJ „Winnetou w Dolinie
Smierc!" (jug.-NRF) od lat 14
godz. 16, 17.45, „Sekret" (po!.)
od lat 16 godz 19.30, 1.4. bajka
„samochód" godz. 15, „Winnetou w Dollnle Smiercl" godz.
16, 11.45, „Sekret" godz. 19.30
REKORD - bajka „o królewnie
która wszystko widziała" godz.
12 „El Dorado" (USA) od lat
H godz. 13. 15.15, 17.30, 19.45,
1. 4.
„El Dora<lo" godz. l:i.30,
17.45. 2il
SO.JUSZ - „Przygoda W dżungli" (A) (radz.) od lat 7 godz.
14, „Krzyżacy" (A) (pol.)
od
lat U godz. 15.30, „Upadek czarnego konsula" (A) (radz.) od
lat U godz. 18.30, 1. 4. „100 karabinów" (USA) od lat 16 godz.
16.30. 18.45
STOKI - „Chłopcy z ulicy Brzozowej" cz. I godz. 15, „Siódma
kula"
(A) (radz.)
od lat 14
godz. 16, 18. 20. 1. 4 „Zawieszeni na drzewie" <franc.) od lat
U godz 16. 17 45, 19.30
SWIT - „Przygody Tomka Borówki"
(A) (radz.)
od lat 7
godz. U, 13.30 14.45, „Ch!opi"
cz. 1 I II (AJ (poi.) od lat 14
godz. 16, „Siadem czarnowłosej
dziewczyny" (jug.)
od lat 18
godz, 19.30, l 4 „Chłopi" cz. I
I II godz. 16.45. „Sladem czar-

~

111owtose-j
14.45, 20
DYŻURY

APTEK

Piotrkowska 1217.
Jaracza 31,
Rzgowska 51, Sporna 83, Niciarniana 15, Pabianicka 218, Lanowa 129/131. Obr. Stalingradu 15.
1.

ł.

Tuwima 19, Limanowskiego i,
Przybysr.ewskiego 88, Ossowskiego 4. Gagarina 8, Bratysławska
2a, Obr. Stalingradu 15.
DYŻURY

SZPITALI

Instyt.ut Położnictwa I Ginek<>logii, ul. Sterlinga 13 - Klinika
Położnicza ul
Curie-Skłodowskiej
15 - Kllnlka Ginekologii - dzielnica Sródmieśc!e i z dzielnicy
Górna Poradnia 0 K" z ul. Felińskiego.

Szpital lm. M. Madu?'owicza Klinika Po!.-Gin. AM - dzielnica Polesie or92 z dzielnicy Górna;
poradnie K, ul. Przybysz~wskiego
32 I Zapolskiej 2.
Szpital Im Kopernika - dzielnlca Górna.
poradnie „K"
Odrzańska. Cieszkowskiego, Lecznicza I Rzgowska.
Sz1>lłal Im. H, Wolf dzielnica Widzew oraz dzielnica BaTuty,
Chirurgia ogólna - Szpital im.
Pirogowa (Wólczańska 195)
Chirurgia urazowa
Szpital
WAM (Żeromskiego 113)
Laryngologia
Szpital
im.
Barllckiego (KOP<'lńskiego 22)
Okulistyka - Szpital im. Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Chirurgia 1 laryn!'(ologla cl.ziec!ęc11
Szpital
lm . Korczaka
(Armil Czerwonej 15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Barlickiego (KopclńqJciel?o 22)
Toksvkologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8).
1. ł.

Chirurgia ogólna - Szpital im.
Sterlinga (Sterlinga 1/5)
Chirurgia urazowa - Szpital im.
Kopernika (Pabianicka 62)
Laryngol<>gia
Szpital Im.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Okulistyka - Szpital im. Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia I laryngologia dz!eelęca - Instytut Pediatrii (Spor-

naChirurgia
3~5~
szczękowo-twarzowa
Szpital Im. Barlickiego (Kopeińskiego 22)
Toksykologia - Instytut Medy•
(Teresy 8).

CY'JlY Pracy

SWIĄTECZNA POMOC
LEKARSKA
Przyjmowanie chorych w ambulatorlum przez lekarzy w godz.
od 11 do 19. przez pielęgniarki
w godz. od a do 20.
Przy,Jmowanie

zgłoszeń

na

w!-

ii ·społeczny
i§

-~Dla·

=
-==
-=~=
~

=
e
5

=
-5-=
-=-

Poprzez rejestrację w
dzielnicowych punktach śwlątecznej pomocy. drogą telefoniczną
i osobiście przez za!nteresowanych W godz od 7 do 20.
Aktualne
adresy
I
telefony
punktów Swiątecznej Pomocy Lekarskiej I Pleleęnlarskiej w poszczególnych dzielnicach:
Lódź-Baluty ul. Traktiorowa
61. tel. 878-31,
ul La<?lewnicka
34/33. tel 370-17 (poprzednio punkt
ten mieści! się przy ul. Zull PacanowskleJ 3).
Lódź-Górna ul. Lecznicza 2/ł,
tel. H0-62.
Lódż-Polesle - · ul 1 Maja 42,
tel. 305-83.
Lódź-Sródmlefole ul. Piotrkowska 102, tel. 271-80.
Lódź-Wldzew ul. Szpitalna 8,
tel. 826-54.
Nocna Pomoe Lekarska w
Stacji Pogotowia Ratunkowego m.
Lodzi, ul Sienkiewicza 137, przyjmuje zgłoszenia
na wizyty domowe w godz. od 9 do 5, telefon
666-66.
Lekarze DoratneJ Pomocy tnternlstyczneJ w Stacjl Pogotowia
Ratunkowego prz.v ul. Sienkiewlcza 137.
przyjmują chor.vch w
amhulatorlum w dn! pows1ednie
w S:Odz od 16 do 7, w dni świąter.zne cala dobe
Lekarze Dora:tne.l Pomocy Stomatoloe:iczneJ w Stacll Poi:(ot.owla
Ratunkowego orzy ul. Sienkiewlcza rn7. orzvfmnją chorych w
ambulatorium w dni powszednie
w <!<>dz. od 2iJ do 7, w dni świąteczne cala dobę.

IN'a Bałutach pracownicy Hurtowni
Szkla Laboratoryjnego (ul. Brukowa
14) oraz Hurtowni
Artykułów Elektrotechnicznych
(ul. Pojezierska 9)
wykonywali kosmetykę otoczenia wokól swoich zakladów.

-
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Na Polesiu
porządkowano
ulice
B i egunową.
Wróblewskiego
przy
Chodkiewicza. Pracov."Ilicy KL PZPR
wzięll udział w pracach społecznych
w Ogrodzie Botanicznym, zaś uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr
121 sadzili las na ul. Namiotowej I
Krańcowej
Również uczniowie I
LO
t::: ! Szkoły Podstawowej 159 sadzili
_
drzewka przy ul LOntowej Olbrzymim frontem robót spolecznych w
ramach naszej akcji „Zielone świa
dectwo urodzenia" była ul. Krańco
wa i
Biegunowa.
gdzie sadzone
~ drzewka
mlodym obywatel-Om. Pi;:;;::; szemy o tym obszernie - osobno.
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Również

dzisiejsza niedziela będzie
dniem masowego czynu spolecznego
przy upiększaniu !.odzi
Przewiduje
się na Górnej, Polesiu. Sródmleśc!u,
Wi<lzewie i Bałutach oprócz sadzenia

R· NORSKI

Taksówkarzowi kazała zatrzymać się przed garażem, w którym
zostawiła wóz do reperacji i właścicielowi zaproponowała sprzedaż samochodu. Załatwiła od ręki formalności transferu papierów. a w zamian za to otrzymała czek na tysiąc sześćset sześć
dziesiąt pięć dolarów. który miała zainkasować nazajutrz. Następnie

piechotą dotarła na Shore Road„
Akurat zdążyła na podwieczorek, do którego zasiadła

z

matką.

ROZDZIAL VII
Właśnie zabierały się do kotletów z jagnięcia z gotowaną kapustą kiedy zadzwonił telefon. Susan wstała i podniosła słuchaw
kę. Serce zaczęło jej bić mocniej, kiedy telefonistka zapowiedziała połączenie 'l Paryżem. I zaraz w uszach odezwał się ciepły
pieszczotliwy głos Jacques'a.
tak wyraźny jakby
t-elefonowal
z Manchattanu. Mówił po angielsku.

- Czy tak tęsknisz za mną, że nie możesz wytrzymać do Boże
go Narodzenia?
Mówll tonem żartobliwym. Wybuchła śmiechem. wyrafo!e ucie_
szona.
- Zgadłeś!
- No. to przyjeżdżaj natychmiast. Bierz pierwszy samolot.
Susan przepełniło uczucie ogromnego szczęścia, ale wysilała się
aby nie okazat tego matce. która przestała jeśc I patrzyła na nią,
- Kiedy przyje?dżasz?
Odwrńciła <>"ZY· świadoma, że sprawi przykrość matce.
- Wezmę samolot Air France, odlatujący stąd jutro wieczorem. W Paryżu będę jutro rano.

-"9-

drzew I lasów, urządzanie placu zabaw przez junaków OHP przy ul.
Abramowslj:iego
6,
porządkowanie
przez ZMS-owców Sródmieścia, pa-

I

Łodzi

sażu przy ul. Abramowskiego,
porządkowamie stadionu RzKS „Resur-

1sa"

oraz dalsze prace ziemne na ul.
Biegunowej.
' (J. - kr.)
.

Cenna inicjatywa młodzieży
„Uniwersału" i HDD
W Wojewódzkim Przeds.iębior.sbw ie
Doonów
Towarowych
Lodzi podpisano umowę zawartą pomię<lzy Zarząd-em Zakładowym ZMS a dyr e lccją tego
prz.eds.iębio·rstwa w ramach
Funduszu Akcji Socjalnej Mlodz.ieży. Pierwsze prace na FASM
wykonane zostaną w n ioozi-elę, 31 marca w Domu Sprz.Naży
Wysytkowej. gdz.;ie 60 ZMS-owców iatrudni się przy pakowaniu
katalogów. Następny etap, to roboty porz.ądko·we i budowlane
w ośmdku wypoczynkowym WPDT w zagórzu.
w

Warto podkreślić, że jest to pierwsze przeclsiębiorstwo handlowe na terenie Lodzi i jedno z pierwszych w Polsce, w którym młodzież pracuje w ramach FASM.
Nie zal e żnie od tych podjętych zamierzeń młodzież „Uniwersału" i Handlowego Domu Dziecka postanowila pracować dodatko·w o 2 godziny dłużej (16-18), w niedzielę prz.00.swiąteCJZną
(7 kw~etnia).
Hasło dłuższej pra-cy w niedzielę, rzucone przez 180 ZMS-owców podjęła cala 600-osobowa załoga „Uniwersału" i HDD.
(j. kr.)

w

kilku zdaniach

• W Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym (pl. Wolności 14) w nieo godz. 12 kolejna projekcja
zestawu filmów oświatowych. Wstęp
wolny.

dzielę

!•

W poniedziałek, 1 kwietnia br. w
Domu Kultury ZPB im. H. Sawickiej
..
(ul. Niciarn!ana 2/6) o godz. 11 rozpocznie się sesja DRN Lódż-Widzew.

Ddś~Radio.tTelewhji
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10.00 Wlad. 10.05 Radiowy Teatr dla

-

_
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Dzieci

Młodszych

„Tu,

w

pokoju''

-

sluch. 10.25 „Przeboje, przeboje".
u.oo Niedzielny koncert życzeń. 12.05
Wiad. 12.10 Publicystyka międzynaro
dowa. 12.15 Studio S-13 - transm. z
finalów
Mistrzostw Polski w Boksie oraz ze spotkań pllkarskich
o
mistrzostwo I ligi.
13.45 Wizerunki
ludzi myślących. 14.10 Przegląd prasy.
14.15 Recital Wojciecha Karolaka. 14.~0
W Jezioranach. 15.00 Koncert. 16.00
Wiad. 16.05 Teatr PR: „Grimm 62" słuch.
16.52 Aleksander Bem przedstawia.
17.15 Niedzielne spotkania.
18.00 Komunikaty Totalizatora Sportowego. 18.08 Radiowa rewia rozrywkowa. 18.53 Dobranocka. 19.00 I wydanie dziennika. 19.15 Przy muzy~e
o sporcie. 20.00 Dyskusja na te!nafy
międzynarodowe. 20.15 Panorama rytmów. 20.40 Spotkanie z pisarzem Polą Gojawiczyńską. 21.00 d.c. panoramy rytmów. 21.30 Zespól Dziewiąt
ka. 22.00 Rewia tanećzna. 22.30 Rewia
piosenelc. 23.00 Wiad. 23.05 Ogólnopolskie wlad. sport.

=
§§
~
~

s;;;;;;:

-

~=

5
§§

PROGRAM II

a. 30

W!ad. 8. 35 Publicystyka międzynarodowa. 8. 50 Koncert życzeń (L).
9.55 „Spojrzenia 1 refleksje" _ ma~ gazyn (L). _10.20 Piosenki• kabaretowe (L). l0 .40 -;,Fotel na autostradzie"
_ sluch. (L). ' 12.05 Grajcie dudy, grajcie basy
- aud. 12.30 Wiad. 12.35
czy znasz tę książkę? - zagadka li~ teracka. 13.00 Poranek symfoniczny.
14.00 „Otello czyli Jalousie" - ma-~ gazyn literacki. 15.00 w kręgu bluesa
i ballady 15.30 Radiowy Teatr dla
dzieci l młodzieży „Kichająca szafa" .
16.15 z księgarskiej lady. 16.30 Koncert chopinowski. 17.02 „W paryskiej
operze" (L) 17.30 Muzyczny k·a lejdoskop. 18.00 Muzyka ludowa.
18.30
Wiad. 18.35 Felleton aktualny. 18.45

5

e;=

Ani matk~. anl ona nie miały ochoty na rozmowę i kolacja
dobiegła kon~a w milczeniu. Pomogła matce zmyć naczynia potem zaś obeJrzały stary film telewizyjny z Barbarą Stan;.,yck
i. Bur~em L~nrasteri:m „Pom~lka. proszę się rozłączyć". Kiedy
film się skonC'zyl I kiedy zgasiły telewizor Flora Bramovitz wy_

ostrożności.

dla

-

- O. K. ! Wiesz, o której godzinie samolot ląduje w Paryżu?
- O drugiej nad ranem - odpowiedziała Susan natychmiast.
- Jestem w tej chwili w łóżku i... myślę o tobie.„
- Zostań więc w tej pozycji do pojutrza, to cię wyleczę.
Właśnie na to liczę.
- A teraz kończmy. Ta rozmowa· kosztuje fortunę.
- Gwiżdżę na to.
- Zostanie ci za mało pieniędzy na futro z nurków dla mnie.
- Bezczelna! Całuję cię. Będę czekał na Orly. Bądź spokojna.
- Całuję cię, Jacques.
Powiesiła słurhawkę. Matka siedziała z głową opuszczoną, żu
jąc kotlet. Następnie Susan zadzwoniła do Barbary. Na szczęście,
zastała ia w domu. Zawiadomiła więc ją o godzinie odlotu i Barbara zapowiedziała. że wpadnie po nie swoim samochodem i odwiezie razem z matką na Kennedy Airport.

Jadąc taksówką do dómu, postanowila nie zawiadamiać o swoim
wyjeździe nikogo z przyjaciół. To także nie było ładne z jej
strony, jednakże bezpieczeństwo wymaga tego rodzaju środków

•
l

miasta

-=
IE: ----------------------------·-----------------------~
=-

lllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllSlllllllll
Tłuma.czył

upiększaniu

siebie

Wczoraj po p<>ludniu we wszystkich dzielnicach miasta trwały dalsze prace społeczne przy porządko
waniu osiedli. sadzeniu drzew i lasów, urządzaniu placów zabaw, nowych parkingów itd. Wśród licznych
robót na szczególną uwagę m in.
zaslugiwal czyn społeczny młodzieży
szkolnej. która pracowała w parku
widzewskim (XXIIJ LO) i w Parku
żródliska
(Szkoła
Podst „ nr 29).
Również
uczniowie szkól podstawowych nr 7, 83, 124 i 64 z dzielnicy
Górna
sobotnie oopołudnie wy\mrzys·t ali na oorządkowanle ulic Galileusza przy torach PKP. Podmiejskiej. Kilińskiego I Lomżyński e j oraz
Felińskiego
przy przystanku
MPK.

~Y~o d~~o;i~~ę~~~:~:ii: ~ :~~~: EE=

8 do 17.30

czyn przy

buchła nagle płaczem. Susan usiłowała matkę pocieszać. ale nie

znalazła. ta~ich słów, które mogłyby ją podnieść na duchu . Trzymała więc Ją tylko bardzo mocno w ramionach. nic nie mówiąc„.
Po~e"? Flora Bramovi~z uwolniła się 2 uścisku córki, ucałowa
ła Ją 1 posłała jej uśmiech. zmoczony Izami.
- Jestem kompletna Idiotka Wybacz mi.
W&tala I przeszła do swojego pokoju. Nim przekroczyła próg
odwróciła się jeszcze do córki.
.
'
- Burt Lancaster gra! w tym tilm1e role ok!roµną. Ale wra
Barba·r y Stanwyck bardw mi się podobała.
,\Film by! melodramatyczny", pomyślała Susan, a ta hi.stol'ia
na3emnego mordercy w niieprzyjemny s~osób przy!)Olmn iala je j
wlam.e trwogi. co sprawił<>. że noc spę<lzila niespokojną. M ia ła
sen, ~ <ma sama leży w lóZku. bezwład-na. jak Barbara Stanwyck w filmie, samotna w odosobnionym domu. gdy tvmcw.s-cm
morderca, cały w czerni, bez przerwy podnosi i odkłada &łu
chawkę telefoniczną, JJQWtarza.jąc do znudzenia. „Pomytka. proszę się rm!ączyć".

N astęP:nego dn.ia - a był !to czwart~ - . za•ra2 po śruiadaniu
zadzwo.rula do A Ir
Fr a n ce,
p<>tw1erdz1!a miejsce na wiPczorowy ~molot do .Paryża I anulowała rezerwację. na dwa po:rostałe d'llll. Następrue udała się do banku i zreali'liOWala czf"k
wystawiony prze-z wlaśclclela ~arażu którv kupił jej sam<>chód.
Zar8:2 po południu przeezła do swojego pokoju. poz.amykala
W3;l•izk1 1. z su.ufladv komody wYdostała plastykowy wor-eczek.
ktory sluzył jako opak<l'Waniie nocnej kos'luli. Położyła na łóżku
cały swój majątek w gotówce. Dv&ponowa!a sumą ponad czternastu tysięcy dolarów. Podzieliła ją na trzy równe kupki. następnie ułożyła je w woreczku obok si~bie Zamknęła woreczek.
zakleiła plastr€l11 I przycls-kająt' jedną ręką do ciała poniżej
brzucha, drugą umocowała ładunek na krzyż s:zlerokimi. taśmami
plastra, tak, aby byl doł>rze przymocowany do ciala.
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19.00 I wydanie dziennika.
Kabarecik reklamowy. 19.00
Teatr zyczna.
19.15 Soliści znad Dunaju. 19.45
Z
PH: „Na drodze stal Kołobrzeg"
słuch. 20.30 Mistrzowskie wykonania księgarskiej lady. 20.00 Naukowcy rol- mistrzowskie nagrania. 21.00 WOJ- nilrnm 20 15 Płytoteka - „Bummm !"
sko, s t rategia, obronność. 21.15 „Gwla- 20.50 Kronika sportowa. 21.00 Między
zdy współczesnych scen operowych". narodowy dzień żartu i humoru
21.30 Siedem dni w kraju i na świe aud. 22.00 Il wydanie dziennika. 22.15
22.30
cie. 21.50 Lokalne wiad. sport. (LI. Piosenki „Starszych Panów".
22.00 W!ad. sport. 22.10 „Zwycięzcy „Poznajemy style jazzowe - sweet swing". 23.00 Wiad. 23.05 Koresponmiędzynarodowych
lrnnkursów"
Roza Fajn. 22.30 Rep. lit. pt. „Mój dencja z zagranicy. 23.10 Muzyka na
estradach świata.
największy sukces". 23.00 P. Hindemnh: 1 symfonia.
PROGRAM II
PROGRAM m
8.30 Wiad. 8.35 My 74. 8.45 Muzy ka
10.00 Amerykanin w Paryżu. 10.15 ludowa. 9.00 Opolskie propozycje muMagazyn autorów. 11.15 Przegląd pra- zyczne. 9.40 Tu Radio Moskwa.
10.20
sy. 11.25 Zapomniane koncerty. 12.05 10.00 „Węże groty" - fragm.
10.40 Sprawy codzienne.
„Zamiana ról" - odc. słuch.
12.30 Chór PR.
Między . „Bobino" a „Ollmpią". 13.00
U.OO Nie pożyczaj
- zły obyczaj?
11.30 Wiad.
11.35 ..Ę'.Qf.ady praktyczne
Tydzień na 1.JKĘ»ie. 13.J;J; Przeboje _z
nowy·ch pl1t. lł, 00 Ekspresem przez dla kobiet. 11.45 Od Tatr do Haltylm.
świat. kos Peryskop. 14.30' Piosen- 12.05 Komunikaty (L). 12.10 „Równaki T. Sliwiaka. 14.45 Za kierownicą. nie do przodu" - rep dźw. (LJ. 12.25
15.10 „Okręt Jej Królewskiej Mości" „5 minut o sporcie" (L). 12.30 Kon- czyli Donovan dzieciom. 15.30 cert primaaprilisowy (L). 12.50 Aud.
Znajomi z encyklopedii 15.50 Laure- „Problemy szkoły I domu" (L). 13.00
aci spotkań kaliskich. 16.15 Wszystko „Sztuka tłumaczenia" . 13.10 Melodie
o bajce.
16.35 Mikrorecital zespołu z kraju czardasza. 13.30 Wiad. 13.35
DA WN. 16.45 Garry Burton - muzyk „Amenrnaryja" - fragm. 13.55 Mini '
poszukiwany. 17.05 „Homo Faber" przegląd folklorystyczny. 14.00 Więcej,
odc. pow.
17.15 Mój magnetofon. lepiej, taniej 14.15 S!-adem inwestowa17.40 „Laost!c" - słuch. 18.21 „Novi" nych miliardów. 14.35 Muzyka baleśpiewają Bacharacha. 18.30 Mini-max.
towa. 15.00 Zawsze o 15.00.
15.40
19.00 Ekspresem przez świat.
19.05 „Pieśni i tańce świata". 16.00 Alfa
Przeboje ze „Złotych Płyt" Karela i Omega. 16.15 Recital fortepianowy.
Gotta. 19.20 Lektury, lektury„, 19.35 16.45 Aktualności łódzkie (L).
17.00
Muzyczna poczta UKF. 20.00 Opero- Spiewają: M. Lerch, K. Cwynar i K.
we qui pro quo gawęda.
20.10 Wawrzkiewicz (l.). 17.25 „Kupić n ie
Wielkie recitale. 20.55 Jazzowe sam- kupie - potargować można" - rep.
by. 21.05 Strofy dawne - strofy pięk dżw. (L). 17.40 Popularne miniatury
ne. 21.25 Fragm, suity R. Wakemana. symfoniczne (L). 18.00 „O dwóch ta21.45 W. A. Mozart - „Don Juan". kich" komentarz ' (L). 18.20 Ter22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda sied- nunarz muzyczny.
18.:.>0 Echa dnia.
miu wieczorów - zespól 05ibisa. 22.20 la.4U Zapraszamy do myśienia. 19.00
Opowieści prof. Tutki wieczór XII. Gra zespól „Paradoks". 19.10 ~· elleton
22.33 Ten się śmieje kto się śmieje„." literacki . 19.15 Lekcja jęz. t'OS. 19.30
23.00 Poeci węgierscy. 23.05 Barbara Koncert symfoniczny.
20.30 Wiersze
i Inne śpiewające autorki.
Michaly Csokon-aja.
20 .40 d.c. konceriu. 21.30 Z kraJU i ze świata. 21.50
TELEWIZJA
Wiad. sport. 21.55 Teatr PR.: „Kło
potliwa
przesyłka"
słuch.
22.30
„Opera
w przekrojuu „Ban Bank'~
PROGRAM I
- F. Erkela. 23.1~ Mozaika jazzowa.
8.40 TV Technikum Rolnicze - ChePROGRAM IU
mia. 7.40 TV Kurs Rolniczy. 8.25 Nowoczesność w domu 1 zagrodzje. 8.45
„Bieg po zdrowie".
9.00 Teleranek.
12.05 Z kraju i ze świata.
12.20
10.20 Klub Sześciu Kontynentów. 11.10 „Mowily mu" - gra \\11. Nahorny.
W starym kinie. 12.10 Dziennik. 12.2; 12.20 Za luerownką. 13.UO Na gdan„Karajan dyry guje Beethovena". 13.00 slueJ antenie. 15.uu l!:k~presem przez
Program wiejski. 13.30 „szansa dżun-1 świat.
15.10 Pr~edstaw1amy Silesian
gli". 13.50 Dla dzieci.
14.40 „Cztery Blues Band. 15 30 o.alon rad10wy. lo.45
kółka"
_ teleturniej. 15.35 Losowa- Pocztowka dzw1ękowa z Paryża. w.oo
nie Toto-Lotka. 15.50 „Oryginały
i Aktorzy o piosenkach. 16.30 Konkurs
transkrypcje" 16.25 Kwadrans tygod- skrzypcowy. 16.45 Nasz rok 74. 17.00
nia. 16.40 „Kair, Synaj, Czerwone Be- Ekspresem przez świat. 17.05 „Homo
rety''. 17.10 Tele Echo.
18.00 Spra- Faber" - odc. pow. 17.15 Mój magnewozdawczy Magazyn Sportowy. 19 15 tofan. 17.40 Słownik sztuk pięknych.
Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.20 „Szko- 18.00 Konsonanse I dysonanse.
'18.30
la uczuć". 21.10 Program muzyczno- Polityka dla wszystkich. 18.45 Starurozrywkowy. 21.45 Informacyjny Ma- szek blues.
lv.uu .l!.Kspr„sem .pr~ez
gazyn Sportowy. 22.30 Dobranoc dla sw1at. rn.uo „Emancypantki" - odc.
dorosłych.
pow. 19.~5 l\llu<oy<:zna poczta UK~'.
20.00 25 lat Al<.auenui
Sztuk P1ę1t
PROGRAM II
nych. 20.lb 60 minut na goazmę. 2i.15
Gra i sp1ewa zespoi „lraUia". 21.25
11.00 Sprawozdanie
z flnalu Mi- Nie czytallsc1e - to posłuchajcie. 21.45
strzostw Polski w boksie. 16.20 „Etio- Gaetano Dumzetti - „Linda di Chapia". 16.50 Jan Sebastian Bach - 1 mounix". 22.00 Fakty dnia.
22,oa
Suita Orkiestrowa C-dur". 17.15 „za- Gwiazda sleam1u w1ec:zorow - zespól
kazane piosenki" - film fab. prod. Omega. 22.15 Trzy kwadranse jazzu.
polsldej. 19.Hi Dobranoc. 19.30 Dzien- 23.00 Wiersze poetow węgierskich.
nik. 20.20 Chris! l Frank - recital
piosenkarski. 21.10 Teatr TV - „MaTELEWIZJA
giczna wyspa Prospera"
(fragmenty
dramatów Szelcspira) reż. Z. wardejn,
PROGRAM I
Wykonawcy' Al. Koncewicz, Z. Kucówna, M. Pritulak, J. Cieślak.
s.
12.45 Telewizyjne Technikum RolniButrym, Z. Maciejewski D. Olbrych- cze - Matematyka - IVJ.e<:llanizaci a
sld, A. Pszoniak, P. Skarga, z. War- rolnictwa , (W1 15.55 NUHT.
16.~0
dejn.
Dziennik. 10.28 re1ereklama (L). 16.40
Zw1erzymec. 17.30 Echo stadionu. 17.55
LWU. 18.13 Telereklama (L).
18.15
PONIEDZIALEK, 1 KWIETNIA
Program publicystyczny. lH.45 „Studenckie klejnoty".
rn.20 Dobra.noc.
PROGRAM I
19.30 Dziennik. 20.20 Teatr TV: Tomasz Mann - „Malżenstwo Antoni10.00 W!ad. 10.08 Muzyka w domu. ny", reż. J. Slotwinski. Wykonawcy:
10.30 „Sława i chwała" _ odc. 10.40 z. Mrożewski, J. Kreczn1arowa,
E,
Ciekawostki. U .OO Express muzyczny. Starostecka K. Chamiec, J. GaJos, St.
11.18 Nie tylko dla kierowców. U .25 Knothe 1. Horecka, E. Fetting,
L.
Refleksy. 11.30 Koncert przed hejna- Teleszyński, J. Kloslński, B. Rachłem. 12.05 Z kraju I ze świata. 12.25 walska, M Voit, S . Żórawski, R. BaKwadrans dla zespolu „Anawa". 12.40 rycz, M. Pluciński. T. Włodarski. M.
Koncert życzeń. 13.00 Spiewa zespól Morawska J. Stiller. E. Jagielska, R.
„Mazowsze". 13.15 Rolniczy kw adrans. Kosierk1ewlcz.
21.50
„Swiadkowie".
13.30 „Wiosenny pejzaż w piosence". 22.30 Recital jazzu tradycyjnego. 22.50
14.00 Ze świata nauki. 14.05
„Wieś
Dziennik.
tańczy i śpiewa''. 14.30 Sport to zdrowie. 14.~ Klasycy muzyk! 15 OO Wiad.
PROGRAM II
15.05 Listy z Polski.
15.10 „Estrada
Przyjaźni ZSRR". 15 35 Fonoteka.
17.50 Filmy archiwalne - „Ridolini".
16.00 Wiad. 16.10 zespoły znad Duna- 18.40 Rozkosze łamania głowy.
19.20
ju. 16.30 Aktualności kulturalne. 16.35 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.20 MaJoanna Rawik o fran<'uskfej pJosenC'e. gazy n sportowy, 21.10 Polskie mini a 17.00 Rad1okurier. 17.20 Koncert. 17.40' tucy fortepianowe. 21.25 Polski Film
Pol s kie Feqti w ale Piosen k i. 18.00 Mu- Animowany. 21-35 24 godziny.
21.45
zyka i aktualności. 18.25 Kronika mu- Film Dokumentalny.
0
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Uśmiech

szkocką

w
szuU,

-.. Co zamierzasz kupić swoJtm
z okazji ich ślubu?
- p11ta Szkot kole17ę.
- Parę gołębi z mojej farmy.
- Zrujnujesz się, to kosztownu podarek!
- Nic podobnego. To są przecież gołębie poatowe ..•

którą ..•

Qą 11tronę.

~yjaciołom

•

w11wr6C.U
• •

Spotykają Blę

114

tiru-

dw.a j Szk-0cl. J..,

den pyta:

- Czy znasz J11,ł. Mjnowszu
dowcip o nas?
- Nie, co to za dowdp?
- Jeśli da;sz mi jednego
~. ~o ci go opowiem.
- Ha, ha., rzeczuwi§cie do-bru
d-Owcip!

„_

• • •
- Ile kosztuje ta ko.szula.,
- Trzydzieści szylingów.
- Za dro17ol
- Dwadzieścia szylin11ów.
- Za drogo!
- Piętnaś cie szylingów!
- Za drogo.
- Proszę, niech pa.n ją bierze
za darmo!
- W taikim razie poproszę
dwie.

•

• •

• • •

Szkockie malżeństwo plunie
do USA. Zruwa się silnu sztorm.
Zona wpa(fo w painikę i krz11cz11
rozpaiczliwie:
- Statek tD'Tlliel Nieszczęście!
- Nie ' przesadzaj - mówi mął.
spokojnie. - Nie jest on twój,
po co robisz alar-m?

- Jak przy jemnie się człowiek
cwje w .ś w ie żej biel i źnie!
zawołał Szk ot po włożeniu ko-

kratę

=-=
''~

=
·-e

- na e

o
111

Nie

dąsaj

pieniądze

I

się, skoro
biżuteria,

~

pytam, gdzie
to widocznie

mam powody I

~

BARAN (21. III. - 20. TV.): Pięt pla•
wzajemność uczuć,
net zapewnia ci
która się jeszcze poalebi. Ożywienie
towa.Tzyskie, zabawy... lecz 'llie przecenia; swoich sil - i .zasobów wolnego
czasu.
BYK (21. IV. - 21. V.): Przygotuj
$ię do zmian w pracy, które będa WY•
magać od ciebie pewnej elast)lczności.
Nie podejmuj chwilowo żadnych inicjatyw, jeżeli nie są bezwzględnie konieczne.
BLIŻNIĘT A (22. V. - 21. VI.).: Czeka cię jeszcze trochę trudności w pracy, lecz postęp jest już widoczny. Twoje sprawy materialne również zmierzają ku Lepszemu.
RAK (22. VI. - 22. VII.): Okazuj
więcej cierpliwości najbliższemu czło

wiekowi, ufaj mu, nie odgrzewaj w
rozmowie spraw dawno wystyał)lch,
nie ujawniaj swoich ka.pr)lsów i pre. tensji. Słowem: stwórz d!lstans do ..•
samego siebie i wiasnych uczuć. Dobrze ci zrobi trochę więcej rozrywek,
zwla.szcza spotkań z atrakcyjnymi ludź
mi ,

o

czasach Ludwika XV, markiza dJu Deffand
prowadzita jeden z najbardziej znanych
salonów literackich Paryża. Spotykala się
u niej elita intelektualna n.ie tylko ówczesnej Francji. lecz tak~ Europy. Przy wieczer-zy
rozprawiano o wszystkim, :w1oszono wieści z kró&2Jczególnym
lewskiego dworu i z miasrta, a z.e
upodoba.niem obmawia.no co bardziej znanych ludzi.
mówił
Choiseul, minister spraw zagranicznych,
o polityce, Voltaire o poezji, d'Alembert prozeds.tawiał nauki ścisłe. a Montesąieu prawo.
Gospodyni, pani du Deffand. była z natury niesłychanie zośliwa I samolubna. kpiła ze wszystkiego i ze wszystkich, aż nagle po dojściu do 70 lat
zmieniła się gruntownie. Za.kochata się be2 pamJę.
ci w Horacym Walpole, pisarw angielskim.
Trudno było zrozumieć ten nagły wybuch uczucia,
ponieważ ociemniała markiza nie mogła nawet zobaczyć Horacego, który stał stlę z kolei tematem
Zimny
kpin I złośHwych docinków.
ploteczek,
i wręcz odstręczający dla swej wielbicielki, nie potrafił jej zraz.ić do srlebie. Pyszna pani przy;owyczajona trząść całym swym otoczeniem, s.tała sdę
nagle pokorną niewolnicą ukochanegó mężczyzny.
Ostatnie 10 lat życia przetrwal:a wśród naj&roiż
l!IZych męcza.rni. Miłość $1Wą za.nio.sla do grobu.

W
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te bardzo

się

a nich podoba,

to fakt,

formalności

rozwo•

uprościli

23. VIII.): Pomuśl
LĘW (23. VII. na aura dla da.lsz'Jl'Ch osic111nięć w
pracy. Uważaj jednak. żeb)lś nie przeaadzi! w ambicjach zawodowuch. To,
co teraz robisz. dopiero przygotowuje
grunt pod przuszle osiągnięcia i awanae.
PANNA (24. vm. - 23. IX.): Praca twoja nie przynosi oczekiwanych
wyników? Cierpliwości! Wybrałeś wlaś
ciwu kierunek i bule§ się pilnie rirzykladał do roboty. nie minie cię satusfakcja. Prz11aotuj się jednak na to, że
na e>siągnięcia będziesz musiał jeszcze

dowe„,

poczekać.

W AGA (24. IX - 23. X.): W sprawach sercowych los się do ciebie
Nie bądź jednak zbyt przedsytuacja wvma11a taktu i
dyskrecji. Jeśli jesteś jeszcze wolny,
spotkasz kogoś. kto zajmie dlugotrwale miejsce w twoim życiu.
SKORPZON (24. X. - 22. XI.): Czujesz się niezadowolon)I, wszystko dokoła wydaje ci się przykre i uciążliwe,
nie odpowiadające twoim oczekiwapo
Nasze rady:
niom i staraniom.
pierwsze - zachowaj spokój, po drugie - okaż wurozumialość, również
osobom, wobec któruch masz obiektuwnie uzasadnione pretensje. po trzecie
pracu. albo
- zwiększ sobie dawkę
nauki: jest to najlepsze lekarstwo na
wszelkie „zalamania".
STRZELEC (23. XI. - 21. Xll): Mimo
ie niektóre problemu w pracu stwarzają ci obecnie sporo trudności, twoja pozycja wyraźnie się poprawia.
Czekają cię interesujące propozycje.
20. I.):
~9ZIOROŻEC (22. Xll. Jesh pracując będziesz się zatrzumuwal przed każdą, choćby najdrobniejszą przeszkodą - staniesz w końcu w
7!1i~jscu. Naszym zdaniem powinieneś
111niało realizować obecny program.
WODNTK (20. I. - 18. ll.): Możesz
sprawach
•podziewać się zmian w
uczuciowych; pozwolą ci one utrwalić
(być może również fo-rmalnie) aktualną sytuację. Jeżeli jesteś jeszcze wolny, wkrótce będziesz mial - kto wie,
czy nie nadmierny? - wybór propozycji.
RYBY (19. II. - 20. lll.): Prz)lbywa
ei pracy zawodowej? Niech cię to nie
przestrasza: sprostasz jej na pewno,
od dobrej organizacji
jeśli za.czniesz
swoich codziennych zajęć. Pieniadze,
znajdą się
Tt.a które już nie Liczyleś,
wkrótce znów w twojej kieszeni.

Dzlsla,j chciałbym poda6 kilka not biograficznych tych
spośród wielu uczestników „Polskich Targów Estradowych
74", kt-Orzy specjalnie oprac1>wując na targi no.
Lódź we programy i repertuar przygotowali się do kołt'Żeń
skiej konfrontacji artystycznej z estradową konkurencją.

uśmiecha.
siębiorczy,

-

Hulxma SzymC"Zyńsiklego paml~tamy llli: z pl.erwsa:ego. nallepszego sk!la<lu osob<J1Wego Grupy ABC, w której występqwał
jako basista, puzonista i woka.lis.ta. Jak.o kompozytor legitymo„Prześwity" I „Prelusię wtedy dwoma przebojami wał
dium". Później słuch o nim zaginął na kilkanaście miesięcy, co
wyjaśniło się dopiero w styczmiu 1973 r., gdy bronił swej pracy
dyplom<J1Wej pt. ..Rola puronu w muzyce jaZ7..owej" w pozmań.
skiej PWSM. Już jako magister-ja=nan H. Szymczyński utworzy! przy StowarzySIZeniu Muzyk.i Estrad<J1Wej grupę .• Tramp"•
w sktad której wchodzą: .Jan Zielińsk.i (pe;kusja .. śpiew). An•
drzej Lask<J1Wsk.i (gitara bas<JIWa. śpiew) i leader grupy (fortepian, śpi~). Ostatnią nagraną przez H. Szymczyńskiego solo
pl:ytą jest t21W. c=vórka „Hubert".

Grupa baletowa „LE SOLEIL"
Redakcl!
Grupa baletowa „Le Soleil" pow;;ita!a z inspiracjd
Programów Rozrywkowych LOT na je.sJeni 1971 roku. Od tego
telewizyj_
antenie
na
zarówno
cza.su rozpoczęły się jej sukcesy.
nej, jak i w widowiskach esbrad<J1Wych. Jest to zasługą przede
wszystkim Janiny Nies<Jbskiej. która w krót.kim czas•ie potrafiła
stworzyć zespól mogący ubiegać się o palmę plerwszeń.slwa w
kraju. Nie bez znaczenia OC'.zywiście były tu walory pos.zC'Zególnych wykonawców rekrutujących się z zespołu tódiikiego T('a.
tru Wielkiego. Grupa tJa zależnie od potrzeb wystęrmje w skła
dzie ośmioosobowym Lub zwiękS'W!lym (12 dziewcząt. 12 chłop
ców), np. w programie telewizyjnym pt. .,Dobry wieczór - tu
Lódź". Jak zapewnia choreograf - Janina Niesobska, zespół nie
powiedział j€S>Zcze ostatniego s!<J1Wa i myśLl o dalszym rozwoju
swego warsztatu w dziedzinie przygotowywania form estradowo - telewizyjnych.

Niczego nie slysule§ w nocy? Najakiś zboczeniec.

•zą sąsiadkę· napadł

I\

KRZYŻÓWKA
NR 12

POZIOMO: 1. Zamlenll go 1tryjek na
1lekierkt:. 4. Boryoa, 7, Ozdobny pas do
kimona, 8. Reży,er rumu „Na wschlid
od Edenu". 9. Lupin, 10. Nie przód, 11.
Dwu- łub czterokonny pojazd o dwóch
14. Miasto
przeciwległych siedzeniach,
na Morawach w Czechosłowacji, 17. Zasłona okienna, 20. Podnoszenie ciężarów,
biegi, boks, dżudo, itp, 23. Legenda, 24.
25.
Gwałtowny niepohamowany gniew,
Skute jakiejś przyezyny ~6. Sowizdrzał,
tzwołouej", 28.
27. Jl.uto)'. „Jeroaettmv
ańs i
Chtuśclcl amer
PION~WOJ I.

Ą~

emn!.a githago li
rodzin, gotclzibw~IJ, 11 11<1tkasz go
w zbotu, 2. ~ny Jlede4 3. Do4. Blłska mu
br:će je mi~ w banku,
koszula, 5. Pańska, pskego konia dosiada, 6. Sosna śródziemnomorska, 12. Plika poza boiskiem, 13. Major w muzyce,
15. Kt•ząta sie po cerłtwi, 16. Pokutny,
.iako średniowieczny przyodziesłużył
wek, grzesznika, 17. Powala, 18. Z lnu
na stół, 19. Autor „Ziemi, krwi I prze- I-ł,
mocy", 20. Rodzaj płyty nagrobkowe.!. H-9,
21. Za trzy grosze, 22. Czeka łatka, aż c-1,
kobyłka zdechnie.
A-8,

A
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Zespół powstał w 1963 r. pod na71Wą „B1ackiout". ZalotylJ go:
Tadeusz Nalepa - aktualny kierownik zespołu oraz Stanisław
Guzek (Stan Borys) - jedyny wówczas wokalista grupy. Po
A-5,
C-11,
F-:!,
A-1,
A-1,
pierwszych udanych koncertach dlokOO'Ptowano Mirę Kubasińską.
A--2, K-3, C-3, E-10, K-4,
Początk<J1Wo grupa nagrywała przeboje takich zespołów zagrandJ-7, c-10, E-8, c-4, A-7,
F-4,
A-3,
B-6, D-11,
E-1,
cznych, jak The Beatles czy The Rolling Stones. Szybko prze8-3),
K-8,
l-9,
szła je<lnak do wykonywania polsk.ich. własnych utworów które
Po rozwiązaniu całej krzyżówki odczyadrepod
należy
nadsyłać
Rozwiązanie
wobywały coraz większe powodzenie i u:r;nanie wśród ~łucha
(A-11, sem naszej redakcji w terminie 7-dniotać należy następujący szyfr:
czy. zasługa to w dużej mierze Tadeusza Nalepy (muzyka) i
D-9, wym z dopiskiem „Krzyżówka nr 12".
G-2,
B-1,
J-1,
H-5,
C-2,
utwory
K-5, K-10,
H-6, B-7. J-3, G-8,
Bogdana Loebla (teks.ty). Zespół propagował wtedy
(cis)
Spokoi..
zaangażowane. jak „Te bomby lecą na nasz dom" czy
nie śpij". Rok 1968 przyniósł wiele 'lllllian w zespole. Po koncertach w Holandii pod wpływem najnowocześniejszych grup
zachodnich zaczęLl .,Breakouci" tworzyć nową muzykę (obecna
nazwa zespołu oznaćza: wyłamywać się, wyłaniać się). Zespół
ukończy! nagrywanie szóstego już Longplaya pt. „Ogień". Nagrywa obecnie kole~ną płytę, na której znajdują s·ię m. in. nautwory; ,,Na dnie mych oczu", „M.asz to dziś", ;,Czai!.".
ny, czarny film" i „Wielki ogień", które są już wykonywane
Jm,.;· ~; ;.;j;; • ii;' )i•i.''.~ stępujące
przez muzyków podczas ich publiczmych koncertów.

' , .~ . . „: ,:.. „._~~

NAGRODA: B· UDZ I K

łynę

na·

JERZY GRUNWALD i „EN FACE"
~

.
''

,:;;

Jerzy Grunwald w L965 r. zwyciężył w „Rytmach Katowic".
Przez następny rok grał i śpiewał w klubach studenckich. W
roku 1966 dołączył snę do tworzonej przez Piotra Janczersk.iego
grupy skif!<J1Wej przy zespole „Niebiesko-Czarni". Następnie zazespól .,No 'ro Co". z którym
łożył z Piotrem JanczerskJm
przemierzy! Francję. Anglię, Szwecję, Belg.ię. Holandię. USA,
ZSRR i wszystkie europejskie państwa socjalistyozrrie. Nagrano
5 longp1ayów, 8 małych płyt. płyty dla wytwórni CBS w Londyn ie i „Panton" w Pradze Po odejściu z te·go zespołu w 1970
roku przez niemal rok występował i nagrywał sam. Dwie jego
piosenki z tego okresu były przebojami: .. Nie zmogła go kula"
oraz ,.Góry, chmury i doliny". W roku 1971 utworzy! własny
zespól .,En Fare". którego obecny skład wykrystalirował się w
roku 1973 Nagrali już jedną dużą I jedną małą płytę. Obecnie
koncertują i przygot-Owują się do kolejnych nagrań. Drugj long.
play pt. „Ty i ja" zawierać będ:r;ie 13 całkiem nowych piosenek,
z rozbudowanym podktadem muzycznym. Będzie to jeszcze jedna próba J. Grunwalda zweryfik<J1Wania własnych ambicji i zamierzeń. Jeśli chodzi o dalsze plany, telewizja łódzka reali2mje
40-minutowy film muzyczny o J. Grunwald.Zlie i zespole „En
Face".

Grupa instrument'alno
Eugen1ius.z Polok (fortepian, trąbka, organy) je.sit absolwentem
PWSM w Lodzi. W roku ubiegłym odbył dwumie.sJęcżne udane
tournee po Kraju Rad. Po powrocie z ZSRR podjął okresową
współpracę z „Pro-Contrą" występując w programie z Jerzym
Grunwaldem i „En Face". Aktualnie Eugeniusz Polok ;est leaderei;n . wta.~nej grupy instrumentalnej, nagrywa, komponuje i
aranzuie. Na „Targach Estradowych" wys'1:ą.pi również Jakq wokalista .. ,
ANDRZEJ JOZWIAK

Eugeniusz Polok

6 DZIENNIK LODZKI

nr 'l'l

('787'1)
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zęśliwe

Plynę na wysp11 szczęśliwe tam, gdzie nie sięga zły cień.
gdzie słońce głaszcze fal grzywę
i gdzie nie kończy się dzień.
Płynę na wyspy szczęśliwe,
a razem ze mną dźwięk strun/
Niech mnte pteśń morza zadziw!,
niech ukołysze mnie izum.

dri:ewa wysokie,
wicher chmury gdztd gna u zamkniętych już okten
nocy tłucze stę ćma.
Zal przychodzi wieczorem,
smutek kładzie stę snem,
więc gitarę znów biorę,
co mam robić, już wtemz

Szumią

U r r r

rl

v - v -....

Plynę ń.a wyspy azczę§ltwe
tam, gdzie nie sięga zły cteń,
gdzie sl01'i.ce głaszcze fal grzywę
I gdzie nte kończy stę dzień.
Prynę na wyspy szczęśliwe ty do ntch drogę ml wsk<it
i zjaw stę z morza przyp!ywem
Tu nie odnajdzie nikt nas I

:•. · ;·.

-

SPRZEDAM, wydrlerbwlll
maszynę do lodów,
508-60

UWAGA,
ODBIORCY GAZU PŁYNNEGO
DLA CELÓW
TURYSTYCZNYCH
Rozlewnia przy ul. Duńskiej nr 23
czyi;ina będzie od 1 kwietnia br. codz'1 ennie w godz. 10 18, w pon:edzialki w godz. 12 18 z wyjątkiem
dni wolnych od pracy.
SPÓŁDZIELNIA PRACY
„INSTALATOR"

-;~QQQQ~~'

TUSZYNEK - dom jednorodzi.nny i
zabud.owa,nia
gospodarcze, ogród owocowy, las - sprzedam. Oferty „4!113" Prasa, Piotrkowska 96
GOSPODARSTWO rolne 7,5
ha pow,
poddębicki
sprzedam.
Wiadomoś.P Lódź, Ob<>rnicka 19, m. 13
4978 g
PLAC ogrodzony, posiadający
studnię
(wskazany
budynek
gospodarczy) przyjmę w dzierżawę. Ofer
ty „5222" Prasa, Piotrkowska 96

W dniu 29 marca
sakramentami

r.

197ł

św.

zmarła

opatrzona

S. t P.

ANTONINA KUJAWIAK
z domu Siwka
Pogrzeb odbędzie się dnia 1 kwietnia 191' r.
z kaplicy cmentarza rzym.-kat. na Dolach, o
godz. 16, o czym zawiadamiają pogrążone w glę_
bokim smutku
DZIECI, WNUKI, PRAWNUKI I POZO•
STALA RODZINA
W dniu 28 marca 1974 r. zmarł w wieku
54 nasz naJlepszy Mąż 1 Ojciec

lał

Uroczy1tołcl pogrzebowe odbędą ale w dniu
197ł r. z domu przedpogrzebowego
na Cmentarzu Komunalnym o godz. 16, o czym
zawiadamia wszystkich Przyjaciół i Znajomych

1 kwietnia

z ozmCMI

ŻONA

Koleżance
MIROSLAWIE PIKIERSKIEJ, z-cy
prezesa spółdzielni, wyrazy głębokiego wspól·
czucia z powodu Amiercl

OJCA
skladają1

RADA, ZARZĄD I WSPOLPRACOWNI·
CY ZE SPOLDZIELNI RZEMIESLNICZEJ
„WLOKNO" W LODZI
W dniu 30 marca 1974 r.
nasz najdroższy Ojciec

zmarł

w wieku lat

72

S.

ł

P.

Pogrzeb odbędzie sle dnia 2 kwietnia 191ł r.
o godz. li z domu hioby przy ul. Strykowskiej 73, na cmentarzu przy ul. Smutnej na
Dolach, o ('zym zawiadamiają pogrążeni w głę
bokim żalu

'

CORK.A, SYN I RODZINA
}

W dniu 29 marca 1974 r. zmarł nagle, prze:l:ywszy l•t 74, nasz ukochany Mąż, Ojciec
i Dziadek

KAZIMIERZ MIROWSKI
Wyprowadzenie drogich nam :iwłok nastąpi
dnia 1 kwietnia br. o godz. 15, z domu przedpogrzebowego na cmentarzu Komunalnym na
Dolach, o czym zawiadamia pogrątona w głę
bokim żalu
RODZINA

W dniu 30 marca
lat 81

I.

197ł

ł

r.

zmarła,

przeżywszy

P.

JANINA GILEWICZOWA
Pogrzeb

odbędzie

się

1 kwietnia br. w Ma-

łym Płocku.

RODZINA

w

dniu 29 marca 1974 r.
lat 70

zmarła,

----

~a 96
CZARNY kaWior rosyjski
kuplę. Oferty „4885" Prasa,
Piotrkowska 96
DYWA!~, telewizor, lodówkę oraz
różne meble do
urządzenia
kwatery kupią
studenci.
Oferty
„4886"
Pr~, Piotrkowska_9li ·WOZEK
składa.ny sprzedam. 421-82
4996 g
„JUNOST-2" telewizor turystyczny, nowy - sprzedam. Starogardzika 23, I p.
5022 g
ROZE - dziczki - sprzedam. .Mieszka1na 45a (Choi
ny)
5033 g
ROZSADĘ
pomidorów
szklarniowych
doniczkowych sprzedam. Lódź. Piaski 5f1
5298 g
FUTRO - lapki karakulo·
we, nowe sprzedam.
Al.
1 Maja 8, m. 16, prawa
oficyna, li p. Godz. 16-20
KUPIĘ
stary obraz malarza polskiego lub obcego.
Szczegółowe
oferty ,..5430"
Prasa, Piotrkowska 96
--STARE wa.zony i figurki
ze szkła i porcelany kupię. Oferty „5429"
Prasa,
Piotrkowska 96
---~
. ---~-~
BONY PKO - kuplę. Ofer
ty „5086" Prasa, Piotrkowska 96
MEBLE stylowe gdań~kie
- sprzedam. Tel. 270-95
URZĄDZENIE gabinetu k>Osmetycznego sprzedam.
Pabianice. Tel. 35-79. po 18
5162 g

- -----

---------

przeżywszy

8. t P,

PELAGIA POGRACKA
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastl\PI
dnia 1 kwietnia 1974 r. o godz. 16, z kaplicy
cmentarza rzym.-kat. na Zarzewie, o czym zawiadamia Przyjaciół I Znajomych pogrą:l:ona w
smutku
RODZINA

filmowych

„Continental"
zaprasza...

W związku z obchodami
30-lecia filmów przygotowany z okazji 511-lePRL I 29 roczmicą podpisania ukła cia wytwórni „Mosfilm". z tej sadu o pirzyjatni., współp.racy i pomo- mej okazji filmy „Mosfilmu" wycy wzajemnej między PRL l ZSRR, świetlane będą od 19 do 24.IV. w kiMiejski Zarząd Kim organizuje cykl nie „Swit", od 20 do 25.IV. w „Pointeresujących
przeglądów
filmo- lesiu", a od 10 do 13.IV. w LDK,
wych. I tak w kinie „Stylowy" w W
kinie
„Rekord"
w
dniach
dniach
1-12.IV, obejrzymy „Filmy 19-23.IV. trwać będzie przgląG zorpolskie nagrodzone na międzynaro ganizowany z
okazj! 29 rocznicy
dowych festiwalach filmowych". W podpisa.nia układu o przyjaźni, współ
„Tatrach" (l-26.IV.) „Kinematogra- pracy i l)(lmocy wzajemnej między
fia polska najmłodszym". W klnie PRL i ZSRR. „Problematykę SJ)<l„Pokój" (3-8.IV.) zobaczymy zestaw leczną w filmie polskim" zaprezentuje zestaw, który
zobaczymy w
dniach 1-9.IV. w kinie LOK. Od
19 do 26.IV. w kinie „Oka" - przegląd
filmów wyróżmionych nagrodą
Munka.
(rg)

Klub MPiK „Continental" obchodzi 10-lecie swego istnienia. z
tej okazji Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Afrykańskiej, Komisja zagraniczna SZSP, Srodowiskowy
Komitet Studentów Zagranicznych
zapraszają na imprezę,
w której
studenci zagraniczni zaprezentują
tańce. pieśni i muzykę swoich narodów. w programie weźmie także udział ludowy zespól pieśni l
tańca z woj.
lódzkiego. Impreza
odbędzie się dziś (31.III) w Pała
cu Młodzieży (ul. Moniuszki 4a) o
godz. 17. (dl.a studentów wstęp za
okazaniem legitymacji).
rg

Sprostowanie

- -------

--

STEFAN IGLIK

---------

GROT NIKI - działkę budowlaną sprzedam.
Oferty
„5200" Prasa,
Pio!.I'kow- NIEMIECKI Indywidualnie,
każdy zakres.
Korepetycje
ska 96 _ _ _ __
telefon 325-30
Karol GuDZIALKĘ ogrodniczą Lódź staw Minkner
5064 g
-Qórna 2.600 m, domek jednorodzinny sprzedam. Mle PRZYJMĘ do pracy kaletszkanie na zamianę. Ofer- nika lub kaletniczkę. Czę
ty „5558" Prasa, Piotrkow- stochowa, ul. Okólna 16
ska 96
2266 k
MATEMATYKA,
fizyka,
chemia. 470-49. Bednarek
- - - - - - 5012 g
MATEMATYKA, 257-57 mgr Pluskowslti
3533 g
UCZE8 potrzebny do zakrawieckiego, Anmieszkanie własne kładu
DUŻE
drzej Rorbach, Lódź, Dąb
kupię. Oferty ściowe rowskiego
42 b, m. 1
Piotrkow5068" PJ'asa,

-------

JAN CEDZY"4SKI
llyrektor d/s ekonomicznych ZPBZ
„TEXTILIMPEX"

- -------·

przeglądów

Cykl

- - - - - - - - 4836 g

BEG ON I A bulwiasta (lcnole) 2 razy
pik>Owane sprzedam. Radogoszcz, Sa·
s!..r:ek .. ~'.- te1~:3:_52__s~:_g
SPRZEDAM szczenięta dO·
bermany. Lódź, Gandhiego
20, m. 50
5398 g
·-·
LAPKI karakułowe, futro
tęgie
I błam
sprzedam.
Podgórna 57, m. 68
5514 g
PERKUSJĘ I komplet czyneli (Amati)
sprzedam.
Dobra 5, m.
4908 g

_ _ _ _ _ _ _ _ 52.211

g

ZAKLAD krawiecki przyjmie uczennicę na dokoń
czenie
praktyki, powyżej
17 lat - dla zamiejscowej
mieszkanie zapewniOlfle. Lódź,
ul. Marysiń·ska 20,
tel. 511-81
4918 g
UCZENNICA
do
sklepu
(18 lat) potrzebna. Mieszkanie, utrzymanie i 300 zl
miesięcznie.
Piotrkowska
249, godz. 16-20 (za kinem
„Lutnia")
4911 9
ZATRUDNIĘ

na 1/2

etału

pracownicę

lub

cały

znajomość biurowości i rachunkowości,
możliwie
z
umiejętn~cią maszynopisania. Of~y „5529" Prasa,
Piotrk<Jwska 9S
- -- - - POTRZEBNY czeladnik kra
wiecki.
Lódź, Kilińskiego
147
5403 g
POMOC
do dziecka natychmiast potrzebna, Rojna 35, m. 30, godz. 16
POTRZEBNE dwie kobiety
do sprzątania cukierni. Nowotki 5. Folte
5066 g
DO lekarza potrzebna dochodząca
pomoc do 4-letniego dziecka, tel. 535-66
po 16
5215 g
POMOC do rocznego dziecka potrzebna. Lódź, Lanowa 6 a,
bi. 58, m. 34.
Teofilów
5115 g
POMOC

domowa -

chodząca
potrzebna,
Przędza1niana 1 3, m. 1

doul.

4872 g

14.vm. 1m r.
cję,

iż

podallśmy

na skutek

informaalkohow wypadku motonadużycia

lu poniósł śmierć
cyklowym w miejscowości Mirosła
wice Stanisław Kondek. Po licznych
wyjaśnieniach

okazało

się,

że

nastą

piła

pomyl.ka. Badamia krwl zmarłe
go nie potwierdziły
pierwotnych
ocen.
W zwi ązku J: tym serdecznie prze·
pra.szamy rodzinę Stanisława Kondka.

mieszkańcy

Uwaga,

Pabianic

Każdy z Was ma SlWÓj
własny i Was drobiazgów, Chcemy Wam w
sposób w·idz,enia p.roblemów miasta ; tym pomóc.
i różne kon<:epcje ich rozwiązania. I W oonie<lzialek 1 kwietnia br.
Wielokrotnie nie zauważone. nie roz I czeka na Was redaktor dyżurny
wiązane przez władze drobne spra-1„DŁ" w ZDK „Pamotex" ul. ży.
wy stają s.ię przysłowiową solą w 1 miersk iego 2. w gooz. t0-12. Rozoku dla mieszkańców domu.
czy mawiać możn„ również telefoni-:
nawet całej ulicy. Często nawet cznie 21.51 w. 101.
władze miejskie nie są w
stanie
Kolejny dyżur w czwairt.€'k 4 bm.
„zauważyć" owych istotnych
dla w godz. 16--18.

I
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„WARTBURGA 311" - ta·
nio sprzedam. Turzycowa
22 (Radogoszcz)
4793 g

„FIATA 125 p 1300" sprze- f MIESZKANIA na dwa la- \ - - - - - - - - - - dam. Odbiór - Motozbyt. ta - l)(lSzukuję.
Oferty
Oferty „5608" Prasa, Piotr- „512.7" Prasa,
Piotrkowkowska 96
ska 96

„GAZELĘ"

„TRABANTA 601" okazyjnie sprzedam.
Tel. 683-19
4632 g
- - - - -·- - - „WARTBURGA de Luxe"
(1971) sprzedam. Tel. 512-30
- - - - - - - - - 5382 g
„FIATA 125 p"
(1969) sprzedam. Tel. 565-10. l'(<ldzina 17-19
5516 g
----„OCTAVIĘ
suiper" sprzedam. Wschodnia 66-18. Tel. 380-78
4881 g

-

Tel. 589-01

sprzedam.
492.7 g

103" - stan dobry sprzedam. Tel. 267-98
4874 g
„SYRENĘ

-----~~-

„ FIATA 125 p - 1500" (1972), japoński kalkulator
z przystawką sieciową sprzedam. Chryzantem 3-57
4650 g

NADWOZIE „Slmci Aronde 1300" w całości lub na
części
sprzedam. Tel.
444-02, Przybyszewskiego 11
m. 9
5069 g
„SYRENĘ
105" nową sprzedam.
Cena 84 tys.
Tel. 439-_7_3_ _ _ _ _
5116 g
„OPLA"
sprzedam. Tomasz ów Mazowiecki
tel.
_ _ _ _50_87 g
45-57
„OPEL Kadet" po
wypadku
(części zamienne)
- sprzedam. Tel. 368-20
• „SYRENĘ 104" 1971 - bar
dzo dobrze utriymaną sprzedam. Tel. 246-54
_ _ _ _ _ _ _ _ 5198 g

MIESZKANIE
spóldzlelc.ze
dwa P<!k<>Je, kuchnia, wyg<;>dY w Ozorkowie, zamiemę na podobne lub mnleJsze w Lodzi. Oferty „5133"
Prasa, Piotrkowska 96
TEOFILOW -:.._-- dw;-po-k-o-je. kuchnia, bl<Jki kwaterunkowe - zamienię
na
trzy pokoje,
kuchnię bloki.
Najchętniej Górna.
Tel. 607 • 02
godz. 10_17
ó
'ed ·
5137
(pr cz 111 Ziei)
g
CENTRUM - M-4 (2 pokoje, kuch11ia) bloki spółdz!elcze. telefon. zamienię
na pokój. kuchnię w blokach i P<>kój. kuchnię lub
kawalerkę. Tel. 658-76. oo
16
5154 g
- - - - · -- MIESZKANIE w Warszawie
zamienię na mieszka.uje w
Lodzi. Tel. 456-38
5235 g
·CZĘSTOCHOWA 3-pokojowe,
komfort - spóldz\elcze zamienię
na
podobne w Lodzi.
Tel.
Częstochowa 412-13
5251 g

CZERWONIEC
Konstanty
ginekolog. Tuwima 20, tel.
a-· 30
3330 g
oo_C_Y_P_E_R_L_IN_G_s_p_ec_j_a_lista ginekolog, PKWIN 4,
tel.
240-17
3893 g
Dr Jadwiga ANFOROWICZ
skórne, we.nerycz.ne 16.30-19
Próchnika 8
4816 g
-·
FARBUJEMY l pierzemy
odzież.
Prywatny zakład,
Piotrkowska 223
4932 g

DLA samotnych ciekawe
oferty w Biurze Matrymonialnym „SWATKA" Łódź,
Pi<>trkowska 133
3336 g
TLUMACZ poszukuje
pokoju z niekrępującym wej
SPECJALISTYCZNY zakład
ściem. Tel. 361-50
4940 g
szewski
wymienia obcasy
na nowoczesne (szczupłe)
TRZY
pokoje, kuchnia,
francuskie
Mickiewicza 21;
bloki - zamienię n.;i dwa
Wróblewski
5599 g
razy po pokoju z kuchnią
bloki. Oferty
,.5056"
„SKALAR" nowo otwarty
Prasa, Piotrkowska 96
sklep zoologiczny (artyku-ły wędkarskie)
zaprasza:
WLASNOSCIOWE
M-4 Gdańska
38 róg 1 Maja.
50 m kw. sprzedam. NaruBlalek
DWA
mieszkania
5578 g
dwupotowicza. Tel. 848-69
5361 g kojowe. bloki - zamienię
na Jedno
3-4-pokojowe. POSIADAM samochód. wol
POKOJU z kuchnią - blo- k<>mfort (80-120 m). Tel. ny czas, oczekuję p 'U>563-77
5199 g zycjl. Oferty „5518" Prasa,
ki lub stare budownictwo
- poszukuję. Oferty „5057" MIE~ZK.ANIE M-~- blo- Piotrkowska 96
Prasa, Piotrkowska 96
kach do wynajęcia. Oferty PEKI1'i'CZYK--c-za_r_n_y_z_g-in_ą_ł
„5006"
Prasa, Piotrkow- dnia 23 marca. Tel. 548-31
ska
96
DWA, pokoje, kuchnia
blokl, zamienię na więk 
OSIEDLE Doły - dnia 28
sze
bloki lub w domku INŻYNIER poszukuje po- marca zginął piesek wyżeł.
jednorodzinnym. Oferty - k<Jju z wygodami. Oferty Odprowadzić za wynagro„5067" Prasa,
Piotrkow- „4866"
Prasa, Piotrkow- dzeniem. Boya-Zeleńsk.iego
ska 96
ska 96
3-45, godz. 17
5621 g
-

---~

----

-- ---- -

----

„VOLKSWAGENA 1500" Varlant - sprzedam. Piaseczna 3, po 16
52ł2 g
,,SYRENĘ
103" sprzedam.
25 tys. Tel. 849-55
5577 g
„WARTBURGA Standard"
(1974) nie rejestro
wany - sprzedam. Oferty
„5461 ". Prasa,
Piotrkowska 96
wiśni<Jwy

--

I

•

ASPARAGUS
roczny
(NRF). Calle - Słoń sprze
dam. Emerytalna 20. Tel. „ZAPOROŻCA"
400-03
5101 g sprzedam. Tel.
"dzina 8.30-9.30.
BONY kupię, '.fe!. 852-26
5212 g dz iałku
„SYRENĘ 103"
„CASTROL GTX" sorze- dam. Lódź, ul.
dam. Tel. 509-28
5254 g 246, m. 5

I

U W A G A, R O L N I C Y !
Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie

nowego 378-9'1, goOd ponie5667-5723 g
pilnie sprze

ZAWIADAM
AJĄ,
ZE DO 30 KWIETNIA 1974 ROKU przyjmują jeszcze zgłoszenia na kontraktację
GĘSI I MLODYCH KACZEK TUCZONYCH.
Warunkiem podpisania wieloletniej umowy i rozpoczęcia hodowli jest wybudowanie odpowiednich pomieszczeń i posiadanie własnych rezerw paszowych. Aktualnie
obowiązujące ceny skupu gwarantują wysoką opłacalność.

Kilińsk iego

5649 g

UNIEWAŻNIENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Pabianicach unieważnia
skradz10ne pieczątki o treści:
1. „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Zakład
Produkcji Roślin w Pabianicach, ul. Bugaj nr 75, tel. 32-72".
2. „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Zakład Zieleni
Miejskiej w Pabianicach, ul. Bugaj
nr 75, tel, 32-72".
3. „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Zakład Zieleni
Miejskiej w
Pabianicach, ul. W.
Wasilewskiej nr 7, tel. 54-61".
ł. „Płatne przelewem konto 911·6·
76 w NBP O / Pabianice".
5. „Obrót wewnętrzny".
6. „Kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej, inż. M. Kostecki".
7. „Kierownik Zakładu Produkcji Roślin, Inż. M. Kostecki",
2289-k
~'.'-~-""~~.'.'-~-'""""-~~:'."-"~~~~

Ceny skupu za 1 kg w zł
dotychczaso-.ve
zmienione
klasa I klasa II klasa I klasa II

Rodzaj drobiu

Okres skupu

Kaczki kontraktowane
kaczki tuczone o peł
nym okresie odchowu typu
brojler.

1. XI!. - 30. IV.
1. V. -:- 30. XI.

30,00
28,00

1. VIII. - 15. XI!.

37,00
32,00

Młode

25,00
24,00

32,50
29,50

25,00
24,00

Gęsi kontraktowane

(umowy wieloletnie)
tuczone,
gęsi do tuczu owsianego.

gęsi

15. VIII. -

20. XI.

42,00
37,00

Zgłoszenia przyjmuje s'1ę:
NA TUCZ KACZEK - z powiatów Piotrków, Rawa Maz„ Opoczno i Brzeziny pl'ZY
zachowaniu odległości maksimum 50 km od zakładów;
NA ODCHOW GĘSI - z powiatów Piotrków, Rawa Maz., Opoczno, Brzeziny, 'Beł·
chatów i Radomsko przy zachowaniu odległości maksimum 100 km od zakładów.
Szczegółowych informacji udziela dział kontraktacji
Tomaszowskich
Zakładów
Drobiarskich w Tomaszowie Maz„ ul. Warszawska nr 168.
2322-k

et

IJ

D7'1ENNIK LODZKI nr 77 (7877)

...

ł

Detronizacja L. Treli

Gospodarze nie zachwycili

•
l

•

-

Polski

bokserskich
(Telefon

własny

z

2:0 (1:0)

Gdańska)

Wczoraj na ringu hall w G~ańsku-Ollwie rozegrane zostały pólfl·
nalowe wałki o tegoroczne mistrzostwo Polski w boksie. Doszło do
kilku niespodzianek. o największą postarał się Biegalskd z Katowie, który w wadze ciężkiej wyeliminował długoletniego reprezenna krajowych ringach
tanta Polski, od kilku lat niepokonanego
L. Trelę.
który wygrał
Drugą sensację sprawn gdańszczanin Kosedowski,
z reprezentantem i mistrzem Polski z ubiegłego roku Madejem
·
z Katowic.

r gr":neJ wa!ce rozmawialiśmy w_czoraj
póznym wieczorem z naszym p1ęśc1a_
rzem. L. Borkowski choć czuje już
w kościach trudy gdaliskiego turnieju
że dołoży wszelkich
zapewnił nas,
starań aby wypaść jale najlepiej również i w dzisiejszym po,jedynku tina!owym o tytuł mistrza Polski.
- to świetny pięś- Czerwiński
ciarz. Na szalę dzisiejszego pojedynI
wszystkie swoje siły
ku rzucę
_ dorzucll na zakoń
umiejętności
czenie rozmowy L. Borkowski.
A oto zestawienie par finałowych
w poszczególnych wagach:
papierowa: Misiak (Lublin) - Sre(Katowice)
dnłckl
musza: Borkowski (Lódż) - Czerwiński (Szczecin).
Jagielski (Katowice)
kogucia:
Kosedowski (Gdańsk)
piórkowa: Kokoszka (Rzeszów)
Gotfryd (Rzeszów)
lekka: Wąsowicz (Wrocław) - Gajda (Katowice)
Jakubowski (Po·
lekkopółśrednia:
- szczepańskl (Warszawa)
znań)
półśrednia• Rybicki !Warszawa) Kicka !Katowice)
Montewski (Warlekkopółśrednia:
nawa) - Rudkowski (Warszawa)
Ja·
średnia: Bielecki (Kielce) strzębow•kl

111111

wystąpiły w składach: WIDZEW: W. Surlit, Kubicki, Janas, Lewandowski, Możejko, K. Surłit (Blach
Stępniak
no), Kostrzew iński, Haren
(Benkes), Kaczmarek, Gapiński.
\VŁOKNIARZ: Korolkiewicz, Swiderek, Szwejkowski, Lapisz, Omeljaniuk,
Laskowski, Siejewicz, Pietrzyk (Bar·
tos), Karalus, Siełewaaiak, Orumskl.
arbiSpotkanie prowadziła trójka
trów z Tarnowa, sędzia główny - E.
Buczek, liniowi - R. Paziewski I M.
Chuderski. Widzów około 2,5 tys .
Mimo dwubramkowego zwycię s twa
piłkarze Widzewa nie zachwycili swoDrużyny

ją

Ekstraklasa

(Wrocław)

Gortat (Warszawa)
Kucharczvk (Warszawa)
ciężka: Blegalskl (Katowice) - Sko·
czek (Warszawa)

że

0

Fot:

r..

Olejniczak

grą.

- Wypada się cieszyć ze zdobycia
dwóch kolejnych punktów. W żadnym
jednak przypadku z występu moich
powiedział m . in. po mechłopców czu trener Widzewa - L. Jezierski.
Trudno nie przyznać racji trenerowi zespołu gospodarzy . Gdyby widzeRUCH - POGO!Q' 5:0 (3:0)
wiacy wykorzystali przynajmniej poBramki zdobyli: Marx 3 (41, 711 l łowę niemal stuprocentowych okazji
odnieść zwycięstwo
90 min„ ostatnia z karnego). Beni- Widzew mógłby
różnicą nie dwóch, a czterech a nagier w 17 min„ Bula w 24 mln.
Chorzowianie, którzy w najbliższą wet pięciu bramek. Na listę zdobywnie
środę spotykaja się w Lodzi z LKS, ców goli powinien się wpisać
rozegrali dobry mecz. Przeprowadzili
wiele pięknych akcji, świadczących,

półciężka:

Zwyci,ęstwo

W rozegranym wczoraj meczu o mistrzostwo Il ligi grupy pół·
nocnej piłkarze Widzewa pokonali bez większego kłopotu bialostoc·
kiego Włókniarza 2 :o (1 :O). BramkJ zdobyli: Kostrzewińskl (w I
min.) I Błaehno (w 85 min.).

nie obce

są

GRUPA POLNOCNA
Stoczniowiec - Lublinianka O:1 (O :O)
Ursus - Arkonla o:O
. Warta - Hutnik o:O
Zawisza - Stomil I:! (O:!)
GRUPA POLUDNIOWA
GKS Katowice - Zastal 3 :3 (2 :2)
Piast - Wisłoka I :o (O :0)
Stal (Rz.) GKS Jastrzębie l.;B
(I :O).

Byle tak dalej

im arkana nowoczes·

futbolu. Reżyserem większości
byl znakomicie tego dnia
dysponowany Maszczyk. Ra.z po raz
zasilał swoich kolegów z ataku dokładnymi podanlami i nawet dobra
postawa bramkarza Posiarenczaka nie
uratowała Pogoni przed utratą pię
ciu bramek. Obok Maszczyka bardzo aktywny I skuteczny był Marx.
nego

poczynań

J. Beko

tylko Gapiński (który w 84 mln. po
dwóch obrońców
wymanewrowaniu
Włókniarza strzelil w słupek) ale rów
dwukrotnie
nież i to przynajmniej
Kaczmarek (w 63 l 80 mln.), Matejko
i Kostrzewiński.
Niestety zakończyło się na dobrych
chęci ·ach. A to chyba za mało.
Obok Indolencji strzałowej pilkarze
dużo
Widzewa popełnili także zbyt
Do największych trzeba by
błędów.
zaliczyć mało skuteczne krycie przeciwnika czy też dalekie od drugoligowego poziomu przyimowanle piłek
I celne Ich podawanie swoim partnerom. O innych mankamentach (a było ich sporo) lepiej nie wspominać.

zezy

•

n
(Katowice) 34:23 (15:1 O)
Dl

w Szczeci.nie rozegrany został o·
Bardzo dobrze walczył jedyny nie- tul wicemistrza Polski. W dzisiejszym
s t ety pięś ciarz łódzki Leszek Borkow- finale spotka się on z Czerwińskim gólnopolski wyścig kolarski na dykolarz
Zwyciężył
70 km.
ski. Spotka! się on z reprezenta ntem ze Szczecina, który z wagi papiero- stansie
Jarosław B€M
Warszawy Górnym. Gwardzista przez wej przeszedł w tym roku do mu- łódzkiego Spotem ODRA (OPOLE) - ROW RYBNIK
t.30.00. Drugie miejsce zajął rewszystkie trzy rundy skutecznie ·a ta- szej.
1:1 (O :O)
prezentant berlińskiego Dynama
kował swego przeciwnika. Walka rozRelmer Golan . Trzeci na mecie był
Dzięki uprzejmości panienek z mię
Występ
gry wana była z dystansu.
Bramkę dla ROW w 54 min. zdoBorkowskiego spotka! sil: z aplauzem dzymiastowej bezpośrednio po roze- Boniec.k.1 z Torunia.
w 58 min.
dla Odry
Lerch,
był
wszyscy sę
widowni.
7-tysięcznej
Klose.
d ziowie przyznali jednogłośnie zwynieciekawy I momentami
Był to
Oto punktaci ęs two Borkowskiemu.
nawet nudny mecz. W grze gospocja: 60:57, 60:58, 60:57 59:57, 60:59.
grzechy:
stare
darzy dominowały
Tak więc tylko jeden z pięciu arniedostatek
chaos, brak konceptu,
bitrów u w aża!, że łodzianin przegra!
zdecydowanych strzelców. ROW grai
drugą rundę różnicą zaledwie jednetypowo defensywnie a błędem było
go punkta.
unikanie zdecydowanych atal<ów. któ
Zamieszczamy dziś kolejną sylwetkę kandydata do tytułu najbarBorkow ski zapewniony już ma typrzy niezbyt pewnie grajacej ore
dziej zasłużonego sportowca 30-lecla PRL Lodzi I województwa łódz
bronie opolan mogły przynieść mu
kiego.
nawet zwyciestwo.
Dzisiejszym kandydatem do tego zaszczytnego miana jest jedna
z najlepszych przed laty łuczniczek w kraju, wielokrotna reprezenSZOMBIER·
SLĄSK IWROCLA 1V) Kl (BYTOM) 1 :O (O :O)
tantka i rekordzistka Polski.
Dalsze sylwetkJ zamieszczat będziemy w kolejnych wydaniach
74 min.
BTamkę zdobył Wanat w
„DL".
Sląsk posiadał zdecydowaną przewagę prawie przez caly mecz. Były
zostały kolejne
Wczoraj rozegrane
okresy, że wrocławianie atakowali
fmalowego
dwa mecze ostatniego
non-stop.
turnieju grupy „A" w piłce siatkowej
ze Szczecina
Sędzia Smulczytiskl
kobiet.
ood;vktowal na korzyś~ Sląska rzut
W pierwszym spotkaniu nowo kreojego
wane mistrzynie Polski siatkarki miwolny pośredni za złośliwe lowic kiego Płomienia pokonały PoloPrzez prawie Jedendcle lat nie schodziło ze
nllkl
orzetrzvmvwanle
zdaniem szpalt gazet nazwisko Elżbiety Kanickiej, jako
ni ę Sw1dnlca 3:2 (10:15, 4:15, 15:11,
Ochmana.
l?Ości
bramkar7.a
nrzez
i:. :10. 15 :7) .
najlepszej polskiej łuczniczki. Zawodniczka lódz·
Pewnym e11:zekutorem był pomocnik
karierę sportową
takim samym rezultatem
Również
kiego Społem swoją piękną
Sląslca Wanat.
piłkę
zakonczyl się pojedynek gospodarza
rozpoczęła od lekkiej atletyki I gry w
turnieju Startu z warszawskim AZS.
Ze względu na doskonale warunki
siatkową.
Wczoraj rozegrano dwa mecze w
i"'
(U :15, 4 :15, 15 :13, 15 :13,
W setac h
fizyczne zapowiadano błyskawiczną karierę w
klas ie okręgowej.
15 :10). Mecz ten zako1iczył się dopicrzutach, ale po pierwszych próbach w LO i w
Zespól ChKS zremlsowa! na włas
:;:
1·0 po dwóch godzinach zażartej walAZS znalazła się E. Kanicka w Helenowie I tranym boisku z tomaszowską Lechią
ki o każdą niemal piłkę.
fiła pod opiekę ówczesnego trenera łódzkich
2 :2 (0 :0) . Bram k l 1rlnbvli rl\a r •,
Bo
W trzecim secie AZS prowadził już
łuczników z. Dominikowskiego.
- Gawroński I Drewnowski, dla Le12 :4. l tutaj eksmistrzynie Polski poE. Kanicka zaczęła czyni~ wyraźne postępy.
Czapnik I Krawczyk.
ch!! Do_brze wystartowali w pierwszym spotkaniu Inaugurującym rekazały swój przysłowiowy lwi pazur,
Zaczęła strzelać coraz celniej. Nie trzeba było
rezultatem,
remisowym
Równleż
wanzową rundę rozgrywek o tegoroczne mistrzostwo Polski piłkarze
rozstrzygając tę partię na swoją kodługo czekać na sukcesy . Zdobywa ona w la·
zakończy!
tyle że bezbramkowym
ręczni Anilany. Wczoraj na parkiecie w hali LKS wygrali oni wyrzyść.
tach 1957, 1960 i 1961 tytuły mistrzyni Polski, a
soko z katowicką Spartą 34 :23 (15 :10).
łódzkim
pomiędzy
pojedynek
się
Dziś ostatni dzień turnieju. Spotkaw sezonach 1956 i 1962 była wicemistrzynią.
Włókniarzem I rezerwami LK,S,
ją się Polonia z AZS I Start z Pło
Polski Związek Luczniczy zgłasza E. Kanicką
Bramki uzyskali dla Anilany: WaW Anllanie najlepiej zagrali
wamieniem.
Lodzlanka
do mistrzostw łuczniczych świata.
chowicz - 7, Michalak I Przybysz po ehowicz, Michalak I Przybysz, a w
startuje w: CSRS, Belgii, Finlandii I dwa razy w Szwecji. W 1962 r.
6, Kamiński I Bissinger po 4, Kry- Sparcie zdobywc" 10 bramek - l\lońW meczu o awans do ekstraklasy
w Paryżu zdobywa tytuł wicemistrzyni Europy. Przeszło 20 razy we
gier - 3, Wrąbel - 2, Nowakowski ka.
siatkarki LKS po słabej l mało amstale poprawia rekordy Polski.
I
wszystkich dystansach bije
i Wąsik po 1. Dla Sparty: Mońka Mamy prawo sądzić, że po wczorajbitnej grze doznały porażki z Wisłą
Piechota - 6, Zięba. i Ober po 2 szym w pełni udanym meczu pilkarze
10,
Coraz bardziej we znaki dają się kłopoty ze sprzętem. Jest on barKraków 1:3,
Olszówka
t
Mrazek
l\1agner,
oraz
I
z
również zaprezentują się
Anilany
uzyskiwapogodzić
było
też
dzo drogi i trudno dostępny. Trudno
po I.
w kolejnych
jak najlepszej strony
nie rekordowych wyników z nauką na Wydziale Prawa UL. Karle·
nie
gospodarzy
zespole
w
że
Mimo.
mistrzowskich.
spotkaniach
drusię
W Rio de Janeiro odbył
rę swoją kończy w 1966 r.
reprezentantów
dwójka
wczorajszych
rezultaty
Poz?stale
gi kontrolny mecz kadry piłkarskiej wystąpiła
Szym- meczow:
w uznaniu zasług otrzymuje od Międzynarodowej Federacji LuczBrazylii, w którym zespól „A" prze- Polski (Kuchta i bramkarz
czak) Anilana nadawała ton grze od
niczej Złotą Gwiazdę. Posiada sporo pięknych nagród i wiele pograł z drużyną „B" I :2.
AZS W-wa - Stal 17:14 (9:5)
, początku do końca spotkania. O przechlebnych recenzji prasowych. E. Kanicka uważa, ż~ s~anowczo za
Spójnia 14 :13 (9 :7)
Sląsk najlepiej
wadze łódzkiego zespołu
War~ dodać, że w drużynie „A•
wcześnie się urodziła i dlatego nie mogla doczekac s1~ m?m~ntu
Pogoń (Z) 18:17 (9:9)
Wybrzeże połowie
drugiej
w
że
fakt
świadczy
trener
wystąpili zawodnicy, których
kiedy łucznictwo wprowadzono do programu Igrzysk ollmplJsk1ch.
Grunwald - Wawel 31 :15 (14 :6)
Zagalo zamierza wlączyć do ekipy meczu prowadził on nawet 10 bram(n)
ak wtęc zapadła już klamka.
na turniej finałowy mistrzostw świa-1 kami nie pozwalając sobie na zmniejPolski w piłce
1 ' ytuł mistrza
szenie tego dystansu.
ta..
siatkowej kobiet powędrował

~okonali Spartę

Najlepsi sportowcy 30-lecio

Zwycięstwa

siatkarek

Pło:nlienio

i Storlu

Iż

I

•
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Sprawdzian

piłkarzy Brazylii
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Zwyciężyło młodość

T

z Lodzi nad Brynicę, do Milowic. Choć ;ak głoszą wieści sosnowieccy kibice wysunęli podobno propozycję. aby nowo kreowany mistrz
Polski - milowicki Płomień zmienił
miejsce zamieszkania i nazywał się
odtąd Płomieniem z Sosnowca.
nie widzę koniecznofoi
Osobiście
dotychczas
Skoro
zmiany adresu.
dobrze się dzialo dziewczętom w Milowicach, korzystającym z macierzyń
skiej wprost opieki załogi miejscowej kopalni, to dlaczego ma nastąpiC
Po
zamieszkania?
miejsca
zmiana
cóż jednak doradzać sosnowiczanom
skoro mamy własne kłopoty - rzekoponenci. Swtęta
ną zapewne moi
1·acja!
ie pomoże już nic.„ To prawda! Tytuł mistrzowski „wyNte poemigrował" z Lodzi.
zostaje ml nic więcei jak radrużyny
dować się z tytułu drugiej
w kraju, który mam nadzieje wyStartu.
walczą ostatecznie siatkarki
Jasnym
Swlecący ostatnimi · czasy
blaskiem milowicki Płomień zastuże
nie zasiadł na mistrzow.•kim tronie.
wielkich
zespole
tym
Nie ma w
gwiazd. N i e ma też t slabu.eh punktów - iak to widać wt1raźnie u ponie wyrą
zo .•tałei trójki finalistów.
czając !ódzkich eksmistrzyń, Zwycię
żyla młodość (przeciętna wieku siatk arek Płomienia nie przekracza 23
la t .) Mlodość wsparta wielką ambicją. A I sporymi umiejętnościami.
Mo ż e za rok. a może za dwa (byle
n i e dlużej) role się odwrócą. I znów
b ędzie okazja do fetowania sukcesu
nad Łódką.
ale
n i e nad Brynicą,
takiego
sobie
Osobiście życzyłbym
obrotu spraw11. Czy jest to możliwe?
Ch yba tak Pod warunkiem, że mło
na parkiet
również
d ość wkroczy
przy ul. Teresy.
MALKONTENT

N

1
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nieosiągalnych
arsenałem
I fauli.
sędziego kruczków

dla oka \
Trud110
im wygrać, ale jeszcze trudniej wygrać z nimi. Zdaniem trenera naszej
jedenastki H. Mlchelsa, z którym niedawno rozmawialiśmy, w porównaniu
z zespolaml europejskimi, które regugrają
Argentyńczycy
lują tempo,
dość jednostajnym rytmem. Wynika
umiejetnoścl
większych
z
in.
m.
to
olska była 15 krajem wśr6d finalistów piłkarskich ml- taktycznych Europejczyków. Zespól
strzostw świata. który w swej reporterskiej podróży trenera Capa nie potrafi grać z taką
odwiedziła para dziennikal"lly holenderskiej „Panora· premedytacją
Jak na przykład Van Steenwi,jk. Anglicy...
Pieter Van Acker i Peter
my" Co do Haiti, to widzieliśmy tam
Plonem tego rajdu po różnych kontynentach, będzie
seria reportaży w tym najpopularniejszym w Holan- rzeczy niezwykle. Mieszkańcy wyspy
dii piśmie ilustrowanym. Przebywali oni również ostatnio w Ar- kochają pilk~. Piłkarze niemal ją
„całują" widać to w icb grze. Regentynie i Haiti.
oryginalny,
prezentują futbol dosyć
A oto najważniejsze spostrzeżeni.a dw6jki holenderskich dzien- nie skażony jeszcze nadmiernie earonikarzy „wywiadowców".
pejskimi wpływami, chociaż ich trener Antoine Tassy - z pochodzenia
W Argentynie potraktowano nas - a mamy tego dowody po meczach Francuz - robi co może w tym kleniemal jak agentów wywiadu. Takie Independiente z Ajoaxem
ani- runku Preferu,ją wiec przede wszystna swój musz ten maleje.
zresztą opinie czytaliśmy
do zasobu kim ofensywny styl gry. atakują caCo
temat w tamtejszej prasie. Niemniej umiejętności drużyny narodowej tego lym zespolPm przy
rozluźnia.ląc
do wnętrza kraju - naszym zdaniem - jest to tym często szyki obronne. W defenudało nam się dotrzeć
z}awiska społecznego, jakim jest pll- po Brazylii
W
strefą.
przeważnie
drużyna syw!e kryją
najsilniejsza
ka nożna w Argentynie.
jest bardzo
środku boiska ich gra
kontynentu.
przebramką
pod
lecz
efektowna.
stwierdzić
trzeba
je
Porównując
Nie ulega wątpliwości, że reprezentacja tego kraju znacznie lepiej czuje dość istotne różnice w sposobie gry, ciwnika brak im skuteczności.
szanse w
Pytając ich trenera
0
gdzie a więc nie ma w tym zespole wysię na własnym kontynencie,
odpowiedź:
otrzymallśmv
bitnych gwiazd, j·aką np. by! Pele, grupie,
przysłowiowe stało się już powiedzeMIEJSCE.
DRUGIE
NA
LICZĘ
boisku grają w a teraz są Paulo Cf'~ar C'? V ·'•lrzi..,n1
nie „na własnym
ponadto bar- Wł.OCHY SĄ POZA ZASIĘGIEM. z
grają
12-stkę". Tym dodatkowym, olbrzy- Argentyńczycy
ODROBINIE
PRZY
mim atutem jest niezwykle żywioło dziej defensywnie, stosując b ska- ARQENTYNĄ
sz ĘSCIA MOŻEMY SOBIE PORA·
wa, wręcz spontanicznie reagująca wiczne kontrataki.
Z POLSKA MAMY ROWNE
Zf
o do ich fizycznych reqpoJ oubllczność . Gorąca atmosfera udzieE. GDYBTSMY GRALI Z PO~A
pozycji - to są na o ół :!.\li.·.
la sie piłkarzom którzy grają wówI 6 SPOTKA!Q. TO SĄ0'7.Ji'.,
LAK
piłkasocy, mocno zbudowa
czas jakby pod clzlalanlem środka
NA
WYGRA T,UJVSMV
RZY
Wyda.Je się, źe na
rze. którzy potrafią g t ost~E
dopingującego.
• W MISTRZOSTWACH DEc•y
l dysponują
obcym terenie, zwłaszcza w Europie bezpardonowo

p

CYDUJE JEDNAK
MECZ. A SZKODA!
i

TYLKO

JEDEN

Obserwowaliśmy mecz kadry Haiti
jednego
wyróżnilibyśmy zwłaszcza

plłkarza

Emanuela Sannona, nana którym opierają się
pastnika,
akcje. Fizycznie są smukli, niezbyt
i
technicznie
dobrze
silni, grają
.. czysto" .
Obecnie przebywają na zgrupowanlu i grają codziennie na jedynym z
stadionie.
zdarzenia
prawdziwego
Marymontu.
wielkości warszawskiego
w
mieszkają
Wszyscy kadrowicze
domach niedaleko od miejsca zgrupowania.
Otrzymali Je od rządu w nagrodę
Stałym
MS.
za awans do finału
kadry Haiti jest
sparringpartnerem
zespól złożony z ich rodaków. graiących w !clubach amerykańskich.
A co sądzi dwójka holenderskich
dzlennilcarzy - zwiadowców o polski ej reprezentacji? Mamy nadzieję,
napiszą
„ bialo-czerwonycll"
o
że
„wywiadowcy" z Holandii na łamach
swojej „Panoramy".
(Oprac. Wrób.)
-

9.

TENIS: Halowe mistrzostwa okręgu
juniorów i miodzików, sala WF PL,
al. Politechniki u. od godz. 8.
ZAPASY: Ogólnopolski turniej kia·
syfikacyjny miodzików w stylu wol•
nym (dokończenie), hala LKS, od
godz. 9.

C

ll.

BOKS: I krok wiosenny (dokończe·
nie). sala RKS, ul. Zjednoczenia 1, od
godz. li.
KOLARSTWO: Wyścig szosowy w
obwodzie zamkniętym dla seniorów,
juniorów i miodzików, w Brzezinach
od godz 9.
Klasa okręgowa
PILKA NOŻNA:
Orzeł-Piotrcovia, plac 9 Maja, godz. 16,
Start-Motor Praszka, ul. Teresy. godz.
16, klasa A, Elta-Unia Skierniewice,
ul. Aleksandrowska. Start U-Widzew
~· ul. Teresy, Tecza-Emjeden żych
lm, ul. Wólczańska, Energetyk-Stal
Głowno, w parku na Zdrowiu (począ·
tek wszystkich spotkań o godz. 11).
PILKA RĘCZNA: I liga AnllanaSparta Katowice, hala LKS przy al.
Unii, godz. 13,
PILKA SIATKOWA: Fina! ekstraklasy kobiet i:(rupa „A" Polonia-AZS
i Płomień-Start, sala przy ul. Teresy. od !?odz 11. o wejście do I ligi
kobiet LKS-Wisła Kraków, hala przy
al. Unii godz. 11, wejście do II ligl
kobiet Start U-Stal Mielec przy ul.
Teresy, godz. 9.
TENIS STOLOWY: Dokończenie ll
turnieju klasyfikacyjnego juniorów 1
miodzików, ul, Warecka 41, od godz.

•
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Bk!ad 1 druk:

Prasowe Zakłady Graficzne RSW 1 ,Prasa-Kslątka· Ruch",

Lódt, ul. Armil Czerwonej 28.

Papier druk.
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