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~rek udekorował Henr~·ka Jabłoń-~
~ <kic'gn Kr:i:yżem Wielkim Orderu ~
~
~ Odrodz:enla Polski.
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DZIENNIK

• okazji n l"Oemicy
przewod.iuczącego Ra.dy ~
Henrvka ,Jabłońskie-~
~ Państwa sle w Belwederze ~
odbYłn
~ go.
~spotkanie w cza,sfe którego 1 se•~
'/ kretat":z; KC PZPR - Edward Gie-%
I bm. -

~ Ul"Odz.in

I

Ceno

a-STRONICOWE WYDANIE „Dl"
Bogaty serwis wiadomości sportowych
Leksykon kibica
Kobieta - rodzina - dom
Kultura i okolice
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i
rangę
ia.rysoką
Podkreśl<>no
szczególne znaczenie bucl<>wy huty
„Katowice" dla dalszego dynamicz
nego rozwoju g<>spodarki. Zadani3
inwestycyjne w hucie za rok 1974
~ostiily i•·vł,o• .;:ie. ,,., r.t7ono llZl1.:>.nie załogom bUdcljf\CYm huLę
ich dotychC?.asową <>fiarną pracę.
P<>stanowienia zmierz.aJa do zapew
nienia warunków dla terminowego
uruch<>mieni.a obiektów i urządzeń
w
huty. Obejmują one zadania
dziedzinie prac budowlano-montażowych, dostaw maszyn i sprzętu,
.a także przewidują poprawę warunków pr.acy, opieki s<>cjalnej i
Anwar Sadat nym n1 sootkan:u prezydent doko· sytuacji mie$zkaniowej dla praPrezydent Eg!ptu
Bliskim
cowników budowy. Podjęto decy11potkat się 2 bm. 1. naukowcami e- nal analizy sytuacji na
Wschodzie.
i
uc~estn1kai111 obradu.iąceJ
zje uspra1~-niające kier<>wanie
f!ips ltlmi,
Sadat podla-eślll że Egipt stara sle koordynarję prac na budowie
w Kairz~ konferencJi .. Egipt w roku
wygloszo· nadal doprowi1dzlć do uregulowania z;wiąumych z nią i.nW6tycjach.
\V prz:em6wie11lu
UOO".
kon!l!ktu bl!~kowschodnlego śro~a.
ale nle zJ?O<izi sl~
mi ookoJowvmi
Biur<> Polityczn e umalo za kona powr61 do stanu n1 wo.lny. ni
Stwlerd'Zil, niecz.ne usprawnienie i rozwinięrejonie.
pokoju . w tym
te najbliższy okre<> powinien mieć cie dzialalności polityczno-wychorozstrzyqajace z.naC?en!e dla rozwla wawczej wśród z.alogi budowy huty, służącej wyzwalaniu inicjatyomiieważ w przer.anla ko11fl iktu.
~~;~~~\·of~~e nJeuchronna stanie Sill wy j aktywnOŚCi na rzec7 termiMówiaC 0 stosunkach ~!!lpslro-n nowej realizacji zadań oraz zapew
dziecklcl1 prezydent o§wladczyl: ro- nienia wysokiej jakości wyk<>nywanych prac. Organizatorem l inizu mtem ori:vczyny. które doorowaPalestyńska Agencja rn.formacyJ'll:a
cjatorem tel pracy będzie P<>IV<>dzity do odroczenia wizyty sekrew~ A" opublikowała ośw1adczeroe
komitet partyjny
~zooznika OWP stwierdzające. te w tarza l(_eneralnego KC .K-PZR Leoni· tany jedn<>lity
zalecono
Jednocześnie
cią~u ostatnich dwóch noc:v bojow- da Brezmewa w Eir1pc1e Gdy pr-.t:v· budowy.
:nicy palestyt'..sklego ruchu oporu do·
Związko-1
i
i;awodo~.m
z~iazkom.
cl~
doi~~i:
~~~;,';,~n~Yw!~~~a
~~~i~_te
0
konali na terytoriach okUpowanych
zwtąik!em Ra.dziec- 1vi Młodz1ezy Soc1ahsty<'zne.l szerprz:ez rzrael trzech operacji. Rzecz.· ~to~unkach 14
sze podjęcie w swej działalności
n!.k st\J.o;erdz.U że była to odpowiedź kim.
na ostatnie ataki 1$raelskle w pohl·
dniowym Llbanle.
Oświadczenie stW1erdza. te bojow.nlc:v wyruidzUI znaczne szkod y woJskom 12raelsklln. W czasie akcjJ . w
pobliżu osady Shamtr w zachodn!eJ
Galilei trzech Palestyńczyków po1i.10slo śm ierć. Palest:vńczycY zaata.ko·
wali równlet oatre>l oraz posterunek
obserwacyjny woJ-sk iz.raelskicb W
pótnoc:nym Iz.1·aelu.
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Prezyden t Sadat:

ta\

ludzłe
Dobrymi wynika.mi produkcyjnymi minionego roku
pra:ey f,odzi stwonylJ podstawy pomyślnego słllrtu do nowych,
r.
1975
zadań
ambitnych
bardziej
i
trudniejszych
w_yzszycb,
Pierwsze dwa dni robocze minęły w zakładach pud z;nakiem wytę:Wnej pracy, przy pełnej konl'entracji, bez zwalniaoia tempa.
!Uechanicznycb im.
l'ak m. In. zacze!Y rok uilogi Zakładów
J, Strzelczyka i Lodz.klej Fabryki Maszyn Jedwabniczych, Ma.-

na terenie budowy takich problemów jak podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, troska <> g<>spodark~
materiałów,
ność i oszczędność
- W tym roku mamy do wykosocjalistycznego współzar<>zwói
wodnictwa pracy, <>rganizacja cza- nania ponad 1000 obrabiarek w kilasortymentach
su wolnego, 21właszcza młodzieży ku pod.stawowych
informu.ie z-ca dyrektora d/s
zamieszkującej w hotelach r<>bot- produkcji ZM im. J. Strzelczyka uic1;ycl1.
Wartość
Kifer. B;ur o Politycz:nezobowiązałoorga. mgr Rys:zard
nizacje partyjne, dyrekcje i organiza poszczególnych maszyn, zwla.szcza
c.ie związkowe oraz za-logi przed<;ię- tych nowych sięga pół miliona zło.
pracujemy
zaklad?w tych. Od dwóch dni
biorstw budowlanych,
biur wedhllJ nowych z.asad . zar~dzania,
pri:~myslo~•yc~. ti:':'n~portu,
p~~
w.ymkach
o
których
pro.1ek.'.Qwych .1 sluzo inwestorskich "! ~ysl
produkCJa
w ® m kraJU, <>d których pracy s1ęb1orstwa _defydu.ie
risp1tedi:;1a_ B<.lli.Z"' •)'('~ ~ tv-n ro2)
eł
ku wyuu o 20 proc. niż "!N ro~u
DalsX1 U n.a str.
~~
~"-~ ubiegłym. Natomiast. 2'.8darua eks.~ „.,,,
portowe rosną 'PO<iwóJme

.

Przedsiębiorstw<> sprze<laje ewo.je maszyny na wszystkie kontynenty. Brygadę l\1ariana Graczyka
uważaną za iedną z nailepszych
w oddziale „A" przy ul. Papierniczej zastaliśmy wtaśme przy mon
taźu trzech przeimaczonych na eksport szlifierek typu MC-50.
(Dalszy cią,g na str. 2)

DZIER

KIESIE

do stanu ni wojni ni pokoju

W ł dniu roku słońce wzezaś
szJo o godz. 7.45, zajdzie
o 15.37.

0peraC1·e Palestyn'czyko'w
03 tarytoriach okupowanych 1

Pogotowie bojowe
w indyjskim stanie
Nagaland
Jak donos! Indyjska Agencja ?ras owa, siły bezp:ecze1\stwa l oddzialY indytskich wojsk pograntcznycl1
w stanie Na<ialand zostały postawione w sian goto\vośct bojowej w
związku z próbam ; przejścia na terytoriu m Chin. jeszcze iedne1 grupy
z plemienia Naga.
buntowników
że buntownicy
Agencja N>dkre~la.
wchodzący w skład tej grupy usnuw celu
przedostać się do Chin
ją
otrzym ania nowej partu broni. Prz.ęd
przechodza oni
po\\TOtem do Indii
przesz ko:enle wojskowe w specjalnych obozach.

upa y
U!)Al6w
Au!ltral141 naw!edz!la fala
n ie notow•nych od U lat. W rejonle
Sydney temperatura wynosi 39,6 st.
Celsjusza. a w sąsiednim Liverpoolu - H st. Upatv dają się szczegól:nle we znaki w Południowo-wschod
wybrzeża
n iej l ~rO<lkowel cześel
st.a nu No'va Poludniowa WaUa, gdzie
temper<>.tu ra v.rynosi od a do u at.
powyżej normy.

Europ y

!
I

I

I

I

Najlepszy
bramka rz

DZIS: Eugeniusz, Grzegorz
JUTRO: Edward, Emilia.n

Ii
Brygada Maria.na Graczykr. pn:1 montowa.nej przez siebie szlifierce.
F<>t. A. Wach

o sym patii, „karnych" i LKS
Odpowia.dąjąe n.a ankietę belgrad?tde~ „Sportu" 86 apeejali&tów p!łkarsldch, dziennllt&rzy zagranicznych ustaliło najlepszą jedenastkę Europy w 1974 r. Przypomnijmy jej skład: Tomaszewski (Polska> Suurbier (Holandia), Kata.liński (Jugoolawia), Beckenbauer (RFN), Breitner CRFN) - Bremmer
(Si:k~ja), Nceskens (Holandia), Cruyff (Hola.ndia}, La.to (Polska), Mueller (RFN), Ga.doch& (Pol.ska).
Naszą ro=owę z Janem Toma.szewskim zaczęliśmy więc od pytania:

- lak li• Pan
Europy?
-

ność,

się

cmuJe. Jak•

naJlepaą bramkan

Proszę mnie nie PQ6ądzad o fałszywą lllkirom.ale jeśli mam być szczery to, ch<>Ciaż cleM:'

wYróżnit!lnia, przypisuję je w dużej miejaką calą naszą ekLpę na m~trzo
świata. darzyli dziennlkarze. Byliśmy dla

z tego

rze sympatii,

stwach
nich otwarci, nie otaczaliśmy się murem tajemniczo8ci. chętnie udi::ielaliśmy wywiadów.
- Nie sądzi Pan, ie pewien wpł~·w na ocenę
miał fakt obronienia rzutów karnych?
- Chyba tak. bo to długo się pamięta, gdyż wiażą 6ię z tym momenty wielkiego napięci.a dla obserwatorów.„
- Dla bezpośrednich uczestników chyba też'!'
- To oczywiste. Nie wiem co czuli ci, którzy
strzelali .,karne". ale dla mnie łączy się to z mak5ymalnym napięciem uwagi i nerwów.
tematem „karne". Zdobył
- Żeby skończyć z
pan w meczu z „Pogonią," bramkę - c:zy to stanie
ai• reguł<\. czy było wyj;\lkiem.„
- Raczej to drugie. Po prostu Gut gr&l w LKS
1 zna &JX>&ób wykonyWania „jedenastek" przez n.aaz.ycb zawodników. Nigdy nie widz."ial, jak ja strzelam, więc miałem największe szarue zaskoczenia
go. Bramkarz w roli egz.ekutora, to jedn.ak ryzyko
- może trafić w słupek. broniący może struł odbió
i wtedy nie zdążyłbym wrócić na swoje miejsce.
- Czy mecz na Wembley, ehooia.ł ło juł niema.I
historia, nie przyC'ey'Rił się do przyznania Pa.nu na.Jwybzej lokat7 wśród coal-11:.eeperów nan;eco kontynentu?
- Sprawa wygll\<I&, moim 7Jda.niem, tr<>ehę lnae7:ej. Po Wembley mówiono, te jestem „bramkaaem ~edne&o lllłClAl"• R llO p1'0lliN ara!eoa

Dłtfy
&ię to
zasługa

s ()ft'Olnnym ~em 1 m. tym koniec.
lem do tego, by obalić tę teorię i udało mi

zrobić póżnie,jszymi wy.stępami, w czym
za.równo naszej drużyny, myślę o LKS, jak I trenera Kowalskiego. W Europie jest kilku wybitnie ufa
Na mnie największe
lentowanych bramkarzy.
wrażenie robi! zawsze Maier z RFN. Jemu chyba
w 50 procentach przypisać mo7Jna mistrzootwo świa
ta - obroni! w meczu z nami i potem z Holandi ą
co najmniej & &trzałów, z których gdyby padły
bramki, nikt nie mógłby mieć do niego pretensji.
- Skoro wspomniał Pan o LKS, to Jak to br.
dzle wiosna'!'
- Nawet nie myflę o •padku, mote k.oledZ7

I

przewiduje dla ł.odzJ I woJe·
wództwa na.stępują,cą pogodę:
zachmurzenie duże z większym!
I okresami nłe
P~Jaśnlenlami
w1elkle opady deszczu tub m.ża"
kl. Ran.o mgły. Temperatura od
Wiatry
piu~ 1 do plus 6 st. c.
um.tarkowane. dośt< silne. okresamJ i><>rvwlste z zachodu,
Jutro 1>011:oda I temperatura bez
większych zmian.
Ciśnienie wieczorem 752,8 mm.

1940
Podpisanie polskofrancuskiej umowy o formowa·
niu Wojska Polskiego we Francji.
1960 - Zm. Albert Camus.
francuski pisarz i dramaturg.
1965 - Zm. Thomas Eliot, an.
tl'ielski pisan.
1905 - W Genewie ukazał sle
pierwszy numer nielegalnej li'&·
zetv bolszewicltiej „Naprzód".

Dobre wino nawet z uznane·
nego niemowy czyni wymownell'O

człowieka,

2 drużyny taltże.„

- Macie szczę~liwr aklad mecz6w•••
- Nie liczll na szczęście. Trzeba po l)l'O!tu grac!
lepiej. a wtedy !)T'Zyjdą zwycięstwa i tak potrzebni\
nam punkty. Innej drogi nie ma.
- Zaczyna.cle u siebie 9 marca s Ark". Oby
mec-z ten był początkiem marszu w górę, począ,t
klem rozstania s mianem „czerwonej latarni".
- Wiem jak bardzo tego pragnie wieloty.!lęczn&
ri:esza kibiców LKS, ale proszę mi wierzyć, mT
pragniemy tego chyba na..ibardziej.
- 19 kwietnia mecz s Włochami. K'4t sacra w
bramce na.szeJ drutyny narodowej?
- Jest nas w kadru plęciu - Mowlik, Kalinowaki, Fl.!cber, Karwacki i ja. Zde<!yduje form.a zagra aktualnie najlepszy.
- Zyozymy, teby to był widnie TomMZewskl.
- Dziękuję, dołożę starań by nadal występował!
w reprezentacji - to wielki za.szczyt dla ~portow
ca, więks.zv nawet, niż miano najlepsz.eio bramka-

rza Eucoc>7.

- Tak. P1"09Ze
eo prawda n.le

słfl rozebra~. To

Je~t

ale będzie zabawne!

konieczne,

Posiedzenie Biura PolitVcmego

Naukowe fundamenty
„drugiej" Łodzi

KC PZPR
tDok<>ńczenl.e • .tir. 1)
&a.lety zgodne z harmonogramem
uruchomienie huty, do pel:nego wy_
konania zobowiązań wobec huty.
W kolefoym punkcie obrad rozpatr.zono propozycje zasad i terminów wprowadzenia 12 dodatkow
IWYCh dni wo1nych od pracy
1975 r.
Następnie Biuro Polityczne dokonało amalizy stanu zaopatrzenia
rynku w 1974 r. Podkreślono dalszy postęp dokonany na odcinku
w towary
zaopatrzenia sklepów
masowe produkcji krajowej i z importu. Pozytywnie oceniono pracę
handlu w okresie przedświątecz
nym, w tym zwłaszcza zwiększe
nie liczby pracowników, przedlużenie czasu pracy placówek handlowych, dobrą pracę transportu
handlu wewnętrzmego. Biuro Polityczne zaleciło dalsze doskonalewewnie pracy apar.atu handlu
nętrznego,
współpracy

pogłębienia
potrzebę
z przemysłem o.raz

handlem zagranicznym.

ze

Biuro

~

Pol~

11~

~praw07Jd.aniem

delegacji PZPR
\Ila spotkanie przygofuwawc.ze konferencji partii komunistycznych i
robotniczych Europy, które odbyło
w
się w Buda.peszcie. Aprobując
pełni działalność delegacji, Biuro
Polityczne stwierdziło jednocześnie
że spotkanie budapeszteńskie sta.:
.nowiło doniosly krok w przygot<>waniach do konferencji zapoczątko
wamych w październikowym spotkaniu konsultatywnym w Warszawie. Puebieg dyskusji w Budapeszcie potwierdzii zgodność poglądów wszystkich uczestniczących
w nie.I partii co do głównych celów i treści konferencji, zaś powołanie komisji redakcyjnej zapoczątkowuje ważny etap prac nad
projektami jej dokumentów.
Biuro Polityczne KC PZPR zaw sprawie
aprobowało wnioski
dalszego aktywnego udziału PZPR
we wszystkich przygotowainiach do
p.artii komunisrtyc.z:konferencji
nych i robotniczych Europy.

Kryzys prasy zachodnioeuropejskiej
Prasa w krajach Europy zach<>d.nłej przdywa obecnie głęl;lokl
k.ryzys. Coraz częstsze s;1 banlu-uctwa dZienników, które prrestają
Stę ukazywać, postępuje koncentracja pr-asy, wiel.ffiie dzienniki likWidują swe mutacje, wiele garzet zmniejsza fe>rm11t. Trudności te
są przede wszystkim skutltlem pe>ważnego wzrostu cen papieru iazetowego, a zatem wzrostu kosztów produkcji, R'05llą równiet ceny. gazet, Oto sytuacja w d'Zled:zinle prasy w kilku krajach zacl~odni.<>eur<>pejskich naświethma Ji>t'Zez korespondentów PAP1
p 'I. yż

krajach
Podobnie Jak w tnnych
.r.achodnioeuropejskich, trudności fi· t 1
ą
nansowe prasy wią
me Y' zane s produikcji,
ko ze wzrol!ltemz kosztów
lecz również ze spadkiem 0 20_ 25
proc. wuływów z o-głoszeń i reklam.
Nie pomogły tu kilku.krotne podwyż
ki cen i:azet, tygodników 1 innych
wydawnictw gazewwych.

Dotkliwy kry-zys su· R .
roVv--cowy, k tóry przed 15 miesiącaml ogarnął świat zachodni, wywoła!
.
trudności prasy francuskiej.
,po vazne
Gwattowny wzrost cen papieru, wynoszący ok. 40 proc„ spowodował.
że ceny paryskich gazet wzrosły w
oluesie od listop•da 19i3 r. do listopada 1974 r. z 70 centimów do 1-1,2
tranka. •
:nakłady prasy we
Od wielu lat
Franc]; pozostają na tym samym po
ziomie i wynoszą przeciętnie P<> 12
tys, egz. Aby przynajmniej utrzy.
czyteJ.n imać dotychczasowa liczbę
ków, redakcje decydują się na CO·
raz dalej idącą koncentrację pras y,
na obniżenie kosztów
co pozwala
produkcji l ograniczenie zuż;rcia surowca. Coraz częsts7.e staje się zja·
w lsko !ączenia dzienników lokal111 ych. '
Podobne trudnoŚ-Oi
LONDYN.
Temat
brytyjska,
r>rzeżywa prasa
ten omawiano niedawno podczas spe
debaty parlamentarnej. w
cJalnej
toku której oceniono obecny k-ryzys
j.!ł.ko najpoważniejszy w łlistorli bry
gazetowego.
przemys-tu
tyjsklego
Trudności finansowe gazet spowodowane są przede wszystkim wzrostem
który w
cen pap'.eru gazetowego,
ccąS!u ostatnich czterech lat podrożał
z 78 cl.a 160 funtów szter'll:ngów za

Stvczeń

Bułgarii. Eksport jest bardzo
Każqa masz:vna przyspatysięcy
rza krajowi kilkadziesiąt
Wspomniana
złotych dewizowych.
oznacza w .,Maie501 skręcarika
dzie" rozpoczęcie nowego etapu.

dii i

opłacalny.

-

O Ile

pierwsze

skręcarek montowaliśmy

pół

tysiąc•

przez pra-

wie 6 la.t, to kolejne pół tysiąca
zamierzamy wyprodukować w czakrótszym - mówi
sie o połowę
dyrektor handlowy przeds iębiorstwa
do
Start
inż. Stefan Luczak. wyższych o 14.6 proc. niż w roku
ubiegłym zadań jest pomyślny. Patrzymy na ten rok z optymizmem.
dobre
Upoważnia.ją nas do tego
wyniki ubiegłego roku, w którym
wykonaliśmy dodatkową produkcję
wartości 1 mln zł. Mamy ofiartu\

przewidują

w

mroznv i bez śniegu?

W

,„,a y Lo e k

gazet poglę
finansowe
bta również ogólny sp.adek konlunk·
tucy, co negatywnie odbija się na
z ogłoszeń t reklam.
dochodach
Sku l'ki tej sytuacji są wyraźnie od·
czuwane przez czytelników: przede
wszystkim w ostatnim c asie prasa
bardzo zdrożała.
w W. Bryt,nli
W1crótce wejdą w życie nowe poddniach
w najbliższych
wyżki
wzrośnie cena dwóch pop<>h.tdniówek
Standaro" 1
„En~ning
londyńskich
TruclnoŚ-Oi

Ne\vs".

ze sLr. 1)

i wypróbowaną załogę, która choć
(powuszczuplonym składzie
rąk do pracy)
szechny niedobór
zadania.
wykonuje
rytmicznie
Pierwsza partia gotowych maszyn
z tegorocznej produkcji opuści zakJad 10 stycznia. l\linione dwa dni
wskazują, że dobrze rozpoczęliśmy
realizację zada1'i tego miesiąca. Są
d.a
Y . walo sit:, te. obfite opad! śnleż:ne w Sylwestra są za.po- one wyższe o 22,3 proc. od zadań
(ik)
wiedzrą nastania tl."Walej zimy. Ale już w p iel"Wszy dzień stycznia 1974 r.
nadzieje te rollWialy się przy temperaturach od
!ll<J1Wego roku
Fot:. - A. Wach
plus 8 &t. na zachodzie do plus 3 st. na wschodzie kraju.
:wtów dmuchnęło z zachodu cieple powietrze pochodzenia oceamiezł
ł
U
instyzagranicznych
innych,
przewidywania
neg_o. Mapy pogody. i
tutow meteo, me widzą na razie większego ochłodzenia. Ale nasi
synoptycy twierdz.ą, ~e średnia temperatura styczmia będzie poniżej
w zakład.ach Male!!o Lo-tka s dn1a
n?.rn:iy wynoszącei m1111us 3.1 st., a suma opadów będzie także pomzeł normy (norma ok. 30 mm}. 02Jnacza to że styczeń będzie 1. 1. 1975 r. stwierdzono.
roz:w. z 5 trafienlamt - wygra11
'
mrozny i r.aczej mało śnie:Wy.
Na pierwsze dni stycznia zapowiadano pogodę dość ciepłą i to ne Po 140.340 zł. 1.729 ro1:1w. z 4 trawygrane po 1 · 339 zł.
się sprawdziło. Temperatura w dzieli miała się wahać od plus 2 do tieniam1 rozw. z 3 trafieniami - wyP lus 4 st. , a w nocy od mi111us 3 do plus 1 st. I niewiele praktyka 5"i.7lO
grane Po 69 z!. .
Na wylosowaną p:reml<l'\Vana końodbiega od tych przewidywań. Zachmurzenie będzie duże z rozpona w/w zakłady
godzenia.mi i okres.ami opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub cówke banderoli
mżawki. Mgły i zamgleni.a. Wiatry umiarkowane, okresami dość sil- Małego Lotka dotychczas stwierowno:
ne z kierunków przeważnie zachodnich.
- aześciocyfrmt·a .nr fl7234Z - 1 kuPqzostata część 1 dekacly i 2 dekada mają /JYĆ· mroźne. T mprmarki
ratltra w dzień wahać si~ będzie od minus 3 do minus 8 st., a w pon - samochó<l osolxrw-y
„Fiat 125-p" lub 167.700 zl
- -pięciocyfrowa nr 7234-2 - ' kunocy od minus 8 do minus 15 st. z możliwością niższych temperaz rozpogodzeniami ponów - nagrody: telewizory do
tur, zachmurzenie w tym okresie będzie duże
1>rogramu w kolorze lub
odblorn
i niewielkie opady śniegu.
W 3 dekadzie ma się nieco ocieplić. Temperatura w dzień wahać 20.000 z!
- czterocytrow11 nr 2342 - sakusię będzie od minus 4 do o st., a w nocy od minus 6 do minus
10 st. z możliwością niższych temperatur. Przewaimie będzie bez pony - nagrody: radiooellllornliki. lull
2.000 zł
- trzycyfrową nr ił42 _ 838 lruopadów, a zatem zachmurzenie umiarlmwa.ne lub nawet niewielkie.
ponów - nagrody: PO 20-0 zł.
WICHEREK

Synoptycy

tonę.

„Evening

(Dokończenie

maszyn
Oprócz tych trz~h
zmontujemy w tym miesiącu 19 innych szlifierek w dwóch typa.eh mmvi brygadzista M. Graczyk. Plan jest napięty. Ale na peVl<'D.O
go wyko-na.my, Ważne, te caly nasz
męski 8-osobowy zespół w nowym
roku przystąpił do pracy ·w peW
sił, że nikt nie choruje.
mim w łódzk im
Z początkiem
„Majedzie" rozpoczęto mCJil1taż 501
skręcarki' bezobrączkowej PS-1?... 'V
\Vszy~ontu.1·e s1·ę i'ch '0.
s•'"cznia
uw
'j
stkie na zamówienie gorzowskiego
miesiąc
.,Stilonu". Pia.n na ten
przewiduje ponadto montaż 61 prze
typów, z czego
wijarek różnych
prawie połowę na zamówienie In-

1

BONN, - Borykające ~lę z tru·dnośclamt gazety zachodnioniemieckie
likwidują swe lokalne mutacje, decYuują slę na tuzie.

pr~a.mu

sza wersja tego

O roll nauik.1 w fyclu g~r
spolee7.nym i ku1tiur.a1nym
czyrn,
kraju, o udziale środowiska naukowego w roZ1Woju Lodzi i regi<J1I1u,
o konieczności wytyczenia takich
kierunków badań, kLóre służyłyby
jak najlepiej programowi modei:nizacii miasta, unowocześnieniu jego
przemysłu, usług itp., mówiono m.
in. w specjalnej uchwa.Je KL PZPR
najważniejszych
z marca br. Do
stwierdzeń tej uchwały powrócono
także wczoraj podczas Jconferencji
sprawozdmvcz.o-wyborczej, jaka odbyła &ię w Uniwersytecie Lódikim.
W referacie sprawozrlawczo-wyborczym ustępującego K~mitetu Uczelni.al11ego, wygłoszonym przez I
sekretarza KU - doc. dr. hab. J.
Borkowskiego oraz w wystąpieniu
prof. dr hab. J. Górrektora skiego znalazły w ięc odbicie te liczne problemy, które wiążą się '.Z
partyjnej, d'Ziapracą organizacji
i
talnością naukową, dydaktycmią
stanowiąc o dorowychowawczą bku i perspektywach rozwoju uczelni.
Sporo miejsca poświęcono pracy
ideologicznej z młodzieżą, działal
ności uczelni na forum miasta (np.
jako organizat-0ra sesji naukowych
o charakterze ideologicznym) otaz
ro.li i pozycji nauk humanis•tycznych i spoleczmych w UL. W pro~ramie pracy partyjnej na najbliż
szą kadencję ma.lazły sic m. in.
zalecenia ud-z.ialu wszystkich cżloo
ków partii w tworzeniu programu
rozwoju uczelni do r. 1995. Pierw-

ma

był

gotowa do maja br. i przedlożona
do dyskusjd przed obchodami 30lecia uczelni.
Mówiąc o przyszłośC'i warto j&dnak w paru sl<YWach odnotowd
dorobek uczelni w ciągu minionych 2 lat. Szx:zególnego ziacze_
na
chociażby ze względiu
nia bardzo ni.&kie nasycenie ogółu pra.cujących Lodzi wysoko kwalifikofakt
nabiera
w.anymi kadrami

w

zwiększenia ilości kształconych

na
UL studentów i to zarówno
20
studiach dziennych (wzrost o
proc.) Jak i na studiach dla pracujących (wzrost o 26 proc.). Uniwersytet liczy obeenie 15.5 tys. stu.
1400
dentów za.trudniając ponad
naukowo-dydaJdyczpracowników
nych. W „;ągu minionych dwu la.ł
poprawiły się ła.kże wynikł nauczania, zwiększyła. się ilość prymusów, wzrosła o 65 proc. warioś6 a.
paratury na.ukowej, oo stawia UL
na średniej pozyc,ll wśród pozosta.
krajowych.
uniwersytetów
łych
Wszystko to nie zn.aezy. że UL n:e
ma bolączek i kłopotów. W pracy
pa.rtyjnej niepokoi no. zbyt mata
ilość studentów członków partii. w
dydaktyczno-wychodziałalności
wawczej nie pomagają k iepskie warunki lokalowe uczelni itd.
Wiele dals.zych, żyw<Jltnych proble
mów uczelni porusrorwch zostanie
zapewne w cz:asie dyskusji. jaka
odbędzie się w II części k('IDferencji czyli dn i.a 14 stycznia br.
(SL)

10 lat pozbawienia wolności
500 tys. zł grzywny
odpoWlia.dało
osób
Kilkanaście
przed Sądem Wojewódzkim w Lo' dzi w następnej sprawie z serii
pra„mięsnych". Oskarżeni byli
WSS „Spocownikami mas.arni
łem" oddziatu w Kutnie. kierowanej przez St. Jakimmvicza. który
odegrał gtówną rolę w kutnowskiej
aferze mięsn ej . Poza r.im w przestępczej spółce pozostawali magazynierzy, bryi::adzista i kierownicy
sklepów, którym dostarczano wyprodukowane w masarni nadwyżki,
uzysktwane drogą oszukańczych ma
nipula.cji (pri:ede ws.:r,ystkim obniczasie
żaniem jakości wędlin).
przewodu sądowego ustalono, że w
okresie od 1962 T. do końca grudnia
1972 r. przestępcza spół-ka zag.amęla mlęgo i przetwory wartości ponad 716 tys. zl.

w

skJ.epu
fan Olejndczak, kierownik
- na 6 lat, 30 tys. grzywny. 4 Ja.ta
utraty praw i konfiskatę mienia w
całości (karę pozbawienia zmniejszono na podstawie · amnestii do 4
Dru~i kierown ik sklepu lat).
na
Jan Olesiński skazany został
6 lat pozbawienia wolności (złagodzono do 4). 20 tys. zł ~rzywny, ł
la.ta utraty praw i konfiskatę mienia w całości.
wymiePoro.stałym oskarżonym
rzcmo ka.ry do 5 lat pozbawienia
grzywny.
wolności i odpowiednie
Na rz.ecz okradzione.i WSS „Spoodszkod-owanis.
zasądzono
tern"
Wyrok nie jest prawomocny.
(zt)

KrODl.kO

Sąd skazał głównego oskarż.one-

go Stanisława Jakimowicza na 10
·
b
a poz awienia wolności, 500 tys.
i
zt grzywny, 5 lat utraty praw
konfiskatę mienia w całości. Dwóch
magazyniE"rów - Zyirmunta Harasa I Stanisława Ha.nd?.lewicza skazano na kary p0 6 lat i:>')Zl)awienia
wolności (na mory ;imnestli zla"Odzono do 4 la t). po 20 tys. zł "rz"yw
calk~witą
ny, 4 lata utraty praw
1
konf!skate mienia.

wypadków

1 t

Godz, 8.05 ul. zgierska 103/101.
.ł..
Raptownie weszła na jezdnie 83·letnla Zolla F. (zam. ul. 22 Llpca 19)
i wpadła pod jadącego „Fiata". Z
ollratenlami clala przenriez:ono ją do
Szpitala im. Kopcińsk!ego.
.ł..

GOOz. 10.30 ul. Zeromsklego M.
przy czerwonym świetle na
Jezdnle Jerzy B. (zam. w Lutomiersku ul. Kościuszki 18) I Wpadł pod

Wszedł

Brygadzista Roma.n Oll'siński ska
za ny został na 6 lat pozbawienia
wolności (zła~odzono do 4l. 50 tys.
i
zł grzywny, 4 lata'. utr.aty µr.aw
konfiskatę mienia w całości. Ste-

z

„żuka".

jaclącego

obrażen\aml

przewieziono go do
Wojewódzkiego w Zgierzu,

ciała

S.Zpitala

Godz. 14.35 ut. Wschodnia 40,
.ł..
Raptownie Wbiegł na jezdnie 8-letnl
Adam G. (ul. Wschodnia 40) I dostał
Dziecko
pod kola „Syren:v".
się
przewieziono do Szpitala im. Kor-

'9'//////////////////H//UU'/H/H.JZ'°'/H/H.D'H//HHAW"/DY/H.Mr///////.H.//H/..H//.//./UU'.//H./.U./07./././.H.H.U././UU'D'7D'7~D7.H./D7/D'7~

czaka.

Mecz Start - ŁKS
zainauguruje rozgrywki ekstraklasy siatkarek

Bobak nadal w dobrej formie

Kolejny sukces Austriaków

W nJeda;iel11 e 1odz. n na parkiecie 11all przy u!, Teresy ~
tetror-Oe2ll1•
derby Start - LKS. inaugurujĄce
rozgrywki o mistrzostwo Polski w •iatkówce

Rewelacyjna

szachistka z Tbilisi

Ślizgawka

I
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(m)

Uwaga!

Uwaga!

W Zmarłej tracimy W7.orowego
współpracownika l szlachetnego o

dobrym sercu

!

Mężowi

RADA
PRACOWWO.TEWODZKIEGO W LODZI

ZAKŁADOWA

I

SĄDU

stycznia 1975 r. prze_
82 lata zmarła po długo
chorobie

Dnia 1

żywszy
trwałej

S.

ł

P.

GENOWEFA SABINA
SZYMKOWSKA
s Kodrzyckich
Pogrzeb odbędzie się dnia 4 stycznia br. o godz. 15 z kaplicy
cmentarza na Mani, o czym zawiadamia pogrątona w ~alu
RODZINA

wrankingu „Sport-Kuriera"
ezasopłsmo
ZachodnionJemleckie
dokonało
sport.owe ,Sport-Kurier''
- jalc co roku - klasY1ikacj; naJpiłkarskich
reprezentacji
lepseych
Pierwsze
śwlata ubiede.ito sezonu.
miejsce dzielą: RFN I Holandia. trze·
cie zajęta Po!ska.
Oto lista „Sport-Kurier"•
1. RFN i Ilolaruila
3. Polska
4. BraoZylla

!IOStała równą
•• obdarowana"
cja prasowa RFS-.DPA komitet orga. kwotą - 3 mln marek.
Pozostali ,,uci7.iatowcy" otrzymali:
pllkarskich MS dokona!
nizacyjny
NRD o<>dzlalu wpływów r. meczów fina Io- Jugosławia - 2.600 tys..
2.500 tys„ Argentyna l Szwecja wych.
oo 2.400 tys. . Włochy - 1.300 tys.,
obliczeń wynika.
z oS'tatecmych
że do p0dzlahl między poszczegól- Sllkocja 1 Chile p0 1.200 tys„ Zair,
uczestników finałowej rundy Haiti, Urugwaj. Australia 1 Bul·garta
nych
5. NRD
oozostalo 32 mln marek, co stanowi po l.100 tys, marelc.
6. Szwecja, JugMtawta t Af'lentyna
zosta?y wedhlg
Premie oblicz.one
&5 proc. czystego dochodu z tej im9, Szkocja, Anglia. HlsZ)la;nJa. Belklucza ustalonego na padstawie llopre7y.
i Austria.
gia
gospodarze zachowali ści meczów flnalo wych. Dochód net·
Dla siebie
3.2.W.%1 marek rnajwyższy udz i ał w to z X MS wyn'ósł 67 mln marek. 1111111111111111111n111111111111111111111
ou:;i. Na drugim mtejscu znaleźli się z czego wydatki na organizację tej
rozegrany zostal
Ośwlęclmlu
\V
Holendrzy, Jako wicemistrzom orzy· imprezy wyniosły 17.200 tys. marek.
.reszcze nigdy finały pitk;lrsklch mL mecz: hokejowy mtodzietowych re·
padło Im. 3.098.555 marek. Tyle sarno otn.vn10ll Brazvlljczycv. .Je<l~n~- strzc'1'\v świata nie przyniosły takie- pre7.entacji Polsk: i Austrii. Wygramedalista X go dochodu.
stka Polski (srebrny
la Pol.ska S:3 (3:2, 1:1, 1:0).

MS)

Jak podala ostatnio oficjalna uen-

iv:vraz:v

KIEROWNICTWO,
NICY

na trzecim miejscu

drużyny

Człowieka,

współczucia

głębokiego
składają

Polscy pilkarze

3 mln marek dla polskiej

zmarła

sekretarilltu
w Lodzi.

długoletni kierownik
Sądu Wojewódzkiego

I

(98.5 J 96 m)

1rudnia 1974 r.

JADWIGA
CHABROWSKA

Trzecie z:wyclestwo od.nieśli skocz- równia na ollmp!jskiej skoczni w
3. Hans Wallnet" (Austr'..a) :m,s paft.
(96 i 98,5 m)
kowie .austriaccy w Turnieju Czte- Innsbn1cik'U triumfował Austriak rech Skoczni. Po sukcesach w 0- Karl Schnabl. Powtórzyl on w pią
4. Karel Kodejska (CSRS) 224!,4 J>'kt,
bersdor!le ! Gatmisch-Partenkirchen, tek swój sulrces z GA-PA. gdzie rów (97 I 96,5 m\
nież stanął na najwyższym podium.
5. Willi Puersł:l. (Austria) !:Nl,O pkt.
turnleJu (95,5 i in m)
konlmrsie
trzecim
W
8. Stanisław Bobak (Polska) 2.25,3
Schnabl skakał bardzo równo. dynamicznie, dalej od starego rekot'du piet, (96 i 96 Dl)
55. St>o1ows1d.
skoc>mt. Swym skokiem w drugiej
U. Fortuma
ko•leJce Schnabl „przesuną!" rekord
olimpijskiej skoczni na odle~lość 100
KLASYFlltACJA ŁĄCZNA
metrów. Dzielnie sekundowa11 Schna
Jak juł Informowaliśmy pob!OWi jego rodacy,
cząwszy od 6 bm. „DL" uka(turnieju l>O trzech konkursach)
obiekcie Bobak
Na olimpijskim
1. Willi Puerstl (Austria) 664.1 pkt.
zywać się będzie w poniedział
wielkie motliwo9ci.
potwierdził swe
655.4 pkt.
2. Edl Federer (Austria)
wiadomości
ki całą kolumną,
Polak wykazał w Innsbrucku usta3. Rainer Schmidt (INRD) 646.8 p1d.
sportowych.
dalekie
osiągał
!01mę.
bilizowaną
642.2 pkt.
tP)
ł. Stanisław Bobak
W związku z tym uprzejmie
odle~lości. w pierwszej kolejce B<>5. Karl Schnabł (Austria) 636.3 pkt.
prosimy naszych korespondenllak miał 96 m - pląta odlegtość w
6. Karel KOdejska fCSRS) 628,6 pkt.
tej serli I powtórz:vł ten rezul~at w
tów, oraz trenerów, działaczy
drugim skoku. Polak pewnie utrzy.
klubowych i sędziów o przekarmal s'Wą szóstą Pozycję, jaką z.aj.
zywanie meldunków I informamowa! po pierwszej serii.
na
cji z imprez sportowych
telefony nocnej drukami (dział
WYNIKI KONKURSU
sportowy):
1. Kairl Schnabl (Amtr!a) .!l.19,9 pkit.
834-41
(99 I 100 m)
2. Edi Federer (Austria) 233,3 pk>t.
835-01

I

n

Dnia

na Turnieju Czterech Skoczni

poczną się łódzltle

Siatkarki Startu planują sobie zde- talli o mistrzowskie punkty, WczO-:
raj wieczorem powrócllY ze zgrupoklasować obecnego mistrza Polski i wywalczyć wania w Wiś1e siatkarki Startu. Zda~
Płomie1\
sosnowiecki
miano najlepszej drużyny w kraju. niem trenera drużyny A, Kaźmier
zawoctniZ k olei elkaesianki nie mierząc tak czaka forma wszvs!lkich
wysoko, pragna utrzymać się w iiro- czek nie budzi wi<iJtszych zastrzeżeń.
Odmiennie niż to miało miejsce w
:nie pierwszoligowców.
czasie świątecznego turnieju między
Oba nasze zespoły staran>nle 1>n~ narodowego w Berllnie gdzie Start
gotowywaly sii: do- tegorocznej ba- wyp,adl barclzo slab<>, zajmując ostatnie miejsce.
w wiślańskim zwrupowa>niu uczestzav;"Odniczkl z
wszystkie
niczyły
pierw'l'izej I drugie.1 drużyny z wyiątklem Czesnej. która POzootała w
Trener A, Kaźmierczak ma
Lodzi.
do swej dys·poeycji następujace siat·
karki: Kopozyńską. Dubaj, Czesną,
Pluti:. Sojczuk. serwi:. Wanot. Wy·
KlepaPlotkę.
Sołtysiak.
pijewską,
Skonieczk4:.
Budzyk. Gibką,
cltą.
13-letnia uczennica z: Tbilisi. Maja Bełdzińską l Trzmiel. Warto dodać,
Czillurdanidze zdobyla kolejne cen- że ta mroda utalentowana zawodni:ne trofeum szachowe. Ta rewelacyj. czka imponuje wzrostem (181 cm),
:n.a. utalentowana szachistka ;est już a pOdQbno 1 speryml jak na 18 lat
międzynarodo
posiadaczka tytulu
umiejętnościami w opanowaniu • latwej mistrzyni w szachach! Ostatnio karskiego kunsztu.
Cz!burdanidze jeszcze raz zademonPrzed trzema dni.ami r. Cetniewa
swą wysoką klasę: wygra·
strowała
siatkarki LKS,
również
la oma silnie obsadzony turniej o powrócily
tvtul mistrz.a tbiliskiego Pał acu Sza które przebywały tam na ostatnim
rozchowego w konkurencji.., mężczyzn. z,grupowaniu przed ligowymi
\V turnieju uczestnlcz:vto d wóch mi- grywikamt A oto dziesiątka zawodstrzów miecłzynarodowych I siedmiu niczek beniaminka ek>strak-tas:v LKS:
Jesionowska. Rogala,
Maciejewicz,
Młodziutka szachistka
kandvdatów.
zgromadzila aż 10.5 nkt. na 12 mo - Zając, Kaczmarek. l\1aciejczyk, PiaRadzikowska. Grpseci;ua, Jurga,
żliwych i pokonała 0 bydwu mistrzów.
Trener R. Felisiak liczy
che>wska,
także na udany powrót na o.arkiet
BrzezifiPo urlopie macierzyńskim
sklej-Zolnierkiewlcz oraz Ka.m.ińsklej.
W porostalych meczach inauguracyjnych ekstraklasy s latkarelc spotWisła, Sp6.1nfa
kają się: Płomieft - AZS (W·Wa). Pol«>nla - Odra
godz:. 12-14 kierownictwo (Wrocław).
J'ułro w
łód.zkleg 0 Pałacu Sportowego zapraPrzypomnijmy, te w ub!egtoroczsta wsr.ystklch zwolenników czynne- nych rozgrywkach triumfowały s iatgo wypoczynku na ślizgaWkę,
karki Plomienla, przed Startem, sto·
lecznym AZS i świ<inicką 'Polonią.
BUety będzie motna zakup!t! ""' Obo·k LKS awans do t ligi wywalkasach hal; przy ul. Worcella już czy! zespól krakows'klel Wll!l:y.
Dzisiejszym _ spotkaniem z Starką
od godz. 10. tnformujemy także, że
but.:v z lyżwami można wypożyczyc' 1Tarnobrzeg) rezerwy Startu wznoprzy ul. Pacanowskie.I 6. Wypoży wią rozgryWk1 n mistrzostwo II Jl.
cza,ln!a czynna jest w sobotę w go- ~i. 'Początek spotkania o god:z. 18,
a niedzielnego rewanŻIU o godz, 10.3-0.
dzinach 9-17. a w niedziele 9--,t5.

A Godz. 18.20 sk!rzytowanle lrl. u1.
Limanowskiego I Antoniego. Tramleża":\
waj linii H/8 najechał na
w wynikli
między szynami śrube
wagony
aw.
Ble
wykolelily
czego
doczepne. Pasażerka Marla T. (ul.
Limanowskiego 21t) upadla. doznała
wstr?ąŚln i enia mMgu i przewieziono
lll do S.Zpitala im. Biegańskiel!o.

Z powodu

członka

zasłużonego
łmlercl
Spółdzielni, wie.

Zarządu

loletniego Przewodniczącego
misji Egzaminacyjnej

Ko·

S. t P.

STEFANA MASSA
mistrza kaletniczego
serdecznego współczucia
Rodzinie składają:
RADA, ZARZĄD. KOLEDZY,
CZLONKOWIE I PRACOW·
SP0LDZJELNI RZE.
NICY
MIESLNTCZEJ „ZESPOt. BY·

wyrazy

I

l\IARZY"

w r.onzt

Ili••••••••••-•-'

seledynowego morza WTłanlał •i• zamglony zarys słynnej Skały Gibraltarskiej. Byz pomostu lotniła doskonale widoczna
który
skowca brytyjskiego „Ark Royal",
po południu 13
H"
wraz z okrętami tzw. „Force
listopada 1941 r. powracał do baiy.
- Do Gibraltaru - 25 mil! - meldowal na
stanowisko dowodzenia oficer nawigacyjny.
- Za godzinę staniem na redzie - 'radowali lię
marynarze i piloci. ·
Poprzedniego
Wszystkim dopisywały humory.
dnia „Force H" - jak nazywano eskadrę okrę
tów brytyjskich bazującą w Gibraltarze i dzialaMorza Sródziemw zachodniej części
jącą
nego oraz w razie potrzeby - na Atlantyku misj.ę, dostarczając samoloty na
spełniła ważną
Maltę. 37
atakowaną zaciekle przez Włochów „Hurricane'ów" wystartowało wówczas z pokładu
Ten spo„Ark Royala", biorąc kurs na wyspę.
sób dostarczania cennych maszyn był o wiele pewniejszy i łatwiejszy niż przewożenie ich w ładow
niach statków, narażonych na ataki „U-bootów"
i lotnictwa. Toteż stosowano go nieraz.
Wyekspediowanie w krótkim czasie kilkudzie·
sięciu maszyn wymagało dużego wysiłku od załogi. Ale ui to w drodze powrotnej techników
i mechaników lotniczych czekał zasłużony odpoczynek.

rozkazał ewakuować u.log•
S<>merville
Nazajutrz rano
lotniskowca, liczącą 1600 ludzi.
zamknęły się fale.
okrętem
nad
o godz. 5.30
Zatopienie .,Ark Royala" - jednego z najszybszych i najnowocześniejszych lotniskowców brytyjskich - stanowiło poważną stratę dla „Royal Navy". Od początku wojny ofiarnie pełnił on slużbę
.na Morzu Północnym Atlantyku i l\lorzu Śród
ziemnym. Hitlerowcy już w 1939 r. ostrzyli na
niego zęby. 14 września okręt cudem uniknął za&łady, gdy torpedy wystrzelone ku niemu przez
Niepowozdetonowały.
przedwcześnie
„U-39"
dzeniem zak-0ńczył się też wtedy atak Luftwaffe.
Mimo to propaganda goebbe!sowska rozgłosiła wiadomość o zatopieniu lotniskowca.
Wkrótce potem „Ark Royal" został przerzuoony
na środkowy Atlantyk gdzie wspiera! sity floty
brytyjskiej, zwalczające raidery i krążowniki pomocnicze Kriegsmarine. Wziął m. in. udział w po„Admirał
ścigu za hitlerowskim pancernikiem
Graf Spee", lecz nie odegrał wtedy żadnej roli.
W 1940 r. uczestniczy! w ewakuacji wojsk alianckich z Narwiku. w ataku na francuską bazę Mers
el-Kebir oraz w desancie połączonych sil Wolnych
Francuzów i Brytyjczyków w Senegalu.
„Ark Royal" w składzie „Force H" brał na&tępnie udzia1 w wielu operacja ch konwojowych
n.a Morzu Sródzlemnym oraz w atakach na bazy
admirał

Lotniskowie,c „Ark Royal"
i jego pogrom ca

NA PRZYKLAD TEST RAVENA
tego przyby-1
ta drobna., krótko
ostrzyżona ja.sna blondynka o
żywym usposobieniu, ani ta
milkliwa szatynka o nieco
zamyślonym spojrzeniu, nie
posługują się takimi tajemjak
akcesoriami,
niczymi
szkła.na kal&, cza.my kot rn;y
mym rafusy od k wy, W
binede równieł nie ma Die,
oo stwarzalob1 iakfś nutrił
Gospodynie

byłku, a.Di

opu-

tajemniczośol. Zacl07eh

- Która godzlma John? - pytal kolegę wylegusię na koi technik klucza sierż. A. Flinks.
- Już 15.45, stary„. - brzmiała odpowiedź. W
tym momencie potężny wstrząs omal nie zrzucił
marynarzy na podłogę. Rozlegl się ogłuszający huk
i zaraz jak oszalałe rozdźwięczały się sygnały
alarmowe„.
jący

TO BYLA TORPEDA
Kllkadzłesląt sekund wcześniej dowódca hitlerowskiego okrętu podwodnego „U-81", kapitlinleutnant Friedriech Guggenberger wprowadziwszy swą
jednostkę na kurs ataku zakomenderował:
- Torpedo - los!
Z dziobowych wyrzutni wyrwały się cygara tiol'·
ped. Wewnątrz okrętu gwałtownie wzrosło ciśnie
z centrali skupili
nie, a dowódca i oficerowie
uwagę na stoperach. Wskazówk.a wolno przeskakiwała naprzód. Po 59 sekundach usłyszano wybuch.
- Dostał! - ucieszy! się Guggenberger.
Strzał był istotnie celny. Z burtą rozdartą poninie
żej linii wodnej na śródokręciu „Anglik"
mia! szans przetrnlania. Niepowodzeniem zakoń
czyły się próby wyrównania przechyłu i doprowadzenia okrętu na holu do pobliskiej bazy. Widząc,
że sytuacja jest beznadziejna dowódca „Force H"

zespoły okrętów

f.aszy•towskich Wloch.
hlubna karta w dziejach lotniskowca
to uczestnictwo w pościgu za największą
- okrętem
jednostką floty hitlerowskiej
liniowym „Bismarck", który w maju 1941 r
przedarł się na. Atlantyk. 26 maja u schyłku dnia
wvstartowala esltadra
2 pokładu „Ark Royala·•
samolotów torpedowych typu •. Swordfish", które
pt·zy pomocy radaru naprowadził na cel krążow
nik „Shefield". Spośród zrzuconych przez nie torped dwie przesądzily o losie giganta. Jedna uderzyła w śródokręcie, druga zaś uszkodziła śruby
uniemożliwiając piratowi
i urządzenia sterowe,
swobodne manewrowa.nie. Ułatwiło to brytyjskim
okrętom rozprawienie się z „Bismarckiem". W koń
cowym etapie walki brał także udział polski niszczyciel ORP „Piorun".
Wiadomość o zatopieniu „Ark Royala" poważ
nie zasmuciła admiralicję brytyjską. W III Rzeszy natomiast została rozgłoszona jako jeszcze jeden sukces floty hitlerowskiej.
Pogromca lotniskowca, dowóca ,,U-81" za „szczególne i:asługi" położone w zwalczaniu rloty alian„Krzyżem Ry.
ckiej, został wkrótce odznaczony
cerskim". Jako z:agorzaly nazista dosłuży! się potem jeszcze tzw. liści dębowych.
WOJCIECH WILCZEK

zamachów na życie
generała de Gaulle'a
Na żadnego męża stanu we współczesnej historii nie dokonano
tylu zamachów lub prób zamachów, jak na de Gaulle'a. Spośród
31 tych spisków, 5 jest na ogół znanych - pozostałych dotąd nie
ujawniono. Autorzy książki ,.Target de Gaulle" - Pierre Dema ret
i Christian Plume przez dwa lata badali opublikowane i poufne
dokumenty na ten temat i podjęli próbę przedstawienia historii
wszystkich tych nieudanych prób, nawet tych, które miały charakter niezbyt poważny. A oto zestawiona przez nich lista:
w

Dakarze wlec w którym znajdowal '141 pre- lotórym pt"ZejeMżal de Ga:unla.
usiłował zydent.
pewien żołnierz
zostało
21 terirory&tów OAS
de Gaulle'a w
zastrzelić
11 grudni.a 1960 porucznik
w.rklrytych 15 C'Zerwca 1962 r„
czasie inspekcji oddziału wojsk.
Delhome zamierza! zabić de
gdy za.mienall .zastrzelić <W
Próba została udaremniona. PrzyGaulle'a podczas inspekcji Gaulle'a w Vesoul.
zemsty
chęć
czyną zamachu była
spadoc.hroniarxy w Reghaia.
23 czerwca 1962 r. oOOk Orza. ?~topienie przez lotników bry24 grudnia 1960 podłorono
leanu kolejna pr.Sba zamachu
tyisk1ch okrętów francuskich, w
Thiry.
bombę na trasie przejazdu
Mers-el-Kebir.
de Gaulle'a z Pałacu Eli·
23 czerwca ludzie ThiTY ~
pewien zejskiego na szosie nr 19.
4 czerwca 1958
d~li zasadzkę w Meudom.
handlarz antyków, zwolen·
w
Grupa Thiry planowała
UL•
OAS
próba
Kolejna
do
strzelić
nik Vichy chciał
sierpn.i u 1962 r. kolejny mGaulle'a miast.riele ·
de G1ullr'~ w Al<?ier:r.e. ale w om ach w Paryżu.
w kwietniu
mle.f-'ce
ła
statniej chwili załamał się nerwo1962 r. następna
22 sierpnia
1961 w płd.-&aehodn.lej Francji.
wo.
próba Thiry o.<>trzltl.ania sali wrzdnla 1 1 ppłk BaW listopadzie 1958 grupa
mochodu de Gaulle'a.
.swej
okonał
.stien-Thiry
młodych OAS-owców pod·
Po nieudanej próbie zabicla
podłożenia
próby
pierwszej
trasie
na
bombę
łożyła
de Gaulle'a 19 stv=ia 1962
nt-sur-Seine.
relonie
w
bomby
przejazdu de Gaulle'a w Marsylii.
r. były agent wywiadu zuBurza sprawiła. że bomba nie wy~
8 wrz n!a 1961 r. ten sam trzelil się.
wywochcieli
buchla. Zamachowcy
- pułk o rzela samochód de
1963 r. nteudana
14 lutego
łać panikę i w iej trakcie zasztyGaulle'a w Paryżu. Prezypróba jednego z przywódców
letować prezydenta.
denta uraliowała zręczność kierowOAS, Watina.
Orsoni, cy.
Podoficer Andre
nieudana
r.
15 lipca 1963
przywódca nacjonali.stycznej
Spaggleri
QAS,
próba OAS w Atenach.
Członek
grupy terrorystycznej zorde
za.strzelić
zamierz.al
24 września 1963 r. próba poganizował spisek w celu porwania
listopada 1961
Or~
Gaulle'a
dlożenia bomby oook
de Gau!le'a :r. Pat,~u Eli?;eiRk iego w
ge.
listopadzie 1960. Spisek wykryto i w Hyeres.
14 lipca 1964 r. próba OAS
udaremniono.
W os atniej ebwili odwo·
JXidłożeni.a bomby na Polach
zamachu
óba
aoatała
łana
apigrupa
1960
W grudniu
Elizejskich.
OAS w gru qiu 1961 w kaskowców. zwolennikńw „AlGrupa mlodzleły OA8 w 111'.E(ieril francuskiej" chciał:> plicy, gdzie modlił się de Gaulle.
C'll 1964 r. planow81a zabójzabić de Gaulle'a w Oranie, ale
20 maja 1962 grupa OAS
etwo de Ga.ulle'a w Cherbourzrezygnowała, gdy powiedziano jej
de
zastrzelić
próbowała
iż chce on utrzymać Ali:ierię przv
Gaulle'a z okien hotelu na.
Francji.
przeciwko Pałacu Elizejskiego.
l!ll"UPll
r.
W sierpniu 196ł
OAS planowała a,tak bomboKolejny zamach o.sadników
W tym samym dniu ta sawy obok Tulonu.
wysaalgierskich planowany by!
ma grupa usiłowała
dz;'.ć w powietrze pociąg. któw Orleansville wkrótce po
13 maja 1965 r. grupa OAS
tym, ale uprzedzony de Gaulle rym przybywał de Gaulle do Paryzamach w Saint.
planowała
zmie:iil trasę przejazdu.
ża.
Hermine.
za1 lipca 1966 r. ostatni
27 maja 1962 r. ppTh: Thlry
Wywodzący się z tej sam<>j
mach dokonany przez; grupę
nieudaną
następną
podjął
grupy pilot, chciał 10 grud·
mlodLieży OAS w Paryżu.
próbę zaatakowania konwoju,
nia 1960 r. strącić śmigło-
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szczonych rolet
ćmionych

świałeL
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OO nim odlMlll 1'1•

się

szy

oą

wrażenie, Ił wil\łe tlę

on ra-

laborało·
czej ze świ.ałem
riów, pr~ łecłmlCIUł)'eb.
laaapek.
Pelno tu jUJcbj
widźwigni, orzeł~6w,
rujących tarCL A Jeduk wie
lu plooozan (a niemało pnewinęło się ich przez łea 1abinet) twierdzi, ie auJe 11•
·w. ltowlem.
tu jak u
nieOnlJ'
którzy tu

a

rzadko dowiad

" tię o

TAK
.JE8ZCZB
TEMU
NIEDAWNO
TYLE SIĘ MOwn.o
I PISAW NA ZA„CU·
CHODZIE O
GOSPODARDZIE
CZYM" A RACZEJ CA
LEJ SERII CUDÓW.
TERAZ TO POJĘCIE
JEST NA CENZUROWANYM, NA ODMIA
NĘ MNÓSTWO MOWI SIĘ I PISZE O
KRYZYSIE I BEZROBOCIU.

i
I

ie mniej cudotwórca
właściwości goapodar
ki kapitaliltyc:mej w
pelni iachowaly 1wq
A pnejawia się to
moe.
głównie w zakreaie „uzd-rap-racownizałóg
wiania"
czych. Po wyrzuceniu dzieaiątk6w tysięcy robotników
na b-ruk, absencja chorobowa w za.kła.dach „Fiata" jak stwierdził to -radośnie

N

azeJ koncernu, AgrniZ!i

....,

Cudowne
.uzdrowien ie·
apadł4 do f'llkMdowo n!alcle•
go poziomu. W RFN duże
poruszenl6 wywołał ogłoszo
ny nii początku grudnia nzwiqzku zakładowych
port
i terenowych Kaa Cho-rych,
z którego wynika, że - w
kraju liczba
1kali ealego
zwolnień chorobowych coffl lfln •ie w tym ro ku o 10
proc., przy czym w branżach

szczególnie

zagrożonych

n-

bezrobociem, jak np.,
w koncernie „Volkswagena",
wskaźnik procentowy zachocesją ł

rowań

obniżył

•ię

DLACZEGO W PETROCHEMII?

IO•

których
bie takich rzeczy,
nie wiedzieli, ~ których nie
zdawali sobie sprawy, bądź
chcieli starannie ukryć
też
nie tylko przed innymi, a.le
nawet przed samymJ eobą.

I!

te dwie młode osoby. których &l-4wiadczen.ie życiowe nie może być jeszcze
zbyt wielkie. mogą tak dużo powiedzieć o
ludziach, których częstokroć po raz pierwszy
w tyciu widzą? Nie szarlataneria, lecz głęboka
wiedza psychologiczna (a taką właśnie obydwie po.
„C'lldów".
siadają) pozwala im dokonywać takich
Po.sługują się zres2ltą w tym celu metodami ścialym1. naukowo sprawdzonymi. Taki na przykład
te.st Ravena. Wygląda ro. jak dziecinna książeC"ZkR.
j)()!Z<>mie
Na każde.i stronie „obrazek" upstrzony
bezl:adnie por01JI'Z1lcanymi figurami, geome.trycz.nymi. W jednym miejsml obrazka biała „dziurka",
z
kitórą należy „załatać" przy pomocy jednej
sześciu „łatek" wydrukowanych u spodu strony.
en pozwala ocenić inteligencję czlowieka, alT
bowiem pozornie bezladnie porozrzucane figury w
latocle rzecą >Ułożone są wedlug jakiejś zasady
ny musi zrozumieć. aby dologi.cm.ej, którą
brać właścl~ ,,łatkę '. W grę wchodzi przy tym
tzw. wrocborl.a łntellgenrja, a bowiem a111.i wyksztal.
cenie, an.i oby«e nie maja ~u wie kiego wpływu na
wyn~ równe ezanse miałby za.równo analfabeta,
jak i proteaor uniwersyt.etu. Z kol<>! n.a podstawie
· a z <lukilkuset wniejęClnfe dobranych pytań
tym pr&~eMtwem ustalić. ezy poddawany
próbom oitobnlJt jeet „zdob. czy", czy te'i okoytych pozycjach, czy jest
puje aę ty!ko na raz
też pelen kompleksów. czy jest
~ efebie.
ym, crr:y też wrogo nastawiony do catycZl."'1
ata, a nawet czy .srrozerze odpowiedział na
łego
postawione pytania.
kądże

pra:eszło

dwukrotnie. Nie tylko bowiem we Frcincji - o czym
donosi dziennik „L'Humaniprzy redukcjach zate" •q
łóg na plerwsz11 ogień
brani ludzie alabego idrowia, bądź w wieku p-rzedemerytalnym.
W Szwajcarii np. poAwład
eiona pnez lekarza przepuklina, wada serca, przewlek
la eh.o-roba dziecka •Cł wypowodem do
•ta-rczającym
c:i11
zwolnieniii robotnicy
robotnika. W RFN na popoz.1111t
rządku dziennym
tit pracowników,
bywanie
którzy np. po ciężkiej opeczasowo
wymagajq
racji
zatrudnienia w eh.ronionych
warunkach. Z obawy o egzy
stencję, ludzie rezyg1mfl 2
ku-racji sanatoryjnych, spada
gwałtownie ilość wyclany<'h
slcierowań na leczenie uzdro
wiskowe.

apozna.liśmy 1ię więc

z pewnymi tajemnicami „psychologicznej kuchni". P.ewn.a spranieiasna. Dlapozostaje
nadal
wa jednak
czego mianowicie PLOCKIEJ ~ETROCH~MII iak bardzo zależy na tym, aby jeJ prll:cowmcy tak dokładnie poznali wtasne charaktery 1 skłon·
ności. Bo przecież to właśnie ten kombinat etatowo zatrodnia obydwie „wróżki", mówiąc zaś poważnie magistrów psychologii! Barba~e Siero!ę i
Na terenie kombinatu mieści
Barbarę Nowlioką.
się pracownia psycholog_ic:zna. !la której . wyposa·
kilkaset tysięcy zło
żenie wydano z pewnosClą
tych K<>mbinatowi zależy n!e na tym, lecz zupeł
czymś innym. Wyobraźmy sobie, że w któ·
nie
rymś z odd7.lalów nastąpiła awaria. instalacji chemicznej. Duszący opar wydobywa s1ę na zewnątrz,
grozi wybuch. Nie czas wtedy sprawdzać, czy
pracownik, który tę instalację obsługuje, szybko
zorientuje się w czym rzecz, uruchomi stosowne
mech.ani=y bezpieczeństwa, czy też uciek!nie w
popłochu. Znaczn·i e rozsądniej jest wcześniej przebadać 10 i stwierdzić, jak u niego jest z tzw.
refieksem. dowiedzieć się, czy niebezpieczeństwo
pobudza to do dzi.alaillda, czy teł go obezwladnia.
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Idzie jednak me tytko o wyeliminowanie ceyin•
Petrochemia chce mieć
nlka niebezpieczeństwa.
Rłaściwych ludzi na właklwym miejscu. Proresor
jest człowiekiem
kombinatu,
Kotowski - dyrektor
nowoczesnym, uważa więc, że psycholog m~ być
niezmiernie pomocny w takim właśnie najbardziej
doborze ludzi do 1tuiowisk pracy.
optymalnym
Pracownia psychologiczna bada wszystkich nowo
pl."7.yjmowan:;ich na stanowiska najtrudniejsze, najbardziej węzłowe. Za takie uważa.ny jest np. wydział butadienu, gdz;ie jest silny hałas, w związ
ku z czym robotnicy muszą posiadać dużą zdolNowo
ność koncentracji i sprawność ruchową.
uruchomiony z kolei wydzial pollpropylell'lU wyposażony jest w wiele kosztownych, skompLikowanych urządzeń, a przy tym bardziej niż inne narażony na awarie, gdyż Instalacje są dopiero w
trakcie dokładnego sprawdzania. Pracownicy powinni więc odznaczać się szybkością reakcji, od·
porn?ścią rui stre.•sy (w razie awarii), a przy tym
powinni być ludtmi inteligentnymi, zdolnymi do
szybkiego uazenia się, samodzielnymi.
AWANSE I DRAMATY

s

praoa dużego zakładu przemysłowego zależy w znacznej mierze od właś
ciwego doboru kadry kierowniczej, dlatego też jednym :z. najważniejszych kierunpracowni psychologiem.ej jest
ków działalności
„prześwietlanie" wszystkich osób, które mają być
Pl"Zy pomocy całej baterii testów
awansowane.
bada się takie cechy kandydata, jak dojrzałość
spoleCMa J emocjonalna, umiejętność podejmowakon!liknia decyzji, umiejętność rozwiązywania
tów, umiejętność Ich niewywoływania, odporność
na stressy itp. Od nowego 1975 roku system tych
Pobadań zostaje w sposób istobny zmieniony.
przez pracownię
przejdą
cząwszy od stycznia
wszyscy inżynierowie i wszysC'y ci, którym wystanowiska miksz.talcenie pozwala na objęcie
strza. Wówczas można będzie awansować pracowników w n_ieoo innym trybie niż obecnie. Kierownik określonej jednostki będzie mógł wspólnie z
psychologiem wybrać spośród kilku czy kilkunastu kan,Pydatów, których w~ory będą znane. tego
najbardlllej odpowiedniego, a nie, tak iak dotych.
czas, zaproponować tego, którego akurat ma pod
ręką na swoim wydziale, choć być może na innym jest ktoś lepszy.
pi:awna

Mógłby kto.I za.uważyd, te plocl!Ja Petrochemia
nie jest jedynym w Polsce zakładem, który posiada podobna placówkę, gdyż psychologia pracy
zyskuje sobie, acz nie bez oporów, coraz szersze
Czyż więc w tej właśnie
prawo obywatelstwa.
placówce jest ooś tak szczególnego, oo zasługiwa
łoby na oddzielną relację? Owszem Jest. Przede
wszystkim to, ie płockie „wrótki" nie zadowalają
się prowadzeniem badań •• taśmowych", lecz działają na zasadzie swoisteg(I telefonu z.autania. rozpatrują nieraz przypadki bardzo szczególne i nie
odmawiają swojej pomocy dosłownie nikomu.
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Przed kilku dniami polska telewizja

nam dramat Wllllama

przypomniała

Jt!l.kuet mełt'ów od .tromeao "' tym m.iel.ICll w1brzda
Pacyfiku, po.y uli~ Santa TerMita 327 w starej dz.iel•
aiey Limy - Miraflore&, mieszka Fernando de Szyszlo.
Jak nietrudno sie domyślić, jest to Peruwiańczyk poltk.!ego pochodzenia, jeden :i najwybitniejszych dzi.siaj
malarzy nie tylko Peru, ale całej Ameryki Łacińskiej.
Dwupoziomowe wnętrze mieszkania ar tysty pełne len
.Ui11żek, • także cennych zabytków · w postaci preinkaakiej ceramiki, czyli tzw. huaoo.s, drewnianych łyżek ind l ań..• k i ch z Kolumbii Brytyjskiej i j.nny ch prze<lmiotów
w tym rodzaju. Wielka zastępująca calą ścianę szyba
s ztuczny bu.sz1
niby akwarium pozwala o~lądać
drzewa kauczukowe, palmy, bananowce t Inne oka:zv tropikalnej flory peruwiańskiej.
Najciekaw.si:a jut Jednak !)03\ać samego Fernanda de
!lzy.ulo, który zdaje sobie wprawdzie sprawę, iż je.!lt pol•kie10 pochodzenfa, ale po polsku nie potrafi zamienić ani
słowa. Ze W?;ruszeniem natomiast wyciąga z rodzinnego
archiwum pożółkłe zdjęcia, na których pokazu.le swych
warszawskich antenatów. Zdjęcia te, opa trzone POiskimi
.nazwiskami, pochodzą z końca XIX w ieku i stanowi,
rzeczywiście cenny dowód egzotycznej dla samego arty.s ty oroweniend!.

Szekspira „Romeo I Julia". My z kołel pragniemy przypomnieć kilka faktów
związanych

z osobą wtelklego dramaturga.

57 SZEK SPIR ÓW
łycl6 zdobył Iła
zeksplr Jeszoze •
wielkiego dramaturga, ale w 100
lat po śmierci był Już pr;;,wie zupełnie
po
zapomniany. Dopiero w dwieście lat
pisarze europejscy
jego zgonie niektórzy
zaczęli walczy~ o miejsce na scenach te11tralnycb dla Jero Hamleta, Otella I Króla
Leara.

S

wę

3IHI Id PG lmlerel 8zek.splra Amel'Tkanka Della Bacon wysta,plła. :11 tez2',
1:1: Szekspir nie napisał ani jednego
wiersza w którejkolwiek ze sztuk„. Szekspira. W ! lata po tej deklaracji jeJ autorka zmarła w npltalu dla obła,ka.nych, ale
jej teza tyje I tonowa.na Jeał do dnła dztsleJszero.

W

utorstwo Htuk (wtzystldob lub niektórych) Szekspira przyplsyw~e jesł
57 osobom 58 osoba, jest sam William
Szekspir. Do najsłynniejszych kandydatów
na autorstwo „Hamleta" i innych należ2':
znany badacz I odkrywcp. Walter Raleigh,
królowa
Drake,
Francis
słynny korsarz
szkocka Maria Stua.rt I Elżbieta L

A

1złuk Szekspira
onadto za a.utorów
u_waża się: angielsklero filozofa, prawkanclerza Franciszka
mka. I lorda 17 lorda Oxfordu
(1561-1626);
8&-0ona
(1550-1604) - Edwarda de Vere; 6 lorda
Derby (1561-164Z) - Williama Stanleya: I
lorda. Rutlandu (1576-1612) - Rogera. Mannersa; pisarza Chrl1ttophera („Kita") Marlowe (156ł--1593),

P

pokoju Romea
pobliżu garaży
L<Ynd:Y'Mt

„

swolemlfk6w ma łeorł„ JlftJ'autorstwo ddel Szekspira
plsuJr,ca
Baconłllicl
Baconowi.
Franciszkowi
w 1wolm uwielbieniu dla mistrza oddają
mu nie tylko wszystkie dzieła szekspirowskie. Ich zdaniem Bacon jed ponadto autorem nastepujących dzieł: „Eaphens" Johna
Lyiy (1553-1606), .,Królowa Faerie" Edmunda. Spensera (1552-1599), „Sztuka angielskiej
(podrecznik literatury), ,;Anatomia
poezji"
melancholii" Roberta Burtona (1577-1640),
jak również wszystkie dzieła: Thomasa Nashe (1567 - ostatnia wzmianka 1601>, ChristoGeorge'a
(1564-1593),
lUarlowe
phera
Kyda
Thomua
(1556-1596) .
Peele
I(1558-1592)
Greene'a
Roberta
(1558-1594),
„na ukoronowanie" - Essals" Michela de
Montaigne'& (1533-1592) dzieła napisanego
przez Ba.eona rzekomo pod ~m pseudonimem po francusku.

N
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OD NOWEGO lORKU PO BUENOS AlltES
Ab.ńrakcyjnlt, al4! wyra.l'inowan-. pelną refleksji i?tt.lekt ualnej bwórczość FernaJilda de Szys zlo oglądała ju.t
w ielokrotnie cała Ameryka: od Nowego Jorku poprzes
Meksyk, San Juan na Puerto Rico, Hawan ę. Caracas, Qu.
ito, R io de Janeiro, Santiago de Chile po Buenos Ai res.
Ekspozycje dotarły równi eż do Paryża i Florencji. Nikt
n ie widział natomiast jes:zC2le tych obrazów w Warszaw ie. O wystawie swej w Polsce myślał Fernando de Szyiak powiada - c h cialby ban11l0
szło już n ieraz, bo móc odwiedzić Polskę, 1dyi podświadom i e te.sknl do .sl.e·
m i swojego o1ca ...
Fernando de Szyszlo jut Manll, lt m isj a jego poleli&
na artystycznym odwzorowywaniu wielkich problemów
kraju biednego, uootanego ekonomicznie i społeczn ie,
cialekie!fO od sta<nu powsz echnej sytości i dobrobytu.

•

DO

Julii
Szekspira

PARYŻA

PO EMANCYPACJI!:

1ednym • najwiękBzyoh paradoksów hl8toril Jelt taki;
tj h'1.adom1 l.ucynuj11cego dziedzictwa utukl prekolumbijskiej wielcy twórcy Ameryki Lacińskiej , do których
• należy Fernando de Szyszlo, szukali po II wojnie hriatowej miejsca w Paryżu. Wierzyli, Ił tam uda sie mi przyawoić techniki ntuki nowoczesnej i tym samym asiągnąd
własną dojrzałość artystyczną. I tak w roku 1949 znaleź11
w Paryżu m.in. Fernando de Szyszlo - malarz, Jos6
Mar.il. Arguedu - pisarz, Augusto Salazar Bondy - filo.ot l wielu innych intelektualistów n,i e tylko z Peru, ale
1 Mek.!yku, Nikara~l. Kolumbii oru innych krajów Ameryki Lacińskiej.

I
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CHOPIN, WIENIAWSIU I INNI
acłee od Miro ~.., "' -St'1"atford-upon-Avon, jed7lle
po_
roki łwiat. William u.b:-.al
się pociągi.em dwie godzidobno z trupą wędro~ teatru i
Fema.n4o de Szy.szlo powiada, !i od dzieciństwa, thlęld
ny. Byl wieczór, gdy zajeślad po nim zagiinął. A:I: do roku
•wemu ojcu, aluchał zawsze Chopina, W ieniawskiego, Pam.ówt
Ul'Odziłl" ••
tutaJ
l~ ł 'W'1ldJJuł o..A
poludJn.!u,
Po
e:lxli.a
przyj
roku
natego
któzym
latem
w
chaliśmy do m iasta,
]X'ZeWOdrl.!4t i zbl ty ~ turystów !Ol'odów, udajemy się do Shottery. 1596:
derewskiego i innych w ielkich polskich twórców. Muzyka
eego przybyeia. oczekiwaJS. - RO- wyciąg.a
A więc rutaj, mie-· Tuita.j, w odległości pall'U kJO.ome. do Straitfordu jut jako :ma.ny akt«
jeist mu równie bliska jak poezja.
dramaturg.
l
meo J. Julia.
di;,:r t,ym! blalo ma.low&nymi ścia trów od Stratfordu leży fama, na
pi.sal w swej książce dyrektor Muzeum
„Szy.szlo zgromadrono kiórej urod7i!ła 1ię Anna Hathapod kitórymi
Guggenheima w Nowym Jorku, Thomas M. Messer Jak niemal k&fldy ~ • ,,.ltomeo I Jul!a• bowiem t. 11& nami.
i
XVI
z
wyjątkowo piękne meble
po
jest jednym z nielicznych malar-Ly, w który ch twóre:oośol
way. Sz:ek.spk miał lat 05iemnaście, kofa:zyliśmy naszą wędrówkę
.,Hoteił.iu XVII wie\l'Ju, . tutaj rozpoczęło 1-wój
llWa caa.rego polro)la w
fakt latynoamerykański ego pochodzenia staje się atrybugdy zaczął ją emablować; Anna by- ,µaju Szekispira" w miejscu jego
prarwl.e żywo<t oud<JWine zj&Wi.sko w 1Ltera. la o osiem lat &t.arsza. Może ta ró:i w iecznego spoczynku. zwłoki
łat6rym
w
Szeksipica",
getem formy (...) Jelit niewątpliwie peruw ia ński , tak jak
k!tór• nie.a wjeJru &powodowała . że An- n iaJnego pisarza zlożone zostały
Braque je.st niewąt p liwie francuski , aczk o l wiek dzieli
W&Zy&tkl.e pomlenozenia Mazi\ nu turza dramaty<:7lllej świata,
•lfł: Wl.ll!Am Szetk&p!r.
n.azywa.lo
miejscoweołtarzem
głównym
pod
nie było 11.pieM:ll.o do małżeństwa.
wra żliwość na problemy uniwersalne ... ".
wy wzięte s drama.tów wL4!lklego
ono zoota.ło z dużym poś- go k<>ścioła. u jego boku l!J>OCZYZa,warle
Wielk~ renomą nie tylko na kontynencie płd. amery•
b&rda. J et.eil kitoć ma pęcba, bę
Gdy John S~ ~ bi.w p!echem i dlatego, że A.nl!la była wają: w iem& żona Anna, córk.a Zu
kańs.kim cieszy się dzlś sztuka Fernanda de Szyszlo, twór
d%1-e 1opal w polroju Makbeta, lcto m!Btrzem - a byl to puMc.t •71C%Y- w cią:l:y: w sześć miesięcy po śll.1- =n.a, jej mą:!: dr John Hall oraz
cy o wielkich ambir~ t:b u!v$1vp.nvch P o laka 7. oocho-o
od b le ~ na tw!at p i ~u cór- Thomas Nash którv poślubll wnu
dzenia i Peruwiańczyka z natury. Dobrze' by się stało,
ma .1121CZ~le - spędzi noc u „We- towy No tyctowej k.ar1ery,
t
Eltb"
•
·
k
aeybki. up.a.dek ka Williama - 2iuzaruna. W dwa
gdyby bogatą kolekcję katalogów wystaw, jakie odbyły
10łych kumoszek z W!oo50Ml". Ho- którego zaczął alę
te ę.
i pi&rW.sze trudnotcl maiterialne - lata pó:!mi ej Anna obdarowała mę- cz ę p isan.a. aię dotychczas w Ameryce i Europie. uzup e łn i ł katalog
tel jut jedn11 s archi tekitonlcmych zaprooił w~rowną grupę teatral- ża
W k.s iątce parafi.aln'-'l wldnleją
Ram.netem l
blitniaka.mi Warwystawy indywidualn e j Fernanda de Szyszlo w
kwiecień
m. in. dwa zapisy: ,,26
byi Ili\, kt óra da.la mu .sipelct.akl. letnie- Judllth.
c iekawost ek m iasta; niegdyś
nawie, Krakowie, Gdańsku czy innych m iastach. Jall
Johainltles
FilLu.s
Guliemus,
11564
te
prawdopodobieństwo,
duże
je
z
jed111ego
Polmie.si:ka1nym
z
dornem
dotąd jedyną nicią wiążącą Ferna:nda de Szysz lo
kilkanaście
WW.lam duaU •!• w droboomle- Shakspare" oriu: spektakl ukazał Williamowi 120 raz
il!kll 11ą .stare zdjęci a dziadka Wincentego Szyszlty ord
najsłynni ejszych obywateli Stl'at toc
u1816:
eń
ci
kwie
„23
da1e,l:
stron
p!e!"WSILy uroki te.go C'lldownego 1!1ZCZ8.Mkie.l atmosferze St.raUocdu,
muzyka Chopina, Wieniawskiego i Paderewskiego...
du; pótniejszego (w 1492 r.l lorda- świata, którym l)OStanow.il w prrzy- w handelku swoje.go ojca i wśród mar1 WillLam ShaJce.s.pea'l"e, gentleLECH NIEKRA'SZ
man".
Pos.tanowil
dziiect.
małych
Olopwrza.s.lm
Hugh.a
.s.ir
majora Londynu,
szl~ awladn116.
tona. Szek&pLr musiał tyal~ razy
bttdyclw,
~go
po;echodzić ob<>k
z. swolm.l 'IV)'kiuszam.l,
k tóry cza:m ymi belkami w niurze łcian ,
dawąskimi okna.ml. i &trom:ym
chem - mus iał w6wC'Zlł8 - przynajmniej na zewnąibrz - wyg'lądać
:zupełn ie tak samo, jak dziś. W111ę
]Ul!la.,
tru domu 7Xllllta.ło, rzecz
eo
uwspó.tcześnione, ale te •am•
niegtlyi wąskie ko.rytan:e, łlltlro
nM atakował! wylewaJąca sl4t :ze sklepów,
na
modne meble, stai-e utychy
tama
ft)!'a°W1a' "łt'l"ałeld•, • 11eelle.wt\a
114' irtracanamł włftll w pękach pomaral'lor.owe "woree-zkl lłmleehu•. Kle•klepików i straganów owa pamiątkarska
k lanach, wszystko to s liwl!lr7A stanatura, że właściwie 01ród :powatał nie
wyzaczyna
woreczka
z
aparatury,
klawisz
się
naofiłn.le
łk&ninę
przez
dJ
tandeta. Biorę do ręki rzeźbionego w
:nastrój, określ.a nl.aroświecki
poprzez świ&dome komponowanie przez
ma.lei\Znlekutałcony
damski.
lub
męski
6mlech
pei:tlisły
1ię
dostawać
płodności,
gdysi ejM.y ,.geniue loci".
cedrowym drewnie demona
czlowieka, ale :te jego piękno wywodzi
6miecb ten wznosi się creseendo, a,ż do Jakiego• okłm głośniczkiem
sympa tycznego
wyobrażonego w postaci
•lę :i natury. Wiąże się to z religią Shinbł~kanego apogeum I nawet największy ponurak uśmiechnie się slyszl\e
staruszka, którego łysa czaszka jest wyto, która przez wieki lansowała „powrót
go. A eo dopiero Jeteli „woreez ków •miechu" jest kilkadziesiąt i urudlużona I mierzy kilkanaści e centymetJak wam się podoba
.stópienie s ię :a
człowi eka do natury",
chomi · się je niema.I jednocześnie?! Bawiłem iii: tak wielokrotnie w
rów kojarząc się z zupełnie inną częścią
nią itd ...
la.1»0nl nie napotykając, na odruchy nierhęci ze strony przekupniów.
k tórej demon· jest poświęcony. Już
ciała,
Oc:zywikie odróżnia się wiele atylów,
Ale pierwszy raz spróbowałem tego pótnym wieczorem na.cl brzegiem kamienistak!
;.Jak wam ~tt podoba" jestem zdecydowany kupić go na pam i ąt
wycisnęło swoje piętno na spo
epok
wiele
zbudoMost
Hiroszimy.
opodal
nie
Iwakumi,
w
Kintal
tego .potoku, przy moście
napia w ita turystow przy wejściu
kę , gdy wtem spostrzegam na półce kil111obie urządzania ogrodów. Ale tradyc j a
wano w 1673 r. z drewna, na kamiennych fila.rach, przl"z: rzekę Nishlki do zamjakiś
do sali jadalnej. Obt)k nas
kudzies i ęciu identycznych, t e ż niby ręcz
dziś jest tak ei·l na. że ogrody tado
ta
po
zc>stal
zamek
Wmakże,
wcześniej.
lat
65
górze
pobliskie,f
na
wzniesionego
ku
Francuz za.rzuca swdmu angielskienie, ale seryjnie w najdrobn iejs zych
kie, ogródki, zieleńce wręcz, czy wre7 la.ta.eh spa.Jony I odbudowa.no go według starych projektów dopiero w 1962 r·
mu rozmówcy , że w Stratfordzie z
111zczególach r-Leźbionych ...
1zcie ustawione przy wejściu do baru,
Most jakoś się uchował i jest przez turystów podziwiany. Ma 5 przeseł, cały rozSzekspira ZJrobiono... galąż przemyinstytucj i, c:zy szkól donice zawierają eKilkaset metrów cią~nie .,; i ę ten han~la,ga się na długości 194 metrów, a. przy Jego budowie nie użyto ni jednego gwosłu. Nie bez racji! Gdy po kolac.H
lementy tradycyjnego japońskiego ogrodlowy, jarmarczny bazar. Wresz ci e wyImię
zdzla. Przęsła sa, wlec łukowe I aby przejść przez most trzeba ełl\fle wchod7.!4
wybral iśmy s i ę na spacer,
du ...
chodzimy na alejkę wiodącą tuż nad
po sehodaeh, łub schodzić z nieb.
S·z:ek.sp ira w it.ato nas co glo ~roków
Jedziemy teru, • właściwie płyniemy
brzeg iem morza. Drzewa cedrowe powyGaTaże
Kawiarn ia Szekspira,
by odwiedzić prawdziwą perlę japońską
kręcane wiatrami stanow i ą p i ękną opra:zrent11 Jest Ul woda •. ~a", a wtęc pły
Iwakumi t.o właściwie pierwsze nuze
Szeksoira,
Szekspira, Salon Mód
w tej dziedzini e: Narodowy Park Miyajiwę razem z kamiennymi lampionami. N iay tylko rurnąca: mały s trumyczek ze t knięcie ze s tar11 japońską sztuką i kulfiliżanki Szekspira. w l!lkilerpacll by w niezwykle czarownej ram ie komo<>tu rą, z owym niepowtarzalnym 11tylem ...
UJ)O!IIlink,i, Szekspira.
nuje .się wielka. czerwona Tori - brama
Gdyby nie te „woreczki śmiechu" na
Następnego dnia J>01!17Mśmy odwiodąca do świątyni Itsuku.shima. Taka
straganach pełnych wszelakiej odpustowied zić dom, w którym genialny
brama stanowi charakterystyczn y element
wej tandety rozłożonych nad rz;eką, tut
d ramaturg przyszed! na §wl.art;. Doodróżniający świątynię shintoisty czn ą od
priy owym uroczym mości e!
Potęga
kładna da.ta urocl.-z:en!a pi.sa,r:za nie
buddyjskiej. której tori jest w n aturalStragany „włażą" nierzadko n iemBJl do
Jest mana. W rejestrze pa.ra!ialnym kolorze kamienia lub drewn a.
świątyń, zapaskudzają
wn ę trza .starych
JQwietn la 1564
111ym pod datą 26
parki i ogrody zachwalone w folderach
Tori świątyni Itsukushima sławna Jest
roku zap i.sano chrzes't chłopca jako miejsca dumania, kontemplacji, duw całej Japoni i. Zbudowano ją w 1875 r.
Shak„Guliemus F ilius Johal!lnes
ma polorony na wysJ)le l oddzielony od
ka :z bambusu, przez któr11 kropla po
tłumy zwiedzatego
Do
u.
relaks
chowego
z drewna kamforowego. Mierzy 16.2 m
gpere", wi ęc przyjmuje s,l ę, że
na którym roz:łożyła •iii Hiwybrzeża kropli spływa oczyszczający płyn.
jak na Piotrkows kiej w
jących , tłumy wysokości i 23.3 m szerokości. S toi zaś
Will iam urodził się na trzy dni
roszima - pasem morskiej wody.
matu
popołudn i owy m szczyc ie. Gdzie
w morzu, 160 m od brzegu i na tle
:przedtem. W każd ym razie dzień
najc:zęj_
W ogrodzie m!U! być drewno,
rzyć o zadum ie I kontemplacj i ?I
wzgórz zasnu tych blękitną mg iełk a. na
Prom odb ija i już podziwiamy prt.e23 kwiet n ia , który w tym roku pokładki
c!ej w postaci drewnianej
tle drzew. była dla mnie s y mbolem,
p i ękne widoki obydwu brzegów spowitych
ze względu na okrągłą 400 rocznicę
A przecież sztuka urządzan i a ogrodów
baczy
sadzawkę,
nad
wiodącej
mostu
kw intesencją japollskie!(o piękna, harinoblękibnawą mgiełką , przez którą rysują się
urotlzln - obchoowny był przez
i parków. sta ra, liczą ca sobie setki lat,
s en. Musi teź być coś z kamien ia: mo.~ t.
n i i i wykw in-tnego smaku.
pasma zalesionych wz ~órz. I znowu: było
cały świ a t kulturalny , w Stratforży wa jest tu do dziś. I nawet przed maalbo
ion,
lamp
kamieniu
w
wykuty
albo
Sama świątynia zbudowana została w
by to przepiękne , gdyby n ie stalowe slud2ie .1est uroc:zys.tym tlw!etem rokutrzymanym
łym , w tra dy cy jnyrn s tylu
„ żywy" kamień, czyli naturalny, nieobro1111 roku tuż nad brzegiem morza. Stanopy wysokiego napięcia. Każdy, najpie:I'OCZll1ie.
domkiem, gdzie w środku m iasta na ob iony głaz..
wi jakby zespół niskich. parterowych
kniejszy nawet pejzaż, jest w ten spo~ób
gródek pozostało dosłownie kilkadzi es i ąt
pawilonów. p ołączonych dług i mi koryta.
spaskudzony. Cy\oVilizacja, techn ika, wielI oczywiście mwt by~ zieleń: krzewy,
centym etrów kwadrat-Owych zieml. nawet
rzami. w iodącymi na dziedzińce. na któki p rze mysł wc is kają s ie wszędzi e ...
rękawicznika
d rzewa, odpowiednio dobrane k3zt ałtem,
tam gdzie tej z iemi n ie zostało w ogóle
rych tu i ówdzie etc!~ oko drzewa l
ba rwa listowia. Pow inno być jak i eś star e,
i moż na urządz i ć to w ni ewi elkiej cerakamienne lampiony. Kiedy Jest przypływ,
Po niespełna godz inie prom dobijll do
dawno rosnące drzewo, może cedr na
m iczn ej don iczce - ws zędzie tam uklad,
woda podcl·-.<>dzi pod sam próg budynków
r~.awkm!k
Williama,
Oldtt!
p rzysta ni na wys pi e. Wychod zi my i zap rzykład . Można. takż e bywa, że kilkuset
zestaw, kompozycja są takie jak nakaI wtedy sprawiają one wrażenie , jakb)
John Shrukes.peare, ooiedlił s.ie ok.
raz nad brzegłem morn w idzimy barletn ie drzewa. w doni czkach , mie rzące
zuje pr astary obyczaj.
pływały po morzu.
1550 roku w S tratfordzie, m lasieczdzo nowoczesny budynek. a przed nim
k i lkanaście cenly m e trów wysokości kup i ć
lml, liczącym wówCZM 15.000 miesztradycyjnie
p i ęknie.
maleńki ogródek,
(n ie tanio!) w firm ach s p ecja li zuj ą c yc h
M ija czas przeznaczony Tlll zwiedz anie.
A w i ęc musi być w ogrodzie, r:::r.y ogródkańców. Interes kwitł i John po
zaaran żo wany z dom inujacym, fanla 0 tyW racamy s ycą c o czy p rzepięknym p ej za·
s ię w ich hodowan iu . D rzewa te s ą u- s ymbol owoda
zce
donic
w
albo
ku,
pewnym czas.je dorobił s i ę właSl!l e
kamforoiem
rzewk
d
nym
pmkręca
e
czni
e
krępowan
e.
glebi
e.i
rn
z czerwo ną Tor i w cen trum. T u rvś
ma
w
e
żem.
wan
trzymy
ta
ę
i
zamkn
ona
czyszczenia . Czase m jest
go domu przy Henley S treet. By>ł
w ym . Wkra czam y w w a ska ut: c zkę i naci ju ż poszli. jest ci;;za. można spoko jnie
d r u lam i. tak ż e st arzej a .sie nie ro'<n ąc.
w ba5enie o toczon y m p iękni e zakompoto typowy b iało- czarny d om z cza_
tychm iast ze w.szystki ch s tron zaczy na
pozachwy cać s ie: japofuzczyzn~ ..•
.Wszystkie razem el ement y te powin ny
naj cz ęś c i ej
nowan ą z ielenią , czas em 1ów Tudorów, ktory skła dał su~
tl()!llków
d wóch
z
wlaściwi e
Wschodn.i ą część zajmował John -

Z

Ucieczka

•i•

a
o

ezne.

~

I

,,IKEBANA'' NA WYSPIE
„

N

z Japonii

pisze J.

Syn

ł

DZIENl\TJK LODZKI nr 3 (8107)

'

Budżetowa sesja WRN
wkilku zdaniach
Na co wydamy w 1975 r. ponad 7 miliardów
--=
Łodzi

Z

... DDK Łódt-PoletUe (AD., 1 Ma.la
11'1\
organuuJe Imprez~ „Mikro!f<>n
dla wszy6'tikich" 'POd hasłem „Szu·
kamy młodych talentów".
Zg<ros:icenia kandydatów - s<l'lliltów, wok.all·
stów
(z nutami) i recytat>orów przyjmuje sekretariat DDK codziennie w godz. 14-20 (do 11 stycznia).
A Muzeum Archeologiczne I Etnorra<tł~e (Pl. Wolności 14) zapra..za
w nied.7.!ele o gooz. 12 na projekcje
filmów ~wistowych. W programie:
„Obrzędy
noworoc:rme w Rumuni!".
„Nowy Ro!k w mieście R<>zlog" 1
„Bułgarskie
obrzędy noworoczne" .
Wstęp wQ)nY.
A Osoby. 'Którym 11'kra~ono Ml·
teny
samochodowe lub emblematy
fl.rm ró:lmych ma.rek samochodów w
dzielnicy śródmiejskiej, pTosrone u,
o zgl0S1:enie
sle do KD MO-Sródmleście
(ul Piotrkowska z12, pokój
111 w godz. 8-18) w celu rozpoznani~ awej
'Wlasności i
i:lotenia :r.esnań.

Ukradli 40 kg szynki
1. ..

=
=

--

=
=
-

--=
-=--a=

=

We wczorajszym „DŁ" zapoznaliśmy naszych
Czytelników z perspektywami rozwoju ziemi łódz
kiej w br. Zostały one ujęte w projekcie planu
społeczno-gospodarczego rozwoju województwa
na rok 1975. Był on w piątek przedmiotam obrad
sesji WRN; rozpatrywano na niej również zbiorczy budżet województwa. W sesji, której przewod·
niczył przewodniczący WRN - Zbigniew Zieliński,
uczestniczyli: z~ca przew. Komisji Planowania
Gospodarczago przy Radzie Ministrów - Zbigniew Wojterkowskl
wiceminister finansów
Bronisław Cioś.

Wa-rto~ó

pr1>dukcjl 11przedanej
0

Wczoraj w nocy nie7Jnanł 9P'l'awcy
'sii:. do sklepu mięsne&<>
przy. ul. Zawiszy 5, Po wybtciu ka:
m \emami sr.yby wystawowej dostali
a : ę do środka 1 skr.adli 4 dziesi<:ciok •lo!1;ramowe
puszkJ
szynk! oTa-i:
!PtZV'strojoną choinkę. wcale nie tak
!ll'lalą, bo mierzącą
poalad 120 cm.
Dochodzenie w totku.
(je)
·1vłama1.J.

TELEFONY

Informacja telefonl=r.
Straż Pożarna
08. 66'-11,
Pogotowie Ratunk<>we
!!\formacja kolejowa 655-55.
Infc>rmacja PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Póln<>eny
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie gJ11Zowe
Pogotowie energetyPc()g~owie oiepłownd.cze

Ili
795-SI
09
28!-H

%65-'9
747-20
835-łł

!95-U
S3ł-21

153-U

TEATR.T

fOdz. l i , . Cór11'.a tl•

strzeż0ona",

5. 1.
gooz.
ln.30
„Przygody pa,na Klelksa „
POWSZECHNY - godz. 16 „Czerwony Ka'Pturek". 1.9.30 „Jak obrabować bank", I. 1. llOdz. 11.
Ka'J)<turek",
15.30
.. Czerwony
19.15 „Pożądanie w cleniu wią
zów"
NOWY - godz. 19.15 „Weeel.e J'i•
11ara", 5. 1. Jak wyżej
l\fALA SALA - godz. ~ „Siódmy ani<>!", 5. 1. Jak wyżej
JARACZA godz. 15
„Szaleń
•twa panny Ewy", 19.30 „Kopeć". 5. 1. godz. Il. H, 17 „su.le1\stwa "Panny Ewy"
lliALA SCENA
go<ll.
19.30
„Dom". 5. l. Jak wyżeJ
TEATR 7.15 godz;, 16 „czaTOdzlejskie krzesiw~". 19.lS „Ciot
!ka Karola". 5. 1. godz. U, lł
„Czarodziejskie krzesiw<>"
l\1UZYCZNY godz. 19 „Pchlll
w uchu".
5. 1.
godz. 11, 15
„Druga wyprawa rycerza F•n·
~arona"

ARLEKL~

godz. 1, „Ludowa
Swpka Polska". 6. L lJ<><ll. ll1...
15 - l a.k WY°te1
PINOKIO l'Odz. 17.30 ,,'Blektt!!1Y Tycerz.",
5. 1. aod7.. 11, 13,
16 jak wyżej
ZlEl\11 LODZKJEJ &. 1. roos.
16. 19 „I.udzie bezdomni"
FILHA•R MONIA (Narutow1cu ~)
godz. 18 „Koncert karn,awalorfłtY'~

MUZEA

SZTUK!r M. Wlę.ok<>WS°ld-., 98)
godz. 10-17, 5. 1. godz. 10-16
HISTORil BUCHU REWOLUCYJ.
NEGO
(Ul.
Gdańska
lJ)
n1 ...
czynne. 5. 1. godz. 9-17
ARCHEOLOGICZNE 1 ETNOGRA•
FICZNE (pl, Wolności 14) godz,
11-17 5. 1 l(odz. L0-1~
HISTORII WLOKIElNNICTW A ('Ul.
Piotrko>vska 282) nieczynne
EWOLUCJON~MU (Qark Sien'klew \cza) godz. 10-U.8. $, 1, god.%.
10-14.

zoo
cr.:vn'l\e w goc:\2., -11 .Je
czynna do godz. 1.5)
KI N A
BALTYK - „Szcz<:śHwego Now•
go Roku" franc. od lat 18 godz.
9.30, 11.30. 13.45. „Potop" c:r.. II
'Pol. b /o wieku
god%. Hl, 19,
li. 1. - jak wyżej
LUTNIA „Szcz<:śliwego Nowego Roku" franc. od lat 18 gcd.z.
10. 12.15 H.30 18.45, 19, &. l . jak wyżel godz. 10. 15.45. 19
POLONIA „Nie ma róży bes
ognta" po!. od lat 15 godz. 10,
12.JS. 14.30, 17, 19.30, I. 1. - jak
Wyżej

PRZEDWIOSNIE - „Bolek I Lolek" godz. 14. 15. 16, „Pierwsza
spokojna noc" w!. od lat 18
godz. 17. 19.30. 5. 1. - godz. 11,
13. 15 (.seanse zamknlęte),
, .P!erwua sp<)lkojna noc" godz.
l.S.30

.

WISLA „Tajemniczy bl01ldY'I\
w czarnym bucie" franc, od lał
15 godz. 10, 12. a. 16. llł.
5. 1. - Jak wyżej
WOLNOSC „Gr1.eszna na1tur11.• 1
w!. od lat 19 g<>dz. 10. 12.18.
14.30, L7. 1.9.:W, a. 1. - Jak wy-

'°·

że:)

WLOKNIARZ - „strach na wró•
ble" USA od lat 15 godz, 10.
12.15. 14.30. 17. 19.30, 6. 1, - Jak
·wyże1

ZACHĘTA.

„Bolek 1 Ldlek"
godz. 12. 13. 14, „w poszukiwaniu m!loścl"
ang,
od lat Ul
g<odz. 10. 15, 17.15, 19.30. I. l, jak wyżej
SEANSE NOCNE NA IOBOT11

POLONIA - .,Och. Jruld pan 1%8•
lonv" ang. godz. 21.45
BALTYK - ,,Taka !adna d7.lewcz;rna" franc. godz. Tl
WLOKNIARZ - „Rodl'.i.nny gang•
w loski godz. 21.45
WISLA „Żyć razem"
tra;nc.
godz. 212

•

•

Rada. zatwierdziła I ncbwallla
NPSG oraz budżet dla. woj. lódz(wit)
kiego na. rok bieżący.

I d~lnacih gospoda~ ~o ~

krnczone. Na i.nwesłycię wydamy
57 mld zl tj. o 16 roki 7:l więcej
a.niżeli planowano.
o 7,6 proc. Budownictwo mieszkaBudżet na br. zamyka slę po s1ro
niowe ma uzyskać ponad 260 tys. nie przychodów . i wydaitków su.mą
m kw. powierzchni. Wszys·tkie te 7.032.977 tys. zl. Jest on w3•ższy od
założenia .są wyższe. aniżeli ziakla- ubiegłoro!lZilego o 410 mln zł. Najd
1 " • 1
·
h
·
j
ż
ano w P ame ~- etm:n. Dotyc cza_ w1ęce. -;- a. 1.653.128 tys. zl . S<Jlwe .WJ'11.1k1. wskazuią. że są one wydatkuie s1~ na oc~ronę :zx:k~vi.a;
do os1ągmęc1a; tym samym zada- drugą 'Z kolei powazną pozycJą są
nia bieżącej 5-latki zoo•taną w na-1 sumy przeznaczone na s".kol'llictwo:
1 szym okręgu we wszystkich dziie- 1.154,602 ty.s. z.I: ogólnoksmaką-

llllJllUJllllllllllllllllHllllllllUlllllllllllllllllllJlllllUllllllllllllllllllllUłlłf lllllllUlllllllUlllllllllllllllUU

WIELKI -

czeństwa..

4,5 tys,

usług
przemysłu
uspołecznionego
ma. osiągnąć w br. 80 mld zł. Produkcja w rolnictwie ma. wzrosnąó

choinkę

WAŻNB

ce i 402.094 ty11. zl zawodowe.
Laicmie na cele &0cja.1ne i ośw1a
towo-kllllturaJne przeznacza się w
bu.dżecie około 3,5 mld tl. Wydatki
na inwestycje i kapita.lllle remonty
poc:hłQilą ponad 2 mld zl. Poważne &urny przemaczono także
na
darlszy rozwój rolnictwa.
Zarówno wojewoda łódzki
Roma.n Malinowski, który oma.wiał
założenia. pła.nu i
budżetu, jak
I
radni - w dyskusji podkreślali,
że zada.nia. nakreślone na br.
SI\
napięte, lecz opracowane na miarę
naszych możliwości. Ich rea.Uza.cja
pozwoli przyśpieszyć
zaspokajanie
stale wzrastających potrzeb społe

•

LDK .. Skradzione pocałunki"
!ra.nc. od lat 15 godz. 15, 17.30,
20. 5. 1. - Jak wyżej
f;TYLOWY „Viva la muert~"
franc. od lat M itodz. 16. 18.
2fl. 5. l. - jak wyżej
STUDIO - „Człowiek w p ięknym
kr•waC'ie" franc. od lat 13 g.
14.30, 17. 19.30,
&. I. „Bitwa o

Kozi Dwór" l)Ol.. b/o wieku, 1.
15.3-0. ,,Cenny lup" kano. od la1
15 godz;, 17, 19.30
~
GDYNIA „Godzina u !lodz.1.ną"
pol. od lat 13 godz. l~.1&.
14.30. Poeżegnanie z !limem „Zamek pułapka" franc. od lM
15 godz. 10, 17, 19.30, I. 1. (godz. 10. 12.15 - searuie zamknl~te).
.. Godzina za godziną"
iodz. 14.30,
„Z,amelk pula<i>ka"
godz. 17, lS.30
TATRY - „Mania wlelk<llłci" łr.
Od w 15 J!Od&. 10, 17.30. 19.30-,
Klno Filmów
Dńeclęcycll
.,Władca gór"
(A)
rad.z. b/o
Wie!ku godz. 12. 13.4!1. 15.30, I. 1.
„Tomcio Paluch" godz. 10,
JJl. 12. 13. a, u, 18. „Słoń Maruda" (A) ang. b/o Wie!lm godz.
17, „OjcJec chrzestny" USA od
lat 18 godz. 19
CZAJKA „Znakomity pi11,~"
ang.
Od lat li aod1 17, 1ł,
5. l. Jak wyiej
DKM „Porozmawiajmy • lt<>o
b ietach" USA od lat 18 lod&.
16. 18. 20. 5. 1. Jak wytej
EN' ERG ETYK
„Ro?JtargruonY''
franc, godz. 17, Ił . 5. l, - Jak
·wyżej godz. 15, 17. 19
KOLEJARZ
nieczynne;
1.1.
„Nie ma mocnych" J)O'l. ~.
141, 18

„OkM.lclly tycia" franc. Od l,at
15 godz. 19, 5. 1. - Jak wyżej
- „semurg - ptak s'LC'Zęś
ścia" (Al radz. b/o wieltu godz.
15.30 „Honor
samuraja" jap.
Od lat 18 gOdz. 17. 19.30. 5. 1. bajka „Za siódmą górą" g.
14.30, „semucr."g - trtak srezęś
aia" g>od.z.. 15.30, „Honor um=a.la" lfOdz. 17. 19.30

łWIT

DYŻURY

llf!e1"9ka

APTEK

Narutowler.a •.
.Al. Kościuszki
ł8,
Piotrkowska
2'lll. LutomieNka HS, Dąbrowekl...
ro 60, Obr. StaUll.l'I'adu 15.
148,

s. 1.

Klllńskiego 13&8, pl. Pokoju S/ł,
Piotrkowska 67. pl, Kościelny I,
Cieszkowskiego 5. Felińskiego 1,
Obr. Stalin.gradu 16.
Dodatkowe dyżury w l'OdZtnaeb
10-W · Bratyalaww;ka i&,
Lan<>wa 1.211/131,

DYŻURY

IZPlTALI

Jnatytu.t Po&o*nictwa I G&neko·
logii
Klinika
P<>łożnictw11
Sterllnga 13, Klinika
Patologii
Ciąży 1 Gl.nekCJllogli,
ul.
OurieSk!<>dow•kiej 15 - dzielnica Sród·
mieście 1 Polesie oraz % d.zlelni·
cY Górna: Poradnia „K" ul. Feliń•lcie!lo I Za'J)C>lSklej,
Szpital Im.
M. Madurowioza.,
Kllnika Ginekologiczna WAM .(Klinika Polotnieza nieczynna\ dzle1n1ea Polesie O<I"a1. z dzielnicy
G6rna - Poradnia „K" ul. PrzybyszewskJego 3~ I Z~polskiej 2.
Szpital im, Kopernika - dzielnica
Góma POradnia .. K":
Odr2.ań.!ka. C!eszko\vskiei:o. Lec:r.nleza t Rzi;towska.
SzJ>ltal im. H. Wolf - dzielni·
ea 'Widzew oraz dzielnlca Batuty
O'P r ócz Porad.ni „K" T. ul,
r.ed1.\owskiej t Ll'belta.
S"l>ital im. H. Jordana. - dziel·
nica Batuty
Poradnia „K" ul.
Eed:dowska 1 L!belta.

Hl'A>DA GWAROIA. - „Heca" ('B)
Ch!nirgia <>!lólina - S1lPltal 1111\.
RFN od Jat 15 godz . 10. 11.15,
J'o'M>Chera (Mi!l<XnOWa 14)
:!A.30, 17, l..9.30, I. 1. jak WYChirurgia urazowa
Szpital
te.1.
Im. Jonsehera ('Mt!IO'll<l'W!l H\
.MUZA - „Pułapka na .ceneirala"
NeuN>Chlrurg!a Szpital im.
(B) jug. od lat 1S godz. 1~. l&,
!!a-rlickiego (Kope:lńskie.'lo 21Zl
20, 5. t. - ba11ka „smok" godz.
LaeyngoJogia
Szpltal
im, Pi•
15, „Pula
na 1enerala" godz.
rogowa /Wólczańska 195)
16. 18, 20
OkullstYk.a
Szpital
im.
Jonl!ITOKI
„Rzecxp<>SJ)Ollta bab11ehera (Mllionowa 14\
ska" (A) 1'0<1. b /o wieku godz.
Chirurgia
I
laryngologia
dzie15.3-0. 17.<l!!l. 20. 5. 1. „zagucięca
rnstvtut Pedla-tri! Al\{
blony flecik" godz. 14.30. „Opo(SP<>rna 3'1150)
wieść do poduszki"
USA od
Chlrurgi.a
szezekowo-twarrowa
lat 15. godz. 15.30. 17.30, 19.30
Sz:pital im. Barlickiego (KopOKA „Zaczarowane Podwór·
cińskiego 22)
ko" pool. godz. 12. H, ,,WybaToks:v'kol<>gia - Instv'tult MedY·
wieniem b~zi„ śmierć" franc.
cyny Pracy (Tere6Y 8).
od la•t 18, godz. 10, 18. 18, 20.
!.1.
„Zacr.arowane podwórko"
•. I.
godz. H, „Wybaw1enlem będzle
śmierć"
godz. 10, 15. 20
Chirurgia t1116bia - Ir.pit.n Im.
PRZEDWIOSNIE - „Nie ma moo
Pir<>g<>wa (Wólcx.ańska !9S)
:nych" PO!. god.-i:. 17, „sznltal"
Chirurgia urazowa
Szpital
USA. od lat 15, godz. 19. 5.1. W AM (Żeromsldego lJl.3)
bajki godz. lł, ,.Szpital" ,t<>d:&.
Neurooh!nirgla Szpital im.
15, 17. 19
Kc»pernlka (Pabla.nicka 621
POPULARNE nieczynne
Laryngo~ogia
SZ'J)!tal Im.
1 l\1AJA - .. Dziewczyna na miol!larllckiego (Kope:lńskiego 21Z)
1
tle" (B) czech. b o godz. 15.15,
Olt'l.1'1\styka S·zpltal im. Bar,.Królowe
Dztldego z.achodu"
lickiego (KQ'PCińsk!ego 22)
łra:nc. od lat 15 godz. 17.15. 19.30
Chirurgia I JaryngoJogLa d:r.le8. 1. baJlca
„Czarny król'"
clęca
S;mital im. Korczaka
goru:.
tł.~.
„Dziewm:yna
na - (Armil Czerwonej l~\
miotle" gOdz. 15.15,
„Królowe
Chlrur,g !a
szczekowo-twaniowa
Dzikiego Zachodu" 1~. 17.15.
S7.pltal im . Barllclciego CKD<P19.30
clńskiego 221
HALKA „Dziect łwicy s b'lł•
T<>.~Ykolog1a In!lt'.\1'1:'11-t Medy.
8ZU" rBl aing. b / 0 wieku god1
cyny Pracy (Teresy 8).
15.30, „Znfkający i:run'kt" USA
Od lat Ul godz. 17.15. 19.30, 5. 1.
NIEDZIELNA
baJka •. Karalusz~lro" godz.
POMOC LEKARSKA
14.30. „Dzieci lwicy z bue:i;u"
g<>dz. 15.30, „Znikający punkt"
Wydaiał Zdrowi& I Opieki Spo.
.godz. 17.15, 19.30
łeozne.I U~du l\l[J.ata Lodzi 1n·
f<>rmu.le. te Pom.oc Lel<arska I
PIONIER - „Zuzann.a I ~
Plelęgnlanka w dniu
5 styczni&
wany pierścień" (A) NRD b /o
1975
r. czyn114 jMt w godzin.ach
wieku 110<1.z. 18. „Swiątynla diaOd 8 do ZO w następu ,lących pla·
bla" Jap, od lat 18 godz. 17.30,
c6wkach ałutby :!ldt'O'Wla:
bajka „Much<Jmo19.30. 5, l, dzielnica Bałuty. ul. La;ęlewnł
rek" godz, 15. ..Zuzanna 1 :zac1t& 36. tel, 770-17, Trakt<l'l'Owa łl
czaTowany pierścień" godz. 18.
łf!J.
978·31
„Swiątynia diabla" Kod.z. 1.7.30,
dzielnica G6rna, ul, L~cma I
19.30
tel,
HO-łll!, • Ctfl9Zkows.k!legc> ł
POICOJ
„Uciekaj i daj si~
tel. ł05-85
:z.la.pać" (B\
węg.
b,o wieku ·
dmelnlca Polesie, Al, 1 Maja łl
godz. 15.30. „Zbrodni.a w klU·
bie tenisowym" wt-jug. od IM
tel. 302-Zł, 305-83.
dzielnica Sródmieścle. ul, Piotr•
18.
godz.
17.30, 19.30. 5. 1. bajka „Podwodny skarb" godz.
k<>WSk& 102 tel. 271..SO
14 .30. „Ucleikaj I dal sle :zlad7Jlelnlea Widzew,
ul. Szpital·
;pać" gOdz. 15.30, „Zbrodnia w
na 6 tel. 826-Sł.
klubie tenisO<Wyrn" godz, 17.30,
Zglo..zenla n& wizyty domowe
przyJmowa.ne są w godzinach od.
19.30
REKORD
„Przygody Hucl<a
I do 18,
Nadal przyjmują cho·
Flnna" (A) radz.
bio Wiek.u,
rych w ciągu calej doby - nlegodz. 15.30. „Absolwent" USA,
zaJeżnle od Ich miejsca zamieszod lat 18 g<>d.z. 17.30, 19.30. I. 1.
ka.ni.a - izby
przy.l~ć
sznltall
bajk,a •. Dwa Jabłuszka"
lcllnlcznych. mdejsklch l d:!lieJnJ.
,s:odz . 14.30,
„Przygody Hucka
COwYCh.
Fi.nna" iiodz. 15.30, „Absolwe'l'lt"
l(odz. 17.30, 19.30
NOCNA. POMOC LEKAKSK.A.
lltOMA - „Wall<a o Rzym" wt.
Nocna r><>moc lekarska
Stacji
b'o wieku gooz. 10. 13.30. „PoPogotowia Ratunkowego przy u!.
c:ąę pancerny"
(A) radz. od
Sienkiewicza 137. tel. 666-66
lat 15 i!Od:r.. 17. 19.30. 5. 1. b ajka „Trzy oingwiny" godz.
9.30. 10.30. 11.30. 12.30. „ Walka
OJióln<>lód1.1'! Telefoniczny Punkt
In!ormacyinY
dot:vczacY pracy
o Rzym" godz. 13.~0.
„Pociąg
placówek slu ~by zdrowia telefon
1pancern:v" godz. 17. 19.30
&1~-19
czynn;•
w
o:nd.z,
7-15
SO.TUSZ „Da\\·id Copperfi eld"
ópr6cz niedziel I świąt,
(:B) ang. b 'n wieku iOOi:. 16.łA.

podświedonych

znaków drogowych

ale pali się
co drugi!
Wprowad.wnA w połowie -zeszlego roku organizacja ruchu
w centrum Lodzi wymagała Ustawienia wielu
n<.•WYCh :unaków drogowych, w tym
tak:l:e
podświetl.8inych. TyJJoo w okres.ie
od maja do paźdzh'>rnika zain11;talowano
1894
podświetl.am.e
znaki. Dziś je.st
ich w śród
mieści.u Już ok. 3 tys. Niestety,
nie wszystkie się palą. Brygady
Od.działu Bezpi~zeństwa
Ruchu Drogowego n·ie nadąfają po
prostu z podłączaniem
ich do
sieci
elektrycznej.
W
wielu
przypadkach dopiero teraz kopie .się rowy l
przeprowadza
kable.
Jak się obli.c2:11, rui o~ólną
ilość 4,5 tys. podświetlanych ma
ków drogowych w nMzym mie~de, pali sią zaJ.edwi• ok. 2,!l
tysiąca.

•I•

W tym rolw pr.z:ewiduj•
wprowadzenie nowej orgamzacj i ruchu na ulicach Balut
i
Widzewa. Pociągnie to za SQbą
autom.a.tycz.nie
kolejną korektę
21naków drogowych, trzeba bę
dxi e ustawić wiele innych. Wydaje się nam jedin,a,k, że przed_
tern należałoby doprowadllić do
po.rząd.ku
wszystkie ustawłooe
już wcześniej. SalII<!. S'ta•tys.tyka
to jeSiZCze nie wszystko.
(je>

Tysiące zerwanych przewodów
Setki złamanych słupów

Dzielna „bitwa o prąd"
Szybko udało się usunąć skutki
huraganu w woj. łódzkim
Gdy w zes7Jlą niedzielę w'iec-rorem telewizja zapowiedziala nadci~

gającą wichurę o nad.lJ\vyczajnej siJe, łodzianie nawet nie prz.ypuszczaże w wojewód21twie huragan zrobił już swoje, a potem, w nocy,
tY'lko poprawi.al: dzieło zniswzenia. Jaik 7JWykle w takich razach, najbardziej ucierpiała .sieć energetyczna. 29 grudnia w ciągu kilku godzin uszkodzeniom uległy 83 linie średniego napięcia, co natychmiasi
wylcluczyto zasilanie 2 tyll<ięcy miejscowość! w woj. lód!?Jkim - głów
nie wsi, choć przerwy w dos tawach prądu zanotowano również m. in.
w ~rośniewicach, Piątklll, Złocze.wie, Uniejowie i Warcie-.
Wiatr wiejący z prędkością sa.mochod<u wyścigowego, zerwal ty.sią 4
ce przewodów i złamał sebki slu,pów, najmocniej dająC' s· ię we waki
mies~kańcom powiatów: łowickiego, sieradzkiego, piot.rkowskie.g o zyraz:
najbliższych o<
kolic Tomaszowa. Do 2 stycznia Zakład Energetyczny
Lódź-Wojewódlltwo przyjął 5.720 sygnałów o uszJmdzenLach linii niskiego napięcia. Ro21miary sZlkód okaZialy się tak poważne, iż wający
się na rzeczy przyrównują je do spustoszeń dwukrotnie wy,rządfz<>nych
przez huragan w listopadzie 1973.
Powstała sytuacja wymagająca od ratowników specjalnej s•prawno9ci i ofiarności. Od raziu powiedZlfily, że monterzy rejonów energety.
czmych w wojewód.Zit·wie zrozumieli powagę chwili i przystąpili do
pracy natychmiast, nie czekając na wezwanie. Siły ZEŁ-Woj. nieoczek1wainie zostały wzmocnione dzięki samorzutnemu z.głoszenii1 się bry.
gad różnych :z;a.k.J:adów i instytucji. Wśród nich warto wymienić „Eltor" działający w powiecie klllitnow&kim i w Tuszynie, a także Zaktad Unasierunia.nia Zwierząit i Okiręgową Spóldzieoł·nię Mleczarską w
Lowi.cz;u, PGR w Chodowie, PKS w Radomslru, PKS i LOK w WieIUlllL'U, „Rawen.t'• w S'kieirn!ew~cach, Przeds. Bud. Kornun.ałnego w Pabianicach.
Praca w trudnych warunkach terenowych odbywała gię kazdego
dnia do późnych godz;im. wieczoonych. Tak było też w Sylwe.s<t;ra,
a i 1 stycz.nia „odwalono" regularne dwie zmiany.
Wczoraj likwidacja szkód wyriądzonych przez huragan została zakończona. Wedlug opLni'i fachowców choć były one nader poważne
- tym razem akcja przebiegala sprawniej i szybC'1ej niż w poprzednich takich wypadkach. Kierownictwo Zakładu Ene.rgetycznego Lódź
Woj. szczególl!lie wy1ró2lnia ofi.aimy trud M. Lesiak.a i B. Matuszczyka.
z Rejonu ElnergetyC7Jilego-Tomasz6<w,
dyżurnego ruchu R. Zapart.a,
m01I1tera J. Goździka i brygadę St. Kołodziejczyka (wszyscy także
:i: Tomaszowa) ora-z pracowników RE-L<>w!cz: R. Szpakowskiego, B.
Podwójciego, M. Gładkiego, M. Kosiorka., K. Kunkę i I. Hajdwka.
Właśnie w tych dwóch rejonach wal•k a ze ~kiutkami działa.ni.a żywiolu
wypadła najbardziej 7JWYcię&ko.
Dobrze, że znamy z naZ\'l.'i.skla., choć ty'lko niektórych uczestników
„bitwy o prąd". Wiadomo komu n.a.leży się nasza wdzięC'Mlość, a oni
jw zaadreBow~e do nich dob-re słowo przekażą dalej.
(sz)

li,

0

Jeszcze raz w sprawie

„Awanturv na centralnei wyspie"

W •lad •
naS'Zl!o publikaej4 pt.
„Awantura
na centralnej wyspie"
nadesr.ly następne głosy w tej mate·
rl.ł do~ć skomplik<>waneJ, Inf.or.
muje nas dyrektor biura Dzielmcowe.t Rady Nairod<>wej Lódź.Sródmle·
~cie Janusz Barański, że Komisja
Samorządu Mies'.łJkańców i Przestne.
gania Pra.worządn-0śc1 przy DRN wystąpilla z wnioskiem
do d~'Teiktora
Wydziału
KomUID.ika.ejl o generalne
uporządkowanie
ko:m.unlkacyJnego
nleporo7Jllmien!a na r001dme przy ul,
~""'~~~~~ Strykowskiej
I in!nyoh,
Stosując: się do prtepis6w
NaJ~totniejszym elementem w
łą
daniu
komI<ijl
ruchu drogowego uczysz mło pierwszeństwa dlajestruchupreywrócenle
tra.mwajo.
dzież szkolną zachowania się wego jako podstawowego w łączno.
ścl
komunikacyjne.I
ludzi
uracy.
no ulicyl
Wniosek w najblltsz;ym czasie zosta-

przez WydzlaJ Ko·

I'. Pa von Gard a Rude 1iostry.
:rskry 19H r„ str. 252, zł 25.
M. Jendryschik - Popołudnie bez
herbaty. WP07., 1974 r., lt.l", 143, ·sł
Ił,

J.

Afanasjew !!zklarz wiec=oWLit. 1974 r„ str. 271, z! 25.
Lem
- Suma techn-0logiae.
WLit. 1974 r„ str. 505, zł 65.
ścl.

s.
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STYCZNIA

PROGRAM I
10.00 Wlad. 111.08 Stara i nowa muzyka. 10.3-0 „Cudzo"'iemka"
odc, 1.
Nagrania z płyty „Caribou".
10.40
11.00 z lubelskiej tonotekl. 11.18 !Nie
ty!k 0 dla kierowców. 11.25 Co slYchać w
świecie. 11.30 Koncert chopinowski. 12.05 Z 1cra.ju l ze świata.
12.20 Chwila muzyki, 12.21! Gra „Old
Timers" 12,40 K001cert ży~zeń. 13.00
„Góral ei Ja. góralicek" Zespól
Pieśni i Tańc1> „Maśniaki". 13.15 Rol
niczy kwadrans. 13.30 RY1;my mło
dych. 14.00 Ze świarta nauki 1 technlkl. · 14.05 „Nasi ulubieńcy T.
Woźniak''.
14.30 Sport to zdrowie.
14.35 StudLo muzyki llnstrumentalnej.
15.00 Wiad, 15.05 Listy z Polski. 15.10
Muzyka i poezja - wiersze.
16.00
Wiad. 18.10 Kr0onlka muzyczna. 18.40
„Pod.róże muzyczne P<> kraju". 17.00
Radiokurier - magazyn, 18.00 Muzylca 1 aktualllloścl. 18.25 Nie iylko dla
kierowców. 18.30 Przeboje non st><>p.
19.00 I wydanie dziennika.
19.15
Gwiazdy polskich estrad 19.45 z ks!<:
garskich witryn. 20.00 Podwieczorek
przy
mtkrotonie
„Bank gwiazd".
21.30 Krooika sportową. 21.43 Orldestra
Count Baiile'go I Jej soliści.
22.00 TI wydanie dziennika. 22:1 5 „Relax Concerto" gra K. Saoowskl.
22.30 Sobotni a dyskoteka. 23.00 Wlad.

PIROO:JLAM n
UO W1ad. 8.35 'Magazyn 1N'blley~
s tyki naukowej. 8.55 MuzYka z M.a·
zowsza. 9.00 Dla klas VII (wychowanie Cl'bywatelskie) „IN'le tylko lekarze". 9.20 Bezpieczeństwo na Jezdni zależy od nas samych, 9.~o K .
Szymanowski - Preludia z op. 9.40
Koncert. 10.00 Teatr PR „Front nad
Wis!ą" słuchowisko. 10.45 Muzyka
współczesna. 11.00 Dla klas VII (che
mia\ .• Szukamy pierwiastków". ll.25
.Jazz. 11.30 Wlad. 11.35 Rodzice a d:iie
cko. 11.40 Melodie z regionu sando•
miersk!ego,
12.05 (L) Komunikaty.
12.10 (L) Gl<Y.! Ziemi Lódzklei - magazyn, 12.25 (7,) P<>!Udnlowe rytmy.
13.00 Dla klas nr i IV (język polski)
„Kowale" - słuch . 13.25 Jazz. 13.30
Wiad. 13.35 „U Krawczyny jedzą obiad" ~ fragment opowiadania. t-1.55
Miniprzegląd folklorystyczny Kuba. 14.00 Więcej. leniej, taniej, 14.lS
Reportaż
ll~erackl
K. Mel!on 'Pt.
„OdwledzLny". 14.35 Muzyka balet>owa. 15.00 Zawsze o !~. 15.40 Pieśni
~ńralskle. 1~.:10 Wiernze poetów bla!ostocklch. 16.00 „Crnta" - ma1'(azyn
wo.lskowy.
16.15 Muz:vka ooerowa.
16.45 (L) Aktualności łódzkie. 17 .OO
11'...)
Re<'enzja. 17.20 IL) Ton l te•t.
17.~
(L\ SterPorewia. 18.JO (L) Sym
fonia kla.syczna.
l.8.30 Echa d!Ilia.

11.40 Radlol11tarnta. czy!t PT'U'Wodnlk
'PO!Pulanno-nauloowy. 19.00 L. N. Cleram<baurrt - S-0nata na dwoje skrzy.
"Piec. 19.15 1ł lekcja JllZ francuskie. go. 19.30 Matysiakowie.
20.00 Nowa
muzyka naszych przyjaclól. 20.30 Notatnik kulturalny. 20.40 Gra młoda
gdańska skrzypaczka J. M~osz
kiewlcz. 2.J..00 Przegląd !Umowy Kamera. 21.15 R. Strauss: Poemat sy:m~c:rmy,
21.30 Z kraju i ze świa·
ta. 2'1.SO Wiad. sport, 21.1\5 G. Dufay MJ<ssa Caiput. 22.30 Radiovarlet• :nr 13:1. .23.30 Wiad.
PBOGBAM DI
10.15 „Hajda Tra.Ja blues" - gra I
śpiewa zespól Gramlne. 10.30 Dzień
jak oo dzień - magazyn, 11.40 ,_Raj"
- odc. pow. 11.50 J.1,llkrorecital Neila
Dlam<mda. 12.05 z kraju i ze świata.
12.20 Chwila mm:ykJ. 12.25 za kierownicą. 13.00 Na katowickiej antenie.
15.00 Eksprese<m prz.ez świat.
1UO
Piosenki z różnych obrotów.
15.30 80 minut na godzlmę, 18.30 Atrojazz. 18.45 Nasz roik 75, 17 .OO Ekspresem 1>rzez rNiat. l!i .05 „622 upadkl Bunga" - odc, pow. S. I. Wit·
klewicza. 17.15 Kiermasz plY't. 17.40
Znajomi i: Elncyk!ooedli. 18.00 Muzykobranle. 18.30 Polityka dla w11zystkieh.
18.4-5
Muzykalny detektyw.
19.15 l<Jsią~a tygodnia. 19.30 Eks.j)t'esem przez śWiat,
19.:IS Za.praszamy
do Trójki. ,l.50 Oj'.)ery tyg<oclni.a G. Bizet „Carmein". 2.2.00 Fakty
dnia. %2.08 GWiazda siedmiu Wieczorów - G. o, Sulllvan, 22.111 Co wie
czór powieść w wyd. dżw. „Zlt!mfa
obiecana" - W. Reymont.a. 22.415 Oklll!Skl dl a Sarah Vaughan.

s :pl!a.rum. t1.tl0 M. Itodowiez - i:aprasza. 21.30 Jarmark cudów nr i.aa.
22.30 Rewia piosenek. 23.0G Wiad.
P&OGRAM D
l.!ł

Wla.d. 8.35 Radioproblemy. UO
(L) Koncert tyczeń, 9.55 (L) SpO<Jrze·nia i refleksje, 10.20 (L) Z J)lyt.o.
teki babuni, 10.40 (L) „Ordynat Michorowski" - słuch, 11.40 (L\ Program
tygodnia.
11.40
Zgadnij,
itprawdź, odpowiedz. 12.05 „Kurpiowskie wesele". 12.30 Wiad. 12.35 Czy
,,nasz tę ksiątkę? - zagadka literacka.
13.00 PorMlek
symfoniczny.
14.00 Zgaduj - zgadula. 15.30 Radiowy Teatr dla Dzieci - „Zwycięzca"
- słuch. 16.15 Z księgarskich witr~'n,
16.30 Koncert chopinowski. 17.00 (L)
Wyn.iJq losowgnia „Kukułeczki", 17.02
18.00
(L) Koncert. 17.30 Parnaslk.
Ludowe rytmy, 18.3()-21.00 (L) Mu·
zyczny wieczór. 18.30 Wiad. 18.35 Felieton aktualny. 18.45 Kabarecik reklamowy, 19.00 Teatr PR - wybieramy premierę
roiku 1974 „Male
drgnienie serca" - aluch. 20.10 Utwo
ry W. Lutosła~vskiego, 20.30 W. Lutosławski Koncert. 211 .00 Bałtycka.
wachta. 21.15 Fr. SChubert - Rondo.
21.30 Si edem dni w kraju I na św1 ....
cie. 21.50 (L) Wiad. soort. 21!.10 (L)
Rewia ?Tzeb<>Jów. 2'2.:Ml „Osią&'nięcia
światowej !o.nogra:fll"
PROGRAM

m

lł.11

Ma.gazy.n autorów. 11.ltl Wielkie recitale. L2.05 „o czl~wiekiu, kt6ry nie chclal odkrYć Ameryiki" odc. 12.30 Między „Bobino" a „Olimpią". 13.00 „Snietna samba" 1 inne
piosenki. 13.15 Przeboje z nowych
płyt.
14.00 Ekspresem przez dwla-t.
NIEDZIELA, I l!ITYC2'NIA.
14.05 Peryskf)lj). lł.30 Kl.asycy jazzu
- G. MulLgan 74. 14.45 Za kie-rown\PROGRAM I
cą.
15.10 W salonie pant Buby wspomnienie M. Grosmanowej. 15.50
10.0CI Wlad. 10.05 Radiowy TY"'1' dla Klasycy jazzu. 16 .15 „Pod jegli.ią".
Dz1ect „DWie Cecyllk:i". 10.U Li· 16.4S Premiery Polskich Nagrań. 17.IXI
sta "Przebojów. 11.00 N ie<ll.!elna mu- .. Przyjaciele i
wrogowie" odc.
slcorama. 12.05 Wlad. 12.10 Publicy- 17.13 Zaj'.)raszamy do studia.
17.40
styka międzynarodowa. 12.15 Melodie Lektury, Jelktury. 17.55 Mini-max wlełkieg 0
ekranu.
12.45 „Grajcie czyli minimum słów. maksimum muskrzyplki. grajcie basy". 13.00 Zespól zy'ki. 18.30 „Minister" - słuch. 19.03
Dziewiątka.
13.30 „Jedziemy, Jedzie- Klasycv
j.azzu L. Hampton 74.
my szerokim gośc ińcem " - retran<- 19.20 Piosenki W. Szymborskiej. 19.30
misja koncertu. 14.00 R<"cital z pau- Ek.spre!lem przez świat. 19.35 Muzyzą
U. Siplńska.
14,10 Przegl ąd czna poczta UKF. 20.00 R<>zmnoŻ<>ne
prasy, 14.20 RecJtal z pauzą prawo
XII
tablic.
20.10
Gdyby
Sipińska cz. U. ll.30 W Jeziora- Beethoven odzyskał słuch. 20.50 Klanach.
15.00 Koncert ż:vczeń.
16.00 sycy jazzu J. Lewis
74. 21.00
Wiad. 16.05 Teatr PR „Kiedy patrz<: Kraj śpiewających. 21.20 Powracają
w twoje oczy", 16.55 „Muzyczna po- ca me!Odyjka - „satisfaction". 21.50
dróż oo świecle".
17.15 Niedzielne Opera tv<rodnia - G. Bizet - ,,Carsnotkania. 18.00 Komunlka•y Totaliza- m-enlł. 22.15 •. Polena" A.
Czetora Sportowe"<>. 18.08 „3XR". 1853 chow. 22.~o „Po nocnej Orawi e" 1
Del'branocka. 19.00 D zi enn ik .
19.13 inne p ;osenki. 22.45 Studio teatralne
Przy muzyce o sporcie. 20 .00 Dysku- Pr.
III „Niewiarygodna i smutna
s.1a
na
tematy
mii:d7.ynarodm\·e. hl•toria niewinnej
EremdirY i jej
2-0.15 Jazz do tańca. 20.40 SPotkanie niegoctzJwe1 babci".

v.
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HoROSKOP

Usta.w przed sobą zegarek z sekundnikiem albo, lepiej, poproś tonę (męża.), aby mierzyła oi czas. Zaopatrz się w ołówek
i ka.wałek papieru I wykonaj następujące ćwiczenia, które są
testami na. bystrość umysłu i szybkość skojarzeń.
CWICZENIE PIERWSZE:

ściowe

Wypisuj przez mi.nutę wsz.ystkie na.zwy środków lokomocji np.:
rower. koń itp„ jakie ci przejdą
przez myśl, nie wykluczając synonimów np. parowóz. lokomotywa.
b) Wypisuj przez mi.nutę wszystkie naz.wy części ubrania
lub
przedmiotów służących toalecie np.
spodnie, pońcrochy, mydło perfur y itp.
c) Przez minutę wypisuj
słowa
(rzeczowniki i czasowniki)
zaczynające sie na tę sama lilere.
CWICZENIE DRUGIE:
Przyjrzyj s i ę uwaznie
zamieszczonym poniżej rysunkom, a naa)

-

obu ćwiczeń 20 lub więcej
odznaczasz sie dużą żywością

RAK (22. li. - 22. 7.): Jeśll
nawet to, co obecnie robisz, nie
daje ci oczekiwanej satysfakcji,
nie zamierzaj się z motyką na
słońce. Musiałoby ci to przysporzyć dalszych rozczarowań i
jeszcze bardziej podważyć wiarę we własne m.oi:liwo6ci. Tydzień dobry towarzysko.
Porzuć troski i„. używaj ka.rnawalu.

umysłu.

Jeśli suma ogólna. wyniesie
20
lub mniej, a noty częściowe 10 lub
poniże j
twoja żywoś ć umysłu
iest słaba.
Żywość umysłu nie ma z;wiązku
z inteligencją. Natomiasit 7ldolnoścl słowne i spostrzegawcwść
są
czę.sto ze
sobą
zw i ązane.
Jeśli
zauważysz u siebie z:naczną różnicę
pomiędzy rezultatem pierwszego
i
drugiego ćwiczen i a o;r.nacza to, że
masz większą zdolno~ ć wyob'raźni
w iednej z tych d?.1edzin
Cw icze nie to dos tarcza równl<>t
danych o charakterze. Jesli uzy-

- Dostrzegam, że w Pant Zycie
wkroci>;y młOdy czlowi~k: 11l~k
n:v bl<>udy11 i>; blęltitnymi oonm\,
BędLie ważył 3,5 kilograma.„

BARAN
(21. S. 20. 4.):
Twoje
postępowanie pozostawiało ostatnio wiele' do życze
nia. L choć starałeś się naprastępn!e '!)rzl!'Z m!nutę wypisuj na7iW'Y wszystkich przedm iotów.
jakie widok tych form wywołał. Cale ćwiczenie trwać ma 3 minuty.

skaleś

OBLICZENIE:
Oblicz llość słów wypisanych w
pierwsz:ym ćwiczeniu i podziel iB.
przez 3. Uzyskasz tak notę swojej
płynności

wysoką

notę:

Jesteś t.owa.dowcipny, szybki,
łatwo podejmujes z nie zawsze prze
myś lane decyzje. Jeśli twó.I ogólny
wynik jes t niski: jes te ś skryty,
ma z niewielu pnyj;ic\61. um ysł
raczej
powolny . ale rozważasz
w~zy!A-ko z powagą i dokładnością.

rzyski.

wesoł y .

sl~wnej.

Oblicz ilośc słów odnosząC'ych eię
do jednego z obrazk.'..w opisanych
w ćwiczeniu drugim. Uzyskasz tak
notę płynności swojego spos.trze2ania.
Suma obu not daje og.Jlną note
eywości umysl:u.
WYNIKI•
Je§U 11uma ogólna wyniesie
punktów lub więcej, a noty

wić
wyrządzone
trwają one dotąd

przykrości,
pamięci
o toczenia. Nie dziw się więc,
jeżeli ludzie zachowują się w
s tos unku do ciebie z rezerwą i

w

~ laraj
s i ę cierpliwie
odzyskać
ich względy. \V koticu tygodnia
m i łe, udane spotkanie.

BYK (21. 4. - 21. 5): Twoje sprawy uczuciowe nieco się
skomplikują
bez wyrażnei po
. temu przyczyny. Nie przywią
zuj do tego zbytnie.i wagi,
a
zwłaszcza
me szukaj ani nie
żądaj tzw. wyjaśnień.
Zasada
roztrząsania drobnych nieporozumień
prowadzi do wielkich
konfliktów. Najlepszy dzień sroda.
BLIŻNIĘTA (22. 5. 21. 8) t
Wydaje ci się, że obecna praca przerasta twoje możliwości.
Wcale tak nie iest. Powinieneś
tylko odrobić zaległości, uporządkować tok roboty i zdobyć
się na sy s tematyczność. Wówczas przekonasz sie że nie tylko nie jes t ci „za trudno". ale
masz wszelkie szanse na szybki awans. Pamiętaj na wszystko musisz zapracować sam.
Mimo pozorów koledzy nie ży
czą ci bowiem najlepiej.

40
czę-

Uśmiecnnij

LEW (23. J. - 23. 8.): Slab·
sze chwilowo
wyniki twojej
pracy zbijają cie z pantalvku,
a twoja nerwowość udziela si~
otoczeniu i jeszcze
bardziej
przeszkad7.a w robocie. Najlepiej będzie jeśli szczerze pomówisz o swoich trudnościach
z przełożonymi i odwołasz się
do ich rady i p0mocy, której
ci
nie
odmówia.
G1vlazdy
ostrzegają cie przed lekkomyśl
nością.

PANSA (24. 8. - 23. 9.). Jenie chcesz stracić·powodze
nia u ludzi. powiriieneś
im
okazywać
wzajemne zainteresowanie i życzliwość. W najbliższym czasie dojdziesz
do
porozumienia z kimś z rodziny
w ważnej dla obu stron sprawie. Ukochana osoba czeka na
wiadomość od Ciebie. Nie zwlekaj, napisz lub pojedź do niej.
żeli

Je!łlt

-

nie

potrafi

pant do-

strzec tych linii, musi pa.ni zinie
nić

ZllJWÓd

:„.

- Ale olll'ócz kłopotów ze zdrO.
wiem I z pienlędzmJ oraz nlepowodzei\ w sprawach serca, nia
takiego pana nie cz.eka. ,co by
skłamało do niepokoju •••

W AGA (24. 9, - 23. 10.) : Radzimy ci planować swoje posunięcia w oparciu o obiektywną ocenę sytuacji oraz o włas
ne siły i możliwości. Szczęśli
we przypadki. z których ostatnio korzystałeś
nie zawsze
chodzą po ludziach. A w ogóle,
to rok zacząłeś nie najlepiej,
ale
perspektywy
dalsze
są
wspaniale.

SKORPION (24. 10. - 22. 11.):
Czujesz się teraz
na silach
podjąć pracę, która przyniesie
ci dużo satysfakcji? Zabieg.aj o
nią! Możesz liczyć na poparcie
ze strony przelo7..onych i innych
wpływowych osób.
Tylko nie
zniechęcaj się, jeśli nawet twoje starania się przedłużą. Za
to w sprawach sercowych aa.me sukcesy.
STRZELEC (23. 11. - 21. 12 \ !
Trzymaj się chwilowo na boku, niczego nie sugeruj a tym
bardzie.i nie próbuj
narzucić,
pozwól innym osobom podjąć
decyzje. które uznaią za słusz
ne - choćbyś ich nie aprobował. Pamiętaj! Mniej megalomanii: a w ogóle więcej słu
chaj, a lllniej mów. Ostatnio

trochę nart.owałd. Pore
przystopować„.

troch•

KOZIOROŻEC

(22.
12.
Kozioro:OCom
skomplikują s i ę teraz ich sprawy uczuciowe: ktoś bliski wyjedzie, przestanie się spotykaó
lub pisać listy. Radzimy zachować cierpliwość: większość takich „ochłodzeń"
nie potrwa
długo, Dla pozostałych gwiazdy
są nadal sprzyjające i wszystko
ułoży się po ich myśli.
WODl'HK (21. 1. 18. 2.):
Przestań narzekać na ., wieczny
brak czasu" i policz. ile
go
marnujesz na sprawy ani waż
ne, ani ciekawe. ani przyjemne. Bilans i budżet własnego
czasu to robota której powinieneś poświęcić„. cz.as. aby go
odzyskać z nadwyżką.
Pamię
taj, ii masz wokół siebie rodzinę która też by chciała coś z
ciebie mieć. Poświęć im więcej
czasu i.„ zejdź na ziemię!
RYBY (19. 2. - 20. 3.): Wcho
dzisz w erę osobiste.i
szansy
we wszystkim co zrobisz. Postaraj się tego nie zaprzepaścić.
Stawiane ci propozycje są na
pewno warte rozpatrzenia, ale
sam też powinieneś się zastanowić, jak nailepiej
wykorzystać zdolności. wi e dzę i energię. Nie badż tylko zbyt nerwowy to może ci u t rudnić realizację
twoich
ws paniałych
planów. W piątek lub sobotę
ktoś mity może zapukać
do
drzwi twego serca. Zaproś go.
Taka szansa zdarza s ię nieczą
stol

20.

1.):

Wielu

- Widzę, Widię„, Widzę rótne
1'7.eczy, ale niestety nie widzę
numerów Tot-0lotka na. które powinien pan grać,

się ...
Miniony rok 1974 przynl6!tł wiele md&n w pop-mus:.lo. Spróbujmy Je sanallzować w oparciu o najważniejsze akcenty przełomowe w rozwoju pop-music osta.inicb dwudziestu lat, bowiem od nagrania „Rock around the clock" ut woru, który spowodował inwazję rocka minęło
właśnie 20 lat.
Pierwsza połowa la.t siedemdziesiątych przynosi pewien Istotny zwrot w ocenie muzyki pop,
Są to coraz częstsze próby oceny współczesnej muzyki rozrywkowej, jako
jednej
z form
SZTUKI. W latach pięćdziesiątych we wczesnym okresie rock'n'rolla nikomu nie przychodziło do
głowy, aby w odniesieniu do tej muzyki zastosować tłowo „sztuka". Jedni z odbiorców traktowali rock'n'roll, jako muzyczną manierę - efemerydę, przemijającą modę, jako interesujące zja.
wisko społecz;no-socjologiczne, a jeszcze Inni ja.ko dość przekonywa.jące nowe elemanty nowoczesne.I muzyki tanecznej.

E, Presley 1 T. .JonPs oraz F, Sinatra i E. Pre~Jey

~

,~-

4.I. 1975 rok
Nm

Przyłączając się do rad Wicherka udzielanych
kierowcom w zimowej porze: jeżeli nie musisz,
nie wyjeżdżaj na śliskie drogi!
zamieszczamy kilka praktycznych uwag dla tych, którzy na
owe drogi wyjeżdżają z obowiązku. A więc:
JEDZ

jeżeli

WOLNiE.T! -

nawet

jesteś
jednym z: tych,
uważają wszystkich pozostałych kierowców za żółto
dziobów i którzy wiedzą najlepiej. Zasada: na śliskiej, oblo-

którzy

dzone.i sw.sie - polowa normal
nej. w innych wa.runkach, szybkości!

UTRZYMUJ NALEŻYTY ODod pojazdów przed tobą.
Zasada: tyle metrńw odstępu. ile
kilometrów na 11odzinę wskazuje twój szybkościomiera.
STĘP

NIE DOTYKAJ HAMULCA!
albowiem na,2le hamowanie
może tylko pogorszyć sytuację.
Zasada:
jeżeli tył samot>hodu
zarzucił
w
prawo, przekręć
kierownicę nie ~ 11waltowr.ie - również w prawo (rys. 1)
ale nie trzymaj iei w tym położeniu za długo.
Tyl
wozu,
reagując
na manewr. zarzuci
prawdopodobnie w stronę przeciwną. Wyjdź na spotkanie sytuacji lekkim ruchem k ierown icy w lewo (rys, 2). Jeżeli tyl

woru

„tańczy" dalej, powta'l"Z8.j
te ruchy kierownicą zmniejszaie za każdym razem (rys. 3
i 4). Jeżeli poślizg zaczął się od
zarzucenia w lewo, czyń to samo - tylko w lciernnku odwrotnym niż to pokazuja rysunki.
W obydwu wypadkach pamiętaj
o żelaznej regule: zamiast hamulca nac i śnij sprzęgło. To u_
wolni kola od przymusowego
kont.aktu z silnikiem i 7lllllliejjąc

PRZYSPIESZAJ
myt
gwałtownie i łagodniej niż 'TiWY
kle xwalniaj sprzęgło po zmianie bieRów. Również hamowanie przy pomocy gwałtownego
przechodz.enia na niższe biegi
zwiększa tylko, na
oblodzonej
szos ie, szanse poślizgu. Redukuj
biegi spokojnie i w bez.pie~
neJ
odlegloścl od ewentualnej
przeszkody. Jeżeli zdecyd<J1Waleś
się na założenie tzw. zimowych
opon, zwłaszcza tych „nabijanych gwoździami" - pamiętaj:
zawsze na cztery koła!
JEŻELI PO ZASTOSOWANIU
SIĘ DO POWYŻSZYCH RAD A TRZEBA JE NIE TYLKO
ł'RZECZYTAC,
LECZ PR ZET R E N O W A C N A SPOKOJNYM
ODCINKU
SLISKIEJ
DROGI MIMO WSZYSTKO

~~··
ł

.ł

!!!/·
'~ .....

ł. (

,„ . _,·..·

OJUMY STEELE z-e swymi klnsycznym1 „Rebe! rork" 1 „Rock
with the cavema.n", Little Richard i>; „Tuttu frutti" i ,.Rip lt
11p'', pionier amerykańskiego rocka Gene Vincent. Chuck
Berry, Jerry Lee Lewis. Eddie Cochran. no a przede wszystkim Bill Hatey i Elwis Presley popularyzują na wielką skalę rock
and rolla. Bill <Wilian John Clifton) Haley debiutuje już w 1947
roku, a w 1951 r. wykonuje - wyratnie zainspirowany
boogiewoogie - „Rock eighty eight". Prawdziwą lnwa?.Ję roC'ka powoauje
nagranie (14 kwietnia 19S4 r.) utworu „RO<'.'k around the c.ock" w
dynamicznej interpretacji Hale;pa l jego „Comets". Rock przekracza
Atlantyk.
Polowa lat sześćdzlesiątych przynosi plytę Beatlesów „sergeant
Pepper" l coraz częściej zaczyna mówić się o pop-'1lusic. j<iko o
sztuce. Staje się ona, jak gdyby wyzwaniem rzuconym optymisty_
cznemu światu mieszczańskiemu. Powszechna akcepta>:!ja pop-music
jest próbą oderwania się od katei:orii estetyczpych poprzedniego
okresu.
Mniej więcej pod koniec lat sześćdziesiątych, kiedy okres dużego
triumfu odnosiły zespoly będące miernikiem udanego aliansu jazzu
:11 rockiem
(Chicago, Blod. Sweet and Tears) kiedy odrodzenie
przeżywają formy bluesowe (J. Mayall, J, Winter, Eric Clapton, Ten
Years A!ter, Canned Heat, Paul Butter!ield itp.) oerla tragicznych
zgonów wyznacza koniec pewne.1 ery. w kl'ótklm okresie czasu
umierają Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin i Jim Morrison.
Odejście tak wielu idoli zmarłych, jak się prZYlll.ii c,a na skutek
nadużycia nar~otyków w;ywołalo nlepcwnOść.
zask zenie i lęk.
Równie doniosłym faktem, pods y cając~·m narasta~" falę · rdzczarowania, by!a dezercja ldlku co papularnlefsryc;ll. aw, w szczególności l\ticka Jaggera. Jagger najbardziej 8nJ ańskl, bezkompromisowy bicz normalnego świata nagle zmlłiillł front. Nie tylko
się ożenił, ale na dodatek dokonał tego konfocmt ycznego aktu na
południu Francji, w atmosferze snob1sty~ luksusu... Później
Mare Bolan zaczął posługiwać się mak!Ja.t.em I występować w seksualnie dwuznacznych strojach ozdobionyc:h Złotymi świecidełkami.
Dekadencki rock, przynajmniej w AniU!,
szedl z dzieclęceg<>
pokoju popu. To prawda, te na jednym ko6cu skali próby łączenia
popu z jaźzem trafiają w upodobanla mniej zości, podczas gdy na
drugim wszędobylscy bracia Osmond fascynują głównie dziewczęta
w wieku dojrzewania. .Tednakże między tymi biegunami Istnieje
cala różnorodność styló , które krytyk George Melly określa naatępująco:

DECADENT ROCK: David Bowla jest czołowym przedstawicielem
tej odmiany: androgyniczny, inteliłentny, efektownie oświetlany
na scenie, refleksyjny na płytach.
DEGENERATE ROCK: den\onlczna wersja poprzedniego stylu. Jej
najsławniejszy reprezentant
Alice Cooper charakteryzuje się na
kobietę, symuluje zarzynanie kurcząt i gra na scenie z oswojonym
wężem, a pod koniec występu zostaje symbolicznie powieszony lub
zgilotynowany.
FOLK-POP: dziewczęta o słodkich glosach 1 sterczących piersiach
w rodzaju Carole King i Carley S1mons.
ROCK'N'ROLL REVIVAL - ruch tlOStalgiczny. Niektóre grupy, jak
;,Sha Na Na" traktują ten styl dosłownie, występując w złotych
ga.rniturach J fryzurach a la Elvis. Inne, takie, J&.k „Roxy", próbuj ' tworzyć własną muzykę w oparciu o dawpe oNzory. Odbiorcy
popu nie żądają już anonimowości. Przeciwnie - uwielbiają efekciarstwo, i tacy muzycy, lak Jagger czy Towshend. którzy jawnie
okazują satysfakcję, jaka sprawia Im zarabianie i wydawanle pieniędzy. zostali ponownie wstawieni do panteonu za swóJ „ucsciwy
cynlzJm", ceche powszec'lnie afirmowaną.
tak pop-music stała się przede wszystkim
show-biznesem.
Kwestie komercjalne wysuwają się na plan pierwszy. Niewiarygodna, cudowna droga Beatlesów od małego klubu do największego stadionu świata stała się powszecl;nym wzorem do
naśladowania anno domin! 19i4.

I

ANDRZE.J JO:ŻWIAK
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„

...

Przed poślizgiem

-

tendencję do poślizgu.
żeli już hamuj esz, czyń to

szy

Je-

lekkimi wielokrotn y mi ruchami n ' e
dopuszczając
do iablokow:rn ia
kół i nigdy ró\' nocześnie r; manewl'Owa.niem kierownicą.
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szawskiej.
pietro
pierwsz.e
22329 !! klatka,
Tel. 733...S9
orzed Llmanc;wskiego)
nler.ą z budynkami w Brze· Tel.

i203ł

kierowcy autobusowego
komunikacji miejskiej.

BONY

kuopię.

ł18~9

-

Klllńsklego

sprz<'dam.

m.

łT/29,

PO

22082

ADAPTEROWY zestaw ste-

Dnia 31 ~udnia 197ł r. po długich I cletklch cierpieniach odeszła od nas nasza kochana Matka i Babcia, przeżyws:r.y lat 70

S.

ł

Ili

I

B.

uregulowany stosunek do
służby wojskowej,
pozytywne opinie 1 dotychczasowych miejsc pracy,
miejsce zamieszkania w Ło
dzi,
dobry stan zdrowia,

llysop.Jg: wzr~ 16$ cm. krępej budowy ciała. wlosy clemnoblO'lld. d..!ulie. twarz okrągl:<
Ubrana: w seledynowy skafander
~ kapturem .obszyty futerkiem, spodnie brązowe brązowe kozaczki. nosi ok'Ulary lecznicze w złotej oprawie. może pos!ada<' przy sobie tymtożsamości
zaświadczenie
czasowe
I legitymację szkolna XXIII LO w
Lodzi.

przyjmuje l

KUSAK

z

głębokim smutkiem zawiadamiamy, te dnia
stycznla 1975 r. zmarła w wieku lat 80 najukochańsza nasza Matka. Zona i Babunia

l

ł P.

WłKTORIA GAŁĄZKA
• domu KATA'RA
Pogrzeb odbędzie się w dniu ł stycznia 1915 r.
o godz. 13.30 z kaplicy Starero Cmentarza przy
ul. Ogrodowej.
Pogrążona w talu
RODZINA

dział

żona

I

r.

1 styc1mla 1975

zmarła

nasza Matka.

Teściowa

I.

ł

l)ogr11łenl w emntk•
CORK!, SYNOWIE I ZIĘC

Pogrzeb odbędzie się dnia ł •tycznia 1971 r.
o goda. 13.30 a kaplicy cmentarza na Kurczakach.

W dniu

n

grudnia

197ł

I.

r.

ł P.

-

p0

kup\fl,

T•l.

FUTJl.O aprzedam.

ŻONA,

CORKJ I

Zawiadamiamy z wielkim smutkiem i źalt>m,
że dnia a stycznia 1975 r. zmarła po długotrwa
łej i ciężkiej chorobie przeżywuy lat 7%, nasza ukochana l\Iatka i Babcia

s Wasilewskich
Poirrzeb odbędzie •ie dnia I at:rc~nta 1975 r.
o gódz. 11.30 z kaplicy Cme11tar:r.a Starego przy .
ul. Ogrodowej.
7.IĘC,

!!Yi\IOWE,
SYNOWIE,
WNUCZKA I WNUKI

dnia
zawiadamiamy, te
hit 59. najOjciec, Teść i Dziadek

talem

zmarł, pr7eżyw5zy

i\Iąż,

•.

STANISŁAW

ł

s PRZEDAM

.22n3"
96

„Fi ata

'·'00" rok 19il, Lódt.
m °'"'"""~ego 1-8. t.t>.l.

p,

KOSTRZEWSKI

Po1:T?.eb odbędzie a\41 dnia I stycznia t97S r.
o godz. H.30 z kaplicy cmentarza rzym.-li.at.
na Dolach. Pozostają w nieutulonym żalu
ŻONA

Z

RODZINĄ

W dniu 2 stycznia 1975 r. po długich clcrpie·
nlach zmarła nasza najdroisza i najlepsza żo
na i Matka, zawsze pełna ofiarności i nicslrnń
czonej dobroci, prawy i szlachetny Człowiek
S. t P.
lat 6J
Wyprowadzenie drogich oarn zwłok odb(llzle
sie dnia s stycznia 1975 r. (niedziela) o godz.
13.30 7. domu żałoby przy uJ. Mroźnej 4A do
kościoła św. Wojciecha, skąd po mszy świętej
Franci.
nastąpi eksportacja na cmentarz św.
szka przy ul. Rzgowskiej, o czym zawlada·
miają pogrążeni w głębokiej żałobie
SYNOWI!,
SYNOWIE,
CORKI,
l\lĄż,
ZIĘCIOWIE I WNUKI
W dniu 1 stycznia 1975 r. po długiej I cfęt
kiej chorobiP zmarł nasz ukochany Mąż, Ojciec, Teść I Dziadek

I. t P.

STANISŁAW
długóletni

d;vrektor
w

dzieży

SYCHOWICZ

I)
1>

własn<>śclo-1

I\llESZKANlF.

mle

'Il TPE&KO!\fFORTOWE

hn~r\ ~
t1 O m

brąL•>

!(

urno
SPRZl!lDAM radl<>
3 zakresy z ma
,B!aupunkt'
te!e·.nzor ttanzvstorowy
•. Silens-401 ". Te.I. 924-02
choelaw~

~,..etof<>nem

2230~

e:

>.

kupię,

--,.!XJ!t~

c.o .
te.!etot1 -

(shlżbowv\

b alkon. winda.
I'\,·trutl)\vicza

zam\e1"e na

d\va razy po 2 o<>1to1e 1•Jb
j e<!no trzYOO°<·-:>lowe. i dwa
m nielsze oddz'<'l1ile - kom
ryal
rortowe. kvTii~tn~I?
]<'m
mie·
lub oin-ódek dzlelnic"d •.l'Wojerme

unfwersvtetu. centrum. Ju

Il anów lub nowe przydzl:iH987"
tv Stefana. OfertY
P.ra~a. Piotrkowska 96

l\I -3 wlasnośclo we
cl am. Lutomierska
„2W87"
o .ferty
Piotrkowsika 96

352-28

Ma·
ni
Z~lerz .
22o~q t:

sprzedam

r1an LYCUk,
Du oois 51

M ·ł

-

!fPt'Ze-

I

(l'(arażowanal

11·
Tel.
sprzedam.
22182 I!

„FIATA 5M" rok 1947 oraz
BMW-731) Sahara
.s11ntk
Killńskle!!n ~
"nrze<lam.
J2.!6u g
m. I

Retklnla -

kożuszki,

kosmetyki i zegarki,
bluzki damskie, koszule męskie i
artykuły spożywcze i słodycze.

)

żVCZVMY UDANYCH ZAKUP-OW.
1!6-k
~~~~~~~~~~~~:i:;:::~~o:::~~.....,.,,,~~~::i;::~~r:::lllP::~~~~~~~~~~to~~~-~-~~:a;::~

))

POSZUKUJĘ

samodzielnego poko1u lub mieszkania.
Prasa.
„22192"
Oferty
Piotrkowska. 96
członkom
wynaJecta
DO
małżeństwu
spółdzielni
ookól lub dwa Pokoje (tt·
na
lrnchnil
żywa!ność
Oferty .~:?.237"
Chelmach.
Prasa. Piotrkowska 9tl

1

2

ra-

M-2. Oferty „22173„
P1otr!t<>Wska !IG

K.!\TOWICE -

dwa' pokO·
telefon
kuchnia.
1e.
t.a·
bl r, Jcj h-waterun.Kowe.
m i enie ·na
r.:..\vno"'zędne
lu b podobne w Lodzi. -Lódż
tel.
w iad<>mość:
g
2~186
42 7-36
PoM I.ODE maltel'1stwo
gz ulmje Pokoju, Tel. ~20-75

<>prócz niedziel

DWA

kuchnia.

pokoje.

nów. Murarska G, blok 7 B
22334· I
rn. 59
l\1-~

blok\

oUnie kupię.
oo !(od.z 16

W'lasnośclowe
'l'el. 443-59.

22330 g

1\-tALZ~STWO bezd?.letne,
ól ! ln1
1
ł 1

,f:i-,

POMOC do ,-mles111Qm1.~go
dziecka 1><>trzel>na. Al. Korn. 13. Z~lo..
24
ściuszki
M g
P<> godz. 16
s~enia

pomieszWYDZIERŻAWIĘ
PoW, 31>--60 rn
o
czenie
kw. . najchetn.ieJ w dzielnicy Ruda Pabian icki'. Oferty „22:J13" Prasa, Piotr
kowska 96

POMOC do 4-letnlel!o dz.le
potrzebna. Lanowa
eka 13 g
3:b-3S

~~u~~~w ~i~~z1r~~fa.
442-58. godz. 7-15

22298 g

22190 g

MLODA, oracuJąca po stulub
diach poszukuje M-2
kawalerki. Płatne z ir;óry.
Oferty .. 223:11" Prasa. Piotr
kowska 96
PRACUJĄCY,

uczący

sl ę

Oferty
poszukuje Pokoju,
Prasa, Piotrkow„22324"
ska !Hi
l\IALŻE~STWO

bezdzietne
Po studiach wynajmie rnie
szkanie na rok. Tel. 956-3~
22312 g
umeblowane do
na 2 Jata. Płat
góry, 'l'el. 830-41
21341 g

nie
1\f·ł
wynajęcia
Dnia
lat 7ł

1

atycznla

1975

r.

ł

P.

I.

zmarł

przefywszy

ne z

Pogrzeb odbędzie się dnia ł 1tyrznia 1975 r.
o godz. 11.30 z kaplicy cmentarn przy ul.
Oęrodowej, o czym zawiadamia pogrążona w
żalu

RODZINA

z głębokim talem zawladamłamv, te dnia
1 stycznia 1975 r. zmarła ukochana żona, Matka
i Babcia
ł

P.

ZOFIA Zl·ELIŃSKA
Pogrzeb odbędzie się ł stycznia 1975 r. e godz.
13 z domu żałoby przy ul, Nowotki 31ł na
cmentarz w Mlleszkacb.

M..\t,

SUPERELEGANCKIE etroje
szyje
artystycznie
z powlerzcmych rnateMalów
Zacnodtinna „Roma" 39 g
nla 75
ślubne

Dzn:cr r POZOSTAŁA 'RODZINA

Dr ZlOl\lKOWSKl - gkór16-19
wenervczne,
ne.
22034 11
Piotrkowska 59
Dr Jadwig-a ANFOROWICZ
weneryczne.
skórne15-19, Prócimika I
I
22~88
leka n
CZERWONIEC
!!lneko!og. Tuwtma 20. tel
355-30, codziennie 14--18
22112 I
~pec1allsta
CYPERLING PKWN 4. tel
~ 1nekolog,
2.2124 g
240-17

l\IATE!\IATYK.A 257-57 mgr
22197 g
Pluskowskl
PIL..'JIE p<>tnebn.a pomoc
do rocznego d ziecka. Oft>r
ty „22116" Prasa, Piotrkow
ska N

OBUWIE! Dorabiam. modnych spooów - Jrotu.rny.
obcasów Przerabianie
nosków. Zwętan1e cholew.
Wszywanie ekspresów. 643 86 Mickiewicza 21. Wró223'60 c
blewski

w
za1ścla
SWIADKOW
dniu 28 września 1974 w
Wieczornych
goctzinach
ul Rzgowskiej 141
przy
skontaktowanie:
prc;szę o
Owczarzak. KaStanisław
22147 r
rolewska ll-1

czarny pudel ZGINĄL
Odprowad.z!c!
mieszaniec.
za wynagrodzeniem: GraTel,
m. 8.
blenlec U.
222M g
999-26

DLA aamotm.ych oferty "'
Matrymonialnym
Blu1'2e
P!ołt·
Lódż,
„SWATKA",
21842 1
kcwska 133

••111:

MATEMATYKA, flz:v'ka etudentom.
ma,turzystom,
PKWN 23-1,, Mokrosz
21507 '

FABRYKA DYWANOW

dochodząca
POTRZEBNA
dwuletniego
do
pomoc
dziecka (rodzina lekarska).
P iotrkowska 16, m. 8 oo
Mg
godz. 18

W ŁODZI
zakład zlokalizowany
w dzielnicy Dąbrowa

POMOC domowa do rod.zl·
Potrzebna.
nv lekarskiej
Mickiewicza 12, rn. 1. Po
godz, 19, Tel. 668-88
223'!1 ![
POMOC domowa na stałe
potrzebna. Lódt, ul. Zielona is A, m. 7. tel, 391-07
22343 g

HENRYK UK

I.

galanterię,

Towary PEWEXU można wywieźć z Polski bez opłaty celnej za okazaniem dokumentu wydawanego na życzenie kupującego przy nabywaniu towaru.

Piaski

o.. zam;en e na

oo
~V asa.
Pr

SPll.ZEUAi\f „WSK 12~" ul
i'pacero·w a ie. •-.1 1
22199 I!
,,SKODP;"
p iec 1973
9 :7-49

kryształy,

serie znaczków pocztowych,

1:ras~· b loki do wynajęcia. Julla-

„Semchelser'
MIKROFON
Wiadomość.
- sprzedam.
blokl, zatel. 72Ht9, fodz. 7-12 1 i POKOJE 22315 g m .enie r.s wleksze
n-22
Tel.
4~ 5-07.
15 •
P<> 16
103'' sprzedam.
„SYRENĘ
Odblor „PvlmvŁbYt" Ljdt, p OSZUKUJĘ
kawa Jkerrek 1
8
0
!U b
na
pokoju
dzwonić Poznań 890-078
l 2-1 roku. Płatne z l(óry .
•
'J.l~qg
o ferty
Prasa.
„22105"
PIL:\'IE
•Przedam „Syr~ Plotrkow.ska ~
753_.4
Dzwonić
r.f" 10'1".
po 16
22022 R T ORUS - M-! spóldz.leln.a wlek~ze
Cl~ zam ien!e
równorze<ine w Lo·
.. Fiata 1500' ' lu b
SPRZEDAM
Prasa
22161'
dz l. Ofert>
używany, Te'1, 342-~~
21989 I Pl otrkowska 96
,.ŻUKA" -

wyroby ze srebra i bursztynu,

dz.lez
P.o\BIANICE M-1 zamieni!) MALZEŃSTWO
n a podobn<> w V>dzl Oler ckiern - czlonko'\\'ie . spół
pokoju
POl!IZ'1kttJe
dzielni
Piotr·
tv .. 22058" Prasa,
z niekreoującym wejściem.
k owska 96
n222 g
Tel. 740-99

90 W WZ"\fACNIACZ
sorzedarn. Przybys1.ewskle
PO 18
g_, 26i, m. I
22l90 ,

nauczyciel Szkól Specjalnych i były
Mlo_
dla
Wychowawczego
l,odzl, odznaczony Złotym Krzyżem
zasługi i Medalem X-lecia PL

ŻONA, SYN, SYNOWA I WNUK

*
**
**
*

Kll-2~
Il

ł99·62

828-~

Zakładu

Po!fl'zeb Cldbędzie si~ dnia c styrinla 1S75 r.
o 1odz. 13.30 na cmentarzu pod We7.wanlem
M. B. Nieustającej Pomocy przy ul. szczecill.·
akiej. Pozostali w smutku

*

12& o
A.hrs·

MARIANNA ZBROJEWSKA
przeżywszy

Polecamy za waluty wymienialne:

>

22301

222d3 !I

LEONTYNA KWA$NIAK

wHOTELU »ORBIS-GRAND«

J;

~ta.

n i <> kup ie. Oferty
p rasa, PlotrJtowska

norek
ogony
Tel, 954-50
2223' I!

karakułowe.

PIA..t"'IINO

8, t P,

ukochańszy

22233

.. ZASTA VĘ 750'· (możliwie I>I>
n ajnowsza) w dobrym

w e 3-pok-0jowe. ke>nlfortolebk i w e - sprzedam, KUlńsk!e- '
FUTRO - lapkl I
czarne. nowe go 21129, rn. 45
karakułowe
I
duże oraz maszyne do szY
cia .Veritas" - sprzedam R UPIJ!;
M-! - epóldziel- 1 )
m. 38 ( -u. Oferty „22017" Prasa. 1 )"
19,
Bratysławska
2242ł g
rx o„ Po H
Pi •Jtrkowska !Ili
)

łapki

lłODZL'JA

DO KIOSKU

)

s nrzedam. Lóclt. ul. Kole·
I owa 27, Po godz. 15

norka. roz.
we. kolnierz
miaT 411, Tarnka 8. m 5I

łobie

zaprasza PT Klientów

„ FlATA mp" 1.970, tanto , •

futro
tanio
smutki. Tegodz, 1'!
2a193 I!

karakułowe

2'2.a:,

wielkim

1200" z 1
sllnlk:em
Cena 30.000 st„. }.
22231 !I ~~
re Zlotno 114

l tS7.kudzonvm

KUPIJI) bony. Tel.. 00 _79
22165 I!
----------KUPIJI) bO'lly, Tel.et<>n 939-47
22195 !I
-----------

lefon ZIO-U

-1 f

„ VOLKSWAGENA
S',..r7.edam

SPRZEDAM tutro TI0'1.'1e -

Wyprowadzenie zwłok dnla I ttyczma 19l5 •·
o godz, 15 z kaplicy cmentarnej przy ul. Ogro_
doweJ, o czym :z:awiadamiaJ'ł pogrą:tone w ża

z

ODDZIAl W lODZI

6141-k

łapkJ
norki,
BL;UIY rnasz:vne do
karak'Ulowe.
· szycia. obrączki zlote, tro .
terke. kolumny l!łośnlkowe
- •Przedam. T~l 447-12
22095-22139 !I

WEWNĘTRZNEGO

PEWEX

·~

BOKSERY
sprzedam.

mgr praw I ek<momlt

2 stycznia 1975 r.

EKSPORTU

zmarł

ANlONI DZl'ENISIEWICZ

COllKA,

PRZEDSIĘBIORSTW'O

22203 li

o czym zawladamiaJ11
l\1ĄŻ,

~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~

szczegółowych informacji
pracy i płacy udziela
MPK w Łodzi, ul. Tram-

śniej.

BO~Y

P.

BIAŁKOWSKA

ZOFIA

o-

Zgłoszenia

kadr
wajowa 11, p. 6, w godz. 7.15 - 15.15
(w soboty do 13.15, we wtorki do 17),
tel. 8ł6-20, wewn. 178. Ze względu na
przewidywaną dużą liczbę kandydatów
prosimy o z.głaszanie się jak najwc1e-

SPRZEDAM
dnłu

w
W la.tacb międzywojennych
Pabianicach tylko dwie ulice Par.
tyzancka I Żukowa pokryte były
to
I
szlachetną nawierzchnlą nie na całej długości. Dziś z 20ł
ulic, jezdnie asfaltowe, bądź wy.
łożone kostką ma 35. Nadal jednak
w mieście .!est at 45,5 km .fe7.dni o
gruntowej nawierzchni i 23,8 km
pokrytych „kocimi łbami".
Zarząd
W roku 1975 Miejski
Dróg I Mostów wyremontuje i zmo
kosztem IO mln zł 21
dernizuje
ulic (u 5 więcej nit w roku 1974),
Do estetycznell'o wyglądu doprowadzi sle ulice: Reymonta, Poniat-Ow.
skiego, Gwardii Ludowej Wasilew
sldej, Warszawską, 20 Stycznia, Sa.dową I częściowo Karolewską. Pa.
blaniccv drogowcy w roku 1975 wy.
budu.lą równłet drogi asfaltowe w
dwa
Ośrodku Sportów Wodnych i
boiska szkolne o miwierzchni asfal(now)
towej.

o warunkach

'RODZINA

W

słuchacze

kr.l

10 mln zl na remonty
i modernizację ulic

Ktokolw!ek wlcdz.latby o Joele s.a!tlnionej proszony 1est <> skontaktowanie slę z Komendą W<>jewódzką
MO w Lodz.l. ul Kil'ńskie~o nr 152,
tel. 292-22 wewn 3!f0 Jub 465 bą<lt
najb-!iż,szeJ jednostki
po\\•iadom ienie
MO.

będą

wynagrodzenie.

(j,

łódzki.

niekaralność.
Kursy rozpoczynają si~: 3 lutego
1975 roku i 3 marca 1975 roku i trwać
4 miesiące każdy.
W okresie szkolenia

rerncm.towo-budawlanych wykorzystuuzyskane z roz.je sle materiały
biórkl dawnej kawiarni .Tureckiej".
I tak np. boazerie z tej kawlan11 założono w „Ma.g nolll". z tego .,odzy.
slru" zaoszczedz:<mo llO tys. zł.

Komunikat MO
W dniu 1\1.XJI. LD'Tł r. wysz.ta s dornu l dotychczas n.le powrócila: Zuchow~a Lidia c. Józefa I Zygmunty
z d. saadja ur. 21. vm. 1957 r. sam.
ul, Lódzka nr 11, -pow
Justynów,

trzymują

Pogrzeb odbędzie się dnia I 1t:rc:r.nla 1915 r.
o godz. tł.30 z kaplicy Starego Cmentarza przy
ul. Ogrodowej, o czym powiadamia

9.

17

P.

STANISŁAWA

W 197~ r. przewiduje sic: Be remontów kosztem 5 mln zl.. W I kwartale

nie przekroczone 40 lat,
wykształcenie w zakresie zasadniczej szkoły zawodow.
posiadanie prawa jazdy kat.

aprzedam. Tele22157 I

PIASINO
ton 440-78

ł5

złotych.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
ukończone 22 lata życia, a

oszczędnie

roZ3)0C'.t..'lie się m. In. rerncm.t „!reny". Kawiarnia ta otrzyma calkowt·
cle nowy wystrój wnętrz. z wlę.k·
robót remontowych wykony·
szych
wanych przez wlasne brygady l,PPG
(30Q tys. z.ll
wymieńmy bar .• Kes"
(:?:50 tys. zll oraz „Zaci„Europę"
sze" (220 t:;>'3. zł).
te do prac
Dodajmy przy tym,

remontów
Na 19 zaplanowimyc.h
ga.•tron.omicz.nych w lt'Tł r.
lokali
Remontowr,. "Budowlan.o-Mon.Zakład
\V:Vkonal general!n11
LPPG
taż<>'wy
w 64 zakla<lach. Koszt
kosmetykę
wyni óst przeM.lo 4 mln
tych robót

organizuje
specjalne szkolenie w zawodzie

sprze
KOZUCH da..'nskl 22056 fl.
dam. Tel. 228-18

reo 2X 7 Wat, holenderski

Elegancko a jednak

ZOSTAŃ KIEROWCĄ!

POMOC do dziecka na stale lub dochodząca nat~·ch
m;ast t>Otrzebna. Warunki
bard7o dobre. Lniana 34
22107 g
rn. 52. bl 346
PRZEPISYWANm na maszynie w:v'kt'esY. zestawie·
n !a, w•z'\l'Stkle formaty, Tel. 943-48, PO godz. 20
22000 g
UWAGA - posirukuje krewnych \ dobrych znaJoKarola l Elżbiety
mvch
Vieblg, nm. w Lodzt. Nowotki 14~ (dawnle1 Pomot'któnv rno<;l !bY
ska 145).
t1dzlel!ć llstov.-ne1 lnf>Onna·
ewent. sa w
cjj o nich,
prz.e<lm lotów
oos!adanlu
~tanowlacvch tch p am 111tk l
rodzlnn„ lub osobiste. Ofer
PicrtrPrasa,
ty •. 22030"
kowska 9ł

„D V W I L A N''

zatrudni natychmiast
z terenu Łodzi:
... ST. MAGAZYNIEROW f MAGAZYNIEROW do magazynu przędzy
l surowca .l art. technicznych,
... MŁODSZEGO INSPEKTORA
ochrony p.po:l:arowej,
... TKACZY I TKACZKI na krosna
dywanowe l meblowe albo do przyuczenia.

... PRACOWNIKOW do przyuczenia
we wszystkich zawodach,
... KAWIARKI,
... SZATNIARKI,
... ZAMIATACZY sal produkcyjnych,
...

SPRZĄTACZKI pomłeszcze6

biurowych.
spraw
Zgłoszenia. przyjmuje
dział
osobowych I szkolenia zawodowego,
Lódź, ul. Dąbrowskiego 247/249 i ul.
Kilińskiego

102
a

,,.

5513-k

, DZIENNIK t.ODZKI Dr I (8107) I
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e l<orale
e broszka
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(Redaguje HENRYK CISKI)
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Przyjrzyjcie Ile uwatnłe rytunkoWi i powiedzcie, które apośród 10
rybek '• identyczne,
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PROGRAM U
H.3' Spotkanie M sztuką. 17.20 „Kiedy umilkn11 brawa" - pro.
1ram TV CSRS. 17.55 Szkolny autobus, 18.25 z kamerą {'rzez świat.
19.20 Dobranoc. 19.30 Monitor, 20.20 „Loterya" - operetka St. Mo·
niuszkl. 21.25 „Egzamin" - film TVP, 22.15 Dziennik, 22.35 Wiadomości sportowe. 23.05 Stu<1lo przebojów,
NIED2:IELA, 5 STYCZNIA
PROGRAM I

Botanika - Mecha.n.1%acja rolnic.
twa. 7.30 TV Kurs Rolniczy. 8.05 Przypominamy, radzimy. 8.15 Nowoczesność w domu i zagrodzie. 8.40 Ble!( po zdrowie. 9.00 Teleranek. 10.30 Antena. 10.50 •. Batalion Izorski" - fiim prod. radz.
12.25 Dziennik. 12.45 z doświadczeń gminy. 13.15 z różnych stron
świata, 13.45 „Piórkiem I węglem" 14 10 Lelctury Pegaza. 14.25 Dla
dzieci. 15.05 Nie tylko dla pań 15.30 Rerleksje obywatelskie 15.45
„Bal na Grod•.l<iej" ~scenariusz: Marta Stebn'cka. 16.35 „Jeziora
wielltiego rowu" - film przyrod 17.05 Losowanie Toto-Lotka.
17.20 Postaw się, nie zastaw się. 18.10 Sprawozdawczy magazyn
sportowy. 19.15 Dobranoc 19.30 Dziennik. 20.20 Bajka dla dorosłych,
z serii .,Droga".
20.25 „Numer próbny" - odc. II filmu TVP
21.20 ,.z najle_pszymi życzeniami" dla praoowni.ków energetyki,
22.30 In!ormacyiny magazyn sportowy,
UO TV Technikum Rolnicze -

obrazkowa

PU.OGRA.\! II
H.55 Niedzielny koncert Gorlitz. 15.30
U.~ Gospodarność
„Przyjacielskie wizyty". 15.55 Dla mlOdych widzów. 16.40 Magazyn
lotniczy. 11.10 Mikrofon dla wszystki<:h. 17.53 Swiat. obyczaje, polityka. 18.25 „Angelika" - komedia muz. prod. węgierskiej, 19,lS
Dobranoc. 19.30 Dziennik, 20.20 .• Karnawał żywiecki" - pr. muz.,,Kochać" folk!. 20.so Przed ekranem. 21.25 Klub filmowy tilnl !ab. prod. szwedzkiej.
I

PRAWOSKOSNlEt 1. An1x:mjn! ~
sa, 2. Powitanle wojskowe. 3, Gru·
pa wysp na Oceanle Spokojnym, 4,
jednomasztowy. ł. Okulary
Statel\'.
na n.im

ja.

PONil!IDZllAILEK - I STYCQ'JNlA.
PROGRl.Ul I
Mechanizacja
12.411 TV Technlkum Rolnicze - Matematyka
15.30 Sprawozdawczy magazyn sportowy.
rolnictwa. 14.50 Nurt.
16.30 Dziennik. 16.40 Zwierzyniec. 17.30 Echo stadionu, 17.55 Nauka

Krzyżówka

+

AK

1.ae TV „eehntkum Rolnicze - Jezyk polski - Hodowla :tWierzl\t,
mm fab. orod. ZSRR. 13.00 TV Tech·
nikum Rolnicze - Botanika - Mechanizacja rolnictwa. 14.40 Red.
WFO, 15.00 Zwyczajem gwarków,
Nowości
lzkolna zapowiada. 14.50
Od 16.16 - c1o ~3.6-0 - Studio 2. 19.20 Dobranoc, 19.30 Monitor,

-- - - - -
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x El• SAM
SKI + ME • BOB
Poszczególne litery zastĄpi~ należy
odoow1„dnimi cyframi I wvkonać
arytmetyczne.
działania
'\';ska 1a ne
Jednakowvrn literom odt>owiadaią te
same ćYCr:v.

POZIOMO: 1. Bl"Zeg dachu, 4.. Gó. Imie jednego • Korczyńskich („Nad
ruie n_ad kop_almą, 8. Za s1edm1oma Niemnem"), 17. Dowód wpłaty, 18.
20.
zaniec1yszczenia,
9. 1 Odprowadza
górami, za ~nednuoma rzekami,
Pierwsze na_sze rade<> larr:powe lub Ognik lub klub sportowy, 21. Prze.
rzeki.
Bieg
22.
Cieszyn.
przez
plywa
słoń·
duze~o
Od
10.
szef janczarow
ca 12. Powstaje z p<ilączema Szyi- 23. Angielslti tytul ar.vstokratyczny.
(przynajmniej dwóch
Rozwiązania
kl I Argunu, 14. Płonica. 15. Lek stonaiety pod adrenadsyłać
zadań)
gardła,
sowany przy schorzenlacb
LEWOSKOSNlE: 2 Symbol funkcji
terminie
l6. My~~a~y balonik, 19. Nleoczeki· sem_ naszej redal:cjl w
'~ana w1z~ta, 24 ~zarny z „w pu- 7-dmowym z ctop1sk:em na _koper· trygonometryC7.llej 3. Leży nad sa'· '!'kanka regeneracyjna u
s.,yn1 l '.' puszczy , . 25. ósemka na tach-kartach ,,Rozkosze łamania glo- , nem,
p.ęc1oll_nli. 26. Wlo<;k1 •loty, 27. Bo- wy nr 86". Nagrody w dzi~ie1sz.vch roślin 5 Brat Romulusa. 7 Bóg :&
'
żeli wiatru zachoctnlego, 28. Parok- „Rozkoszach lemanh glo'.V~"' ufun· głowa' lb'sa
' ·
dowala dyrekcja PHD „Jubiler" w
~yzm, 29 C2łU.
łJlllllllJlllllJIJllllllllJllllllllllllll
PIONOWO: 1. Kompozycyjny nn- \Varsza.wie,
limer, 2. Pierwsze prymitywne
czl<'dlo, 3 Deszczochron dla pań. 4,
Moze b;vć Beauforta. 5. Mi-ejsce klę
skt Hanibala. 6. Mleczne, 7. Rodzaj
u. ~śna świnia, 13.
upomnienia.
15.
po~bycie sle czegoś,
Strata,

J kamera. 18.15 W 6rodku Polski. 18.45 Szare na złote. 19.20 Do..
branoc. 19.30 Dziennik 20.20 Teatr TV Scena Współczesna J. Kra.
„Sn!adanie u De.sdemony" - ret. K Meissner. 21.35
l!li1\sk1 22.10 Gra Kwintet · Namystowskiego.
Swiadkowie - pr. publlc.
22.30 Dziennik. 22.4;> Oferty,
PBOOB.A.M 11

17.30 „Słowa ia alowa" - Sylwetka tlumaoza. 18.00 ;,Pięć Wiek6'W
m~arstwa". 18.25 Za kierownicą. 18.55 „Duety na flet i sopran".
H.2U uobranoc. 19.30 Dzienntk. 20.20 Sport u sąsiadów. 21.20 „Linea"
- !llm ammowany prod. wt. 21.35 24 godziny. :U.45 z cyklu: Czai
"
i lucl.L1e''. 23.10 NURT.
7 5TYCZN14

WTO:&EK -

NOG.R.A.M I

Technikrum _Rolnicze - Matematyka - Meehanizac:I•
rol.mctwa. lu.uo Dla szkol: dla klas lV, 10.2U „Arsen Lupin" tilm
p1·od'. tra.nc. pl.. .,us1em u<iei·zen zegara". U.43 - 'J.'V 'l'ecnnlk.um
Holrucze - Język polski - Chemia, 16.30 Dziennik. lo.40 DJ.a dzieci. 17.05 Spacer.inem po k:rnat.:h. 17.40 Studio l'elew.i:GJi M!odycll,
18.20 W &rodku .l?olski. 18.40 J;;ureka. 19.20 Dobranoc. 19.aO Dziennik,
20.2.U „Arsen Lupin" - film p1·oct, franc. pt. „Uslem uderzen zegara. 21.10 Wiaaomo5cf sportowe. 21.20 Interstudio. 22.00 Program
roi:rywkowy - recital Ady Rusowicz i Niebie,;.ko-Czarnycll :l.<!.ao
•
Di:lennik.
1.30 TV

zanle „ zsoszy
DESKA

K.RZYŻOWltA -

Właś~lwy

rysunek

podział

desk:!

wskazuje

UXOSNJE

Pamir,
monlt.
BAWOSKOSNJE:
kolokator, tatarak,
koper, kawal,
tasak. mak, Patagonia. kanalia, talia. Winda, Lenin, kania, ganek, ton.
LJ;)WOSKOSNIE: pop. kanak,
mitat kapitanat. Towen. talar, mato!, kasak. Karaganda. Kat?nia, galop Wolin, linia. Kenia, Konin, Rea.

ko:

P.R;OGRAJl-l l i

17.0G Język_ ang:!elakl, 17.30 DJ:& młoctych widzów, .ul.OO z cyklu:
Lu<U1e nawu. 18.30 Wiedza i film lY.20 Dobranoc I9.~o Dziennik.
20.JO
cyklu; Ponrety 30-lecla.
i
20.20 _.Ka;:un1en-Ju1iusz" „Przez muzyczne 30-lecie". 21.25 2ł god.2.l.ny. ~.4ii Teair TV u. Zapolska - „Zabus.1&". 23.30 J~yk. memiecki.

KWADRAT LICZBOWY! 13-18-U;
12-14-16: 17-10-16.
NAGRODY książkowe wylosowa!l:
lreneu!liZ Sysio, Wad.ew t.33, pow.
Teresa Saro-wska, Drobnice - Dom. Naucz. pow. Wieluń.,
Lódt,
98-320 Osjaków, Ewa Włoch,
ul. Jędrowizna 20/1, Krystyna 'J.lwo6
Ludowej
rowi<ka, Tuszyn, Armii
1 Bożena A.n:y5z.ka, \Vollszew Star:;
15, pow. t.owlcz, 99-425.

&&ODA -

Bełchatów

CO PO CZYJ\1: C-D-A-B.

1.30 TV Technikum Rolnlaze - Język polski - Chemia.. t.oo Da
Fizyka dla klas Vi, 9.30 „Dziecko wojny" - tilm fab. prod,
radl.. U.05 Dla s.z.kól: Historia dla klas VU. 12.45 1'V Technikum
Rolnicze - b'izyka - Uprawa roślin 14.40 PolitecJlllika TV - Fi·
widzów,
15.50 NURT. 16.30 Dziennik. 16.40 Dla młodych
z~ka.
17.lU ITP. 17.20 Losowanie Małego Lotka. 17.30 Z serii: „Teati' w
domu" odc. pt. „Lobuz" - film sel', prod, iugosl. 18.00 „Splewa
Karel Gott. 18.25 \V srodku Polski. 18.45 „Happening we wsi Bar·
nim1e" - rep. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.20 Filmoteka A.rcydziel „Dziecko wojny" - film tab. prod. radz. 21.55 Wiadomosci
sportowe. 22.li Sylwetki X Muz:; - Wilhelm Hollender. 22.•o
Dziennik.
1zkoł:

W////////////Q///.//.///////Q////////////////Q.///;W'...WA09///.Zą;"."ą/'//U/.//'.///./hV//'/////'////'./Q#Q.//.Q'../'/'H.//H/~
Tłum.
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DĄMBSKA

Fenway obejrzawszy się, zobaczył umundurowanego policjanta, który stal w otwartych drzwiach, prowadzących do gabinetu Gebhardta. Z przymuszonym uśmiechem młoda kobieta
wstała, obciągnęła krótką spódniczkę a kiedy policjant odsunął się, aby ją przepuścić, Fenway Jeszcze rzuoil na pożegna
nie:
- 19, Rupert Street, czwarte piętro, na lewo.
Drzwi się za.mkneły za panną Ja.net Luru:lstroem.

PBOGBAMB

17.fol Język francuakl. 18.16 Bernardo Belotl>o - :zwa.n7 Canaletto.
18.45 .,Godzi.na Orfeusz.a" - mag, muz. 19.20 Dobra.noc, 19.30 Dziennik. 20.20. Informator turystyczny. 20.50 Tydzień w rodzinie - pr.
public. 21.15 24 godzi.ny. 21.25 „Mazowieckie Echa" - lnscenlzowane pieśni Chopina. 22.00 „Człowiek, którego cena rosła'• - film
tab, prod, czechosl, 23.25 NURT. 23.55 Język angielski.

ROZDZIAL VII

CZWABTEK: -

Broda, 23 lh>ea - l'Odztna 1&.
głos Geb- Niechże pan nie będzie dzieckiem, Fenway Pan doskonale rozumie, co
hardta stał się nagle twardy. chcę powiedzieć. Miss Trudgeon po prostu chciała teby pan
zrobi! zdjęcia z nią i i tym Cadwallerem - żeby go skompromitować, a potem szanta:Wwać. Więc skoro pan ich tylko zobaczył razem. uicząl pan natychmiast fotografować.
- Zapewniam pana, że to było zupełnie machinalnie! Wcale
się nad tym nie zastanawiałem.
W Ja.kimże celu mogły być robione te zdjęcia, Fenway?
- No„., nie mam pojęcia. Bywają faceci, którzy lubią mieć
takie zdjęcia na pamiątkę i dziewczyną, która im się spodobała. Prawdopodobnie przechowują to sobie na stare lata.
- Powiada pan że robił pan zdjęcia w niedzielę. Dzisiaj jest
jroda. Dlaczego dopiero dzisiaj przyniósł mi je pan?

-

Mój wywoływacz nawalił.„

poszedł pan do Cadwallera i nie zadobrej ceny za te z:d jęcia?
- Och, Coś podobnego! Przysięgam panu, te nawet nle pomyślałem o czymś takim! Niech pan sam go o to z:apyta ..•
Może pan być oewien że to uczynię. Jasne, że fotografie
zachowam u siebie. A jeżeli chodzi o pana - będę potrzebował pańskiego zeznania. Proszę więc nie opuszczać Londynu
i pozostać do mojej dyspozycji. Jeżeli pan koniecznie będzie
proszę mnie zawiadomić.
musiał gdzieś wyjechać - ,Ta chciałbym tylko lojalnie współpracować.„
- W takim razie - doskonale. Dojdziemy do porozumienia.

-

A czy raczej nie

tądal

•

•

•

Kiedy Fenway wyszedł n.a korytarz, byt w takim nastroju,
jak bokser opuszczający ring. Na widok pięknej nieznajomej,
oczekującej swojej kolejki na moleskinowej kanapce, z: trudem zdołał wycisnąć na wargi uśmiech.
- Proszę pa.ni - powiedział. - Moja propozycja jest aktualna nadal. .Jeżeli zechce pani obejrzeć sobie zdjęcia, to mam
kopie w domu.
- Doprawdy?
- Nazywam się Fenway. Walt l!'enw.ay.
- A ja Janet Lundstroem.
- A ja Bugs O'Connor - odezwał się głos za Ich plecami.
- Superintendent czeka na pani!l, mademoiselle.

-

ł1-

I llTYcz.NIA.
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Cala wieczorna prasa w swoich pierwszych wydaniach ~
dala, że „Rezeda 105" spowodowała już trzecią śmiertelną ofiarę a czwarta kobieta, niejaka Janet Lundstroem cudem unik:iela śmierci, nie st-0su.iąc próbki otrzymanego kremu. Nigdzie
Jednak nie było wzmianki o G. W Cadwallerze. Fenway pomyślał. że z ·takiego czy Innego powodu superintendent Gebhardt wolał zachować ten atut na jakąś specjalną okazję, ale
kiedy podzielił się swoimi spostrzeżeniami 1 Mirą, ona tylko
wzruszyła ramionami.
- Biedny głuptasku I JeteH myślisz, te gliny będą 1lę dzieliły swoimi informacjami z dzienikarzami, to się bardzo grubo mylisz. Czy zdajesz sobie sprawę, co to za typ, taki Cadwaller? Podpisze po prostu gruby czek na jakieś towarzystwo
dobroczynne policyjne I puszczą go wolno!
- Nie blagujesz? Powiedz mi w takim razie, po oo tak l!alegałaś żebvm poszedł do Scotland Yardu?
- Po pierwsze wcale nie nalegałam. Pytałeś mnie o radę,
więc ci ją dałam I koniec. A zrobiłam to dlatego żebyś nie
że
wpadł w paszczę Cadwallerowi. Na to ml odpowiedziałeś,
nie będzie źle wkupić się w laski Gebhardta. Tak było, r::zy
nie tak?
Fenway wyjął wątpliwej czystości chusteczkę do no6a t glo§no wytarł nos. W gruncie rzeczy gwizdał na Cadwallera. Forsa na pewno lepiej by się, czuła w Jego portfelu, nit w kasie
oo do tego nie
opieki spolec~ej, czy socjalnej po!i{'yjnej no, ale trudno! Co
n:iogto być najmniejszych wątpliwości się stato. to się nie odstanie. Nie - jedno było ważne - jedno
mianowicie Janet Lundstroem. Oczybyło naprawdę ważne wiście, że ani słowa o niej przed Mirą Pod pozorami nowoczesności Mira miała przestarzałe zapatrywania na wierność.
Co najmniej trzystu mężczyzn oglądało co 1vleczór Mirę w Klubie Phoenix - bo to była forsa. pewna forsa. ale feżell Fenway miał pecha i pomógł' zapiąć jakiejś tancerce zapomniany guziczek przy cache-sex to zaraz była cała awantura! Mote nadeszła właśnie pora pozbyć się Miry„. Chodziłoby jednak
także o to, czy Janet Lun<istroem b;vla do dyspmycji... czy była wolna„. Nigdy w tyciu nie spotkał leszcze dziewczyny tej
klasy. Na s.amą mvśl. na sam wi<lok wvwolany wyobraźnią
Janet IeżącPj na łóżku, nagiej, przebiegał jego ciało dreszcz
rozko.szy." Ala człowiek jest głupi, żeby Bill tak ekscytować!

-

t STYCZNIA.
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Fizyka - Uprawa irośltn. t.30
cena rosła" - tilm tab, prod, CSRS, 11.05 Dla
dla klas vn i vm. 13.45 TV Technikum Rolnicze - Matematyka - Hodowla zwierząt. 15.05 Matematyka w
1zkole. 16.30 Dziennik. 16.40 Ekran z Bratklem. 17.40 z siedmiu anten
18.10 W środku Polski. ].Jll.30 Z serii: Sw!at. który nie może zag!~
H. La·
nąć". 19.20 Dobranoc, 19.30 Dziennik. 20.20 Teatr Kobra wrance ,,Kompozycja na cztery ręce", ret. i adaptacja - T. zaJ.
Machowski
I.
eadlo. Wykonawcy: Z. Rys!ówna, H, Machalica,
Matalowski, H. Stankówna, W. Luczycka, z. Tobiasz, L, TelesŻYń·
ski, H. Kossobudzka, E. Pokas i innl. 21.50 Wiadomości sportowe.
22.00 Czym żyje świat, ~.30 „Mąż dla naszej córki" - reż, M,
Wortman. 2.2.50 Dziennik:.
UO TV Technikum 11.oln.lcze -

,;człowiek, którego
szkól: Język polski

rosyjski.
Język
18.55 TowarLyst.wo Wiedzy Powszechnej. 17.25
17.35 Dla młodzieży. 18.25 Program dla hobbistów. 19.00 Kalejdoskop

sportowy_ 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.20 VI Symfonia Dymi·
tra Szostakowicza. 20.55 24 godziny. 21.05 „I co dalej" - pr. public.
kult. 21.40 Język francuski. 22.10 Klub filmowy „Pokusa" film fab.
prOd. USA,
PIĄT.Elt

-

10 STYCZNIA.

PB.QG'BtA.M I

S.30 TV Technikum Rolnicze - Matematyka - HodoW!a zwterząt.
odc. Il pt. ,,Numer próbny - fii.rn TVP.
9.0o Dla szkól: Geografia dla klas V i VI. 11.05 Dla szkól: Wychowanie obywatelskie. 12.00 Dla szkół: Geografia dla klas VII. 12.45
TV Technikum Rolnicze - Język polski - Hodowla zwierząt, 14.40
Politechnika TV - Matematyka. 16.30 Dziennik. 16.40 Pora na Telesfora. 17,!5 Wychowanie fizyczne recepta na zdrowie. 17.40 Dla
mloctzlety: Spotkanie z prof. J. Tymowskim 18.20 W środku Polski.
18.40 Fakty, opinie. hipotezy, 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik. 20.20
„Mój program" - przedstawia W. Siemion. 21.20 Panorama. 22.00
„C<J nam zostało z tYch lat" - H. Bielicka. 22.30 Dziennik. 22.45
Wiadomo6ci sportowe.

8.oo Z serii: ,,Droga" -

PBOGRAM

li[

18.05 J~zY'k ntemieok:l. 18.30 ,,Próby liryczne•• §plewa N. czarmlń
•ka. 16.45 Z cyklu: „Mercator" - program pubii.c. 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.20 Scleżka zdrowia. 20.35 Spra.,.ozdanie sportowe.
21.45 „Wdówka" - nowela film. prod. franc.
21.3!5 24 godziny.
22.LO NURT, 22.łO Język rosyjski,

42-
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