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Granica 
na Odrze i lłysie 

ostateczna 
Parlamentarny sekretarz sta

nu w Ministerstwie Spraw Za
granicznych NRF prof. Ralf 
Darendorf uważa, 12 nadeszła 
pora. aby uregulować ostatecz
nie z Polską problem granicy 
na Odrze I Nysie. Na zebraniu 
FDP w Stuttgarcie Darendorf 
podkreślił w piątek wieczorem. 
iż uważa. że granica ta .. nie 
je~t usankcjonowana prawem, 
ale jest ostateczna". 

Zapowiedź wizyty 
N. Podgornego 
w Japonii 

Na za.proszenie rządu japoć
sk.iego, w pierwszej połowie 
kwietnia odwiedzi Japonię Nik.Ó 
laj Pod.gorny, przewodniczący 
Prezydium Rady Najwyższej 
ZSRR. Nikola,j P<>d.g<>rny weź
mie udztał w uroczystościach 
„Dnta Zwlą:zli<u Radzieckiego" 
na śwla•towej wystawie w Osa
k.a.. 

Ostatnie „ostrzeżenie" 

prezydenta Peru 
Zgodnie z donlesleniaml s LI 

my, prezydent Peru, gen. Ve
lasco Alvarado wygłosił na Od
prawie dla oficerów armil pe
ruwiańskiej przemówienie, w 
którym oświadczył m. I.n. 

- Jeteli oligarchii t wszyst
kim wrogom rewolucji uda się 
doprowadzić do rozłamu w ar
mii, w Peru Wybuchnie nte
uchronnle wojna domowa. 

Przemówienie gen. Velasco 
Alvarado zostało wygłoszone w 
momencie, kiedy nad rewolu
cją peruwiańską zawisła realna 
groifba kontrrewolucji adejsco
Wej oligarchii, Inspirowanej 
przez Departament Stanu USA. 

swoje przemówienie generał 
nazwał „ostatnim ostrzetenlem". 
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Cena 50 gr 

f.ódz. nłedzfela I pc1niedzłałek 
22 ł 23 marca 1971 roku 

Rok XXVJ Nr 69 (6732) 

DZIENNIK 
tODZKI 

Snieg w pierwszym dniu wiosny 

Plucha w całym kraju 
0,5 m lodu na Zatoce Puckiej 

21 marzec nie przyniósł ocze
kiwanej Wiosny. W wielu re
jonach kraju wystąpiły obfite 
opacfy - wprawdzie szybko to. 
pniejącego - sniegu, a r ·awet 
zamiecie. 

szy przybór wód w rzekach 
woj. lubelskiego. Wezbrane wo
dy Bugu odcięły połączenie z 
mieszk.ańcami leżącej na wzgó
rzu wsi Kolemczyce w p. Chełm 
Lub, Zalane zostały również 
niżej położone łąki i pastwiska. 
Najwyższy przybór - 14 cm -
w ciągu <!obv zanotowano w 
S trzyżowie, pow. Hrubieszów. 
Na Wieprzu w rejorie Krasne
gostawu przybyło w ciągu doby 
18 cm . Na Wiśle pokazała się 
kra spływająca z Sanu. Mimo 
znacznego przyboru wody spływ 
gęstej kry przebiega spokojnie. 

W Zakopanem panuje os~ra 
zima. w górach nooowano w 
pierwszym dnlu w !oony aż mi
nus 9 stopni, grubą pokrywę 
sięgającą 105 cm grubości oraz 
silne wiaitry. 

I obecności M. Spychalskiego 

nad systemem 
bodźców ekonomicznych 

„Lepsze gospodarowanie 
warunkiem wzrostu płac'' 
temu hasłu podporządkowana 
była dyskusja aktywu społe
czno-gospodarczego Fabryki Wy 
robów Precyzyjnych im. K. 
Swierczewskiego, który obrado
wał w sobotę nad -projektami 
zmian w systemie bodźców ma 
terialnego zainteresowania. W 
naradzie wzięli również udział 
przedstawiciele pozostałych za
kładów, wchodzących w skład 
kombinatu narzędziowego „Po
nar-FWP". Na obrady przybył 
członek Biura Politycznego KC 
PZPR, przewodniczący Rady 
Państwa - Marian Spychalski, 
który należy do organizacji par 
tyjnej w fabryce "Swierczew
skiego". 

Następne wykluczenia z KPCz 
A: Dubczek zawieszony 

w prawach członka partii 
,Rude Pravo" w numerze 2 

21 bm. opublikowało na czoło
wym miejscu pierwszej koturn" 
ny artyk.uł swego redaktora na 
czelnego Mlroslava Moca pt. 
„Sprawiedliwie" . stwierdzający 
m. in., że komisje partyjne, 
które prowadziły rozmowy z 
niektórymi byłymi działaczami, 
zaleciły niewydanie partyjnej 
legitymacji i wyłączenie z sze
regów członkowskich KPCz m. 
in. J. Smrk.ovsky'ego, J. Szpacz 
ka, Z. Młynarza. z. Vokrouhli
ckiego, F. Pavliczka, K. Kapla
na. J. Sek.ere i c. Cisarza. za
wieszono w prawach członka 
KPCz aż do zak.ończenia docho
dzeń partyjnych Aleksandra 
Dubczeka. Jak wynika z treści 
wywiadu udzielonego przez se. 
kretarza KC KPCz Vasila Bi· 
laka dla wychodzącej w Koszy
cach gazety ., Wschodno-sloven
sk.e Noviny" usunięto rów
nieź z szeregów partyjnych na 
mocy decyzji Prezydium KC 
KPCz F. Kriegla, J. Boruvkę, 
B. Szimona, M. Mikovą, V. Sla
vika, F. Vodslona i M. Fische
rovą. 

20 bm. odbyło się posiedzenie 
rządu CSRS poświęcone sytuacji 
gospodarczej w kraju. Stwier
dzono, że czas pracy Jest tle' 
wykorzystywany. Pięciodniowy 
tydzień pracy zawęził możliwo
ści produkcyjne oraz możliwo
ści wykonywania planowanych I' 
zadań na rok bieżący. Sytuac!a 
jeszcze bardziej skomplikowała 
się w związku ze złymi wa
runkami atm<>Sferycznyrni w 
zimie. W roku b'.eżącym rząd 
postanowił wprowadzić cztery 
zmiany robocze w następujące 
dni: w S>Obotę ł kwietnia, so
botę 16 maja, w niedziele ~ 
października I w sobotę 14 li
stopada. Postanowiono również 
w roku bi~żącym ograniczyć o 
10 proc. w porównaniu z ubie
głym rokiem Uczebność kierow
niczych i administracyjnych ml 
nisterstw, głównych urzędów, 
rad narodowych i instytucji 

gospodarczych. Rząd wypowie
dział się również za zmniejsze
niem o 3 proc. wydatków insty
tucji gospodarczych. finansowa
nych z budżetu państwowe
go. jak również z budżetów 
obu republik. 

Premier Czeskiej Republiki 
Socjalistycznej J. Korczak wy
głosił przemówienie na ak.ade
mil poświęconej 38 rocznicy 
strajku górników w Moście 
(północne Czechy). W przemó
wieniu tym mówca. omawiając 
wydarzenia roku 1958 wyraził 
opinię. że wiekszość kierownic
twa paTtii w okresie AleksSJDdra 
Dubczeka krok po kroku w spo 
sób oportunistyczny ustępowała 
wobec sił prawicy, a cześć te
go kierownictwa przeszła na 
pozycje sił prawicowych. Taki 
bieg wydarzeń przywiódł repu
blikę na sk.raj kontrrewolucyj. 
nej katastrofy. Mówca nazwał 
A. Dubczeka główną prze•zko
dą w walce z prawicowymi o
portunistami oraz przeszkodą W 
normalizacji położenia politycz 
nego I gospodarczego CSRS. J. 
Korczak wypowiedział się rów
nież na temat sytuacji gospo
darczej. 

z 

gojcimy pik pil. 

Spotkania: Z mlocłzieżą Ili LO 

W Klubie Dziennikarza 

W DK oa Polesiu i w „Elcie" 

W sytuacji takiej znalazła -się 
Lu>belszczy•zna., gdzie wystąpiły 
zamiecie śnieżne. Snieg padał 
również na wybrzeżu szczeciń
skim Opady najbardziej dały 
się we znaki portowcom, zwła
szcza przy przeładunkach tow~ 
rów wrażliwych na wilgoć. W 
związku z tym w porcie gdań
skim wstrzymano w sobotę na 
kilka godzin przełlldunek drob
nicy. Zima jeszcze nieprędko 
chyba ustąpi z niektórych przy 
brzeżnych rejonów. Na Zalewie 
Wiślanym pokrywa lodu wyno
si 80 cm, a na Zatoce Puckiej 
- pół metra. Lód pokrywa rów 
nlet Zalew Szczeciński. 

Opady śniegu z deszczem, a 
także topnienie pokrywy śnie
gowej na polach powoduje dal-

Pierwsze dewizy 
YI DkrefOWf Ziazd Sarawezdawczo - Wyhorc1y 

Deleaat6w Dire!• Ł6dzkie1a ZBoWiD 

Sobotnie opady śniegu 1 u
trzymująca się Od kilku dni od 
wilż spowodowały dość gwał
towny przvbór wód na Warcie. 
Obecny stan nie stwarza jed
nak na razie żadrego niebez
pieczeństwa, gdyż utrzymuje się 
na poziomie stanów średnich. 
Na innych rzekach woj. łódz
kiego przybór wód nie przekra 
cza kilkunastu cP.ntymetrów, 

* * * Wczoraj, mimo / te na dworze 
anformacja własna) 

Jak już lnf<>rmowaliśmy, w 
poniedziałek. 23 bm., przyjeżdża 
do Łodzi, na zaproszenie naszej 
redakcji, Aeroklubu Łódzkiego 
i ZW Ligi Obrony Kraju. as 
lotnictwa bojowego, bohater 
bitwy o Anglię, uczestnik walk 
powietrznych w Afryce i w 
czasie Inwazji 6 czerwca 1944 r, 
w Normandii (w sumie 22 ze
strzelenia maszyn hiUerow
skich). plk pilot Stanisław 
Skalsk.I - wiceprezes Aeroklu
bu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. 

Miły nasz gość spotka się o 
godz. 11.15 z młodzieżą w III 
LO im. T. Kościuszki, a o godz. 
H.30 w Klubie Dziennikarza Z 
pracownik.am\ prasy, radia i 
TV oraz z aktywem LOK i AL. 
Następnie odllęd„ie się spot.ka
nle w DK na Polesiu przy ul. 
Długosza 719, a wieczorem. o 
godz. 19, w „Elcie". gdzie płk 
Skalski będzie gościem uczniów 
szkoły przyzakładowej I człon-

śnieg, obchodziliśmy pierws"v 1 
dzień kalendarzowej wiosny. Z 
tej to okazji złożyła nam miłą I 
wizytę w redakcji deleg:icja 
kola Ligi Ochrony Przyrody j 
przy Szko'e Poil tawowej nr 64, 
Dziewczęta wraz 7. opiekunka I 
kola przekazały „Dziennikowi" 
oraz wszystkim jego czytełnl
kom najleps:r;e tyczenia wraz z I 
piękną kartą, na kt6rej własno
ręcznie wymalowały kwiat sło-

Niedawn.o łnfo.rmowallśmy o 
tym, iż wbrew wszelkim do
tychczasowym przypuszczeniom, 
polska wełna nie jest wcale u
bogą krewną wełen australij. 
ctk".l'!łj, C':'.y n~o.~J·1r:"17.~lej . Ok'ł, 

zalo się bowiem. że właśnie z 
polskiej wełny wyprodukowano 
p'.ękne tkaniny czesankowe, któ 
re osiągnęły wszystkie warun
ki potrzebne do uzyskania zna
ku „Q". Obecnie możemy do
nieść. lź w wynik.u prac pro
wadzonych przez inż. Gabriela 
Barańskiego z ZPW im. Dą-

daży na rynku krajowym. 
Wk.rótce p ierwsze metry tka
nin z tego surowca skierowane 
zostaną do sklepów w l:.<>dzi i 
w Poznaniu. (hz) 

Dziś 8 stron 
ków ZMS, (jp) 

Wczoraj, w sali Prez. RN m. Łodzi obradował V1 Okrę-. 
gowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Okręgu 
Łódzkiego ZBoWiD. Uczestniczyli w nim: I sekretarz KW 
PZPR - J. Muszyński, sekretarz KŁ PZPR, wiceprzewod
niczący ŁK FJN - J .. Mokras, prezes WK ZSL - T. Sitek, 
przewodniczący WK FJN - M. Gajewski, przewodniczący 
Prez. WRN - Cz. Sadowski, .1:-ca przewodlliczącego Prez. 
RN m. Łodzi - J. Lorens, dowódca Garnizonu WP - pik 
L. Łukaszewicz, delegacja władz naczelnych ZBoWiD z wi
cepreusem Zarządu Głównego, ministrem - J. Burakiewi
czem oraz przedstawiciele organizacji społecznych i mło
dzieżowych. 

necznika. Dziękujemy! (k) 

0 • • bk , • browskiego w Zgierzu, wypro-
gf3DJCZfDłe szy OSCJ, dukowana zostaia e1anowe1na, 

I która także spełnia wszystkie 

d F 
warunki dla uzyskania między-

Jak się dowiadujemy, około 

USA nf e dostarczą samolotów Izraelowi? 

Koni erencja prasowa Nixona 
700 metrów tej tkaniny pocho-

OaWalklafO:apoCbprawfę3bDeCz~•tieczeć-l narodowego znaku jakości. 
dzącej z produkcji ZPW im. Na zwołanej nieoc-zeklwanie 

J. Lorens W imieniu władz stateczne Ideowo-polityczne I stwa na drogach. prowadz.ona Pietrusińskiego oraz około 500 I w sobotę konferencji prasowej 
miasta odznaczył sŻtandar organizacyjne zintegrowanie sze ostatn>o we Francji, znalazła j metrów z produkcji ZPW im. prezydent Nixon zapowiedział, 
ZBoWiD Honorową Odzraką regów Z-Wiązku. wyraz w decyzji rządu z dn.la, Dąbrowskiego zakupione zosta- że Stany Zjednoczone w chwili 
m. Łodzi. Następnie delegacja Zebrani wystosowali listy do 18 bm., ograniczającej szybkość l ło przez Centralę Handlu za- obecnej nie dostarcza Izraelowi 
łódzkich I wojewódzkich orga. I sekretarza KC PZPR - W.

1 

pojazdów do 110 km na godzi- 1 gr.anicznego „Confexim" w ce- samolotów bojowych „Phan-

wentualnle podejmie dostawy 
sprzętu wojskowego dla Izra
ela. 

Zapytany w kwestii dosUłw 
samolotów francuskich dla Li
bii Nixon odparł, że upłynie 
Jeszcze wiele czasu, zanim do
stawy te w rzeczywistości do
trą do Libii. P<>za tym - do
dał - rząd francuski zapewnił 
oficjalnie, że samoloty te w 
żadnych okolicznościach nie zo 
staną przekazane ZRA. 

nizacjl młodzieżowych wraz z Gomułki, prezesa ZG ZBoWiD nę. Decyzja ta została podjęta! lu przekazania jej do zakładów tom" I „Skyhawk". Prezydent 
życzeniami owocnych obrad - M. Moczara I do premiera J. po opublikowaniu danych za odzieżowych. Gotowe ubrania dodał, że jest to decyzja pro-
wręczyła Wlązank.i kwiatów. Cyrankiewicza. rok 1969 ujawniających, że w , przeznaczone są na eksport do I wizoryczna. Jeżeli rząd USA 

Referat wygłosi! wicepreze9 Na zjetd'zie wybrano rowy I tym okresie we FriancjI zginę- krajów kapitalistycznych. uzna, że równowaga sil zbroj-
ZO ZBoWiD - Cz, Dubilas. W zarząd którego prezesem ponow lo w wypadkach drogowych I Elanowełna, produkowana 1 nych na Bliskim Wschodzie zo 
okresie o9 ostatniego zjazdu, nie został H. Socha-Domagalski. 14.500 osób, a 3M tysięcy zosta w oparciu 0 wełnę z owcy lo- stała zachwiana, wówczas zre-
włożyliśmy wiele wysiłku w • (eo) lo ran.nyeh. wickiej, wejdzie także do sprze Widuje swoje stanowisko i e-
rozwiją,nle szerok.iej pracy lde-'l""~~~~:...~~~~~~~~~~~~~~~..:..~~~~~~~~~~~~.;_;__..;.;._~:......;~~~~~..:..~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~~~~ 
owo-polityczne) - powiedział 
mówca. Jestesmy organizacją 
zrzeszającą ludzi, którzy w prze 
szłości w latach walk zbroj
nych o naro<fowe i społeczne 
wyzwolenie dali dowody poli
tycznej świadomości I patrio
tycznej postawy wobec rajży
wotniejszych interesów narodu 
1 niepodległego bytu państwa 
polskiego. Ludzi, którzy w o
kresie 25-lecia Istnienia Polski 
Ludowej swoją pracą zawodo
wą i działalnością społeczno
polityczną służyli I służą bu
downictwu socjalistycznemu, u
macnianiu obronności kraju 1 
czynnie pomagają w patriotycz
nym wychowaniu nowych po. 
koleń. 

w imieniu KW i KL PZPR 
zabrał głos J. Muszvńskl. 

W dyskusji zabrał głos J. Bu 
raklewicz. który nawiązując 
do minionej sześcioletniej dzia
łalności ZBoWiD podkreślił, Iż 
w tym czasie dokor•ało się o-

Ogólnopolska narada 
na temat 
sądownidwa 
społecznego 

21 bm. o<ibyla się w Lańcu
cie ogólnopolska na.rada na te 
mat zadań Zrzeszeni.a Prawni
k ów Polskich w ro.zwijaniu są
downictwa spo!ecznego, Na o-
brady przybyli d"Z!alacze partyj\ 
ni I społeczni, przedstawiciele 
FJN t związków zaw<>dowych 
oraz cz!onkowie władz W<>je
wód2k!ch w Rzesoowie. 

Na naradzie przyjęto wytycz 
ne o zadaniach ZPP w r<>zw.o 
ju sądownictwa społecznego, 

E k~ponowana rola handlu zagra• 
n1cznego w gospodarce narodo
wej każdego kraju nie podlega 
dyskusji, Również w Polsce pro-

blematyka handlu zagranicznego znaj
duje się nie od dziś w centrum uwagi 
kierownictwa partyjnego i rządu, Jak
kolwiek stały wzrost obrotów handlo
wych z zagranicą zależy przede wszyst
kim od jakości naszych towarów, ich 
nowoczesności, niemały jednak wpływ 
na uzyskiwane sumy mają także warun 
ki, w jakich je sprzedajemy, Jest to 
szczeg6lnie ważny element w naszych 
kontraktach handlowych z kapitalisty
cznym Zachodem, który w ciągu wielu 
lat powojennvch stworzył cały system 
przepisów, barier itp. utrudniających 
plasowanie towarów z krajów socjali
stycznych na rynkach kapitalistycznych. 
Nie ulega wątpliwości, że system ten, 
funkcjonujący niejednokrotnie jeszcze 
dzi!i, posiadał wyraźne aspekty politycz-
ne„. 

Kraje socjalistyczne zawsze walczyły 
:r poli,tyką dyskrym_iPacji w stosunkach 
handlowych, a nasiliły ją w okresie, 
gdv Za~hód zaczął się oswaja~ z my
ślą, iż totalna rozprawa z socjalizmem 
jest przedsięwzięciem zbyt ryzykownym 
I że jedynym wyjściem Jest oparcie sto
sunków między dwoma antagonistY,cZ
nymi ugrupowaniami społecznymi i ideo 
logicznymi na zasad&ch pokojowego 
współistnienia i współzawodnictwa. Wal 
ka z dyskryminacją nie może; rzec~ 
jasna, ograniczać się tylko do słów. 
W praktyce handlowej polega ona na 
tym, iż przy zawieraniu umów z partne 
rami ze świata kapitalistfczneg9 doma
gamy się od nich takieh warunków, 
które gwarantują obustronne korzyści 
i żadnej ze stron nie stawiają w gor
szej sytuacji. W Polsce, podobnie jak 
w katdym innym kraju, dobrze l\'Szy
stkim wiadomo, że bandel - to są pie
"Dią~, a nie sentymenty. 

Przypomnienie tych ogólnych założeń 
byłoby czynnośui.ą zbędną gdyby nie 
fakt, te polski handel zagraniczny cią
gle jeszcze napotyk.a w świecie kapita
listycznym partnerów, którzv widocz
nie nie mogą wyzwolić się spod wpły
wu po.ięć i koncepcji nie odpowiadają. 
cych obecnemu stadium •t<>*'Unków mię
dzynarodowych ••• 

Rokowania g'l1Jpodarcze między dele
gacjami Polski i NRF napotkały prze
szkody, ktq,;e może usunąć względnie 
zmniejszyć strona zachodnioniemiecka„. 
W wyniku szeregu konsultacji - pro
wadzonych od lata 1969 r. :... uzgodniono 

sunków " NRF. Można Jedynie WYJ'azit 
zdziwienie, że odpowiedzialn,e k<>la po
lityczne i gospodarcze NRF nie rozu
mieją tego. 

Polskie postulaty w sprawie trakta
towego zabezpieczenia szerszego niż do
tychczas dostępu do rynku NRF dla 
naszych towarów, co łąi:_zy się z usunię
ciem ze wzajemnych stosunków gospo
darczych wszelkich elementów dyskry
minacyjnych (ograniczenia ilościowe, 
stosowane wobec polskich towl).rów, u
trudniająca eksport procedura admini
stracyjna itp.) I zliberalizowaniem wy
miany handlowej, nie wynikają :a chę-

Mieczysł_qw Rakowski 

CZY TYLKO HANDEL? 
wstępnie celowość zawarcia z NRF no- ci uzyskania jakiej~ szczególnie uprzy
wego. pięcioletniego porozumienia re- wilejowanej pozycji. lecz są po prostu 
gulująceg0 zagadnienia wymian_y han- zgodne z wyrażną tendencj~, jaka za
dlowej jak też I współpracy gospodar- rysowuje się w handlu zagranicz111Y111„. 
czej i naukowo-tecbntcznej. Polska, pro Byłoby co najmniej dziwne, gdyby Pol 
panując zawarcie wieloletniego porozu• ska, czyniąc postępy w dziedzinie ła
mienia, ma oczywiście na względzie swo mania praktyk dyskryminacyjnych, go 
je interesy - byłobv dziwne gdyby dzila się na ich zachowanie w stosun
było inaczej - ale jedD<>Cześnie, umo- kach z NRF. Strona polska nie może 
wa taka wprowadziłaby do wzajemnych takie zgodzi6 się na oferowane jej wa
stosunków gospodarczych element sta- runkł kredytowe, bowiem są one gor
bilizacji. A to jut dotyczy nie tytko S2l9 od tych, jakie uzyskujemy przy 
naszego kraju. Bo c<rll w lstoc;:ie rzec:sy podobnych transakcjach w innych roz
oznacza taka propozycja? Oznacza, :ie I winiętych krajach. 
Warszawa poważnie I perspektywicznie ~artn przypomnieć, że latem ub. ro
podcbod.zi do sprawy nonnalizacji sto- Ius óbfe strouy porozumiały się w spra• 

wie rozpoczęcia rozm6w". Dziś odnosi 
'!.i.ę jednak wrażenie, że rozmowy go
spodarcze zostały przez NRF wyk.orzy
stane dla celów politycznych. Nie wy
dając ani feniga, NRF zaprezentowała 
się w Europie jako państwo gotowe do 
otwarcia nowej ery w stosunkach mię
dzy obu państwami, również w dzie
dzinie gospodarczej. Słowem, zajęto wy 
godną taktycznie po:ryc,ję wyjściową na 
przyszłość. Jeśli rozmowy pr7ebiei:ać 
będą gładko, będzie można powiedzieć, 
że to dzięki ustępliwości NRF, a jeśli 
powstaną trudności - winni będą Po
lacy. Nie sugeruję takich intenc.!i rzą
dowi federalnemu, ale z własnego do
świadczenia wiem. :{e jest jeszcze sporo 
wpływowych sil w tym kraju, które 
niechętnym okiem patrzą na jakąkol
wiek normalizację stosunków miedzy 
Polską i NRF. Z tych to kól przede 
wszystkim wyszła także jawnie szan
tażowa argumentacja sugerująca, it 
NRF wlnn3 wykoTZystać rozmowy go
spodarcze dla osiągnięcia celów poli
tycznych. 12 grudnia 1969 r. kanclerz 
Willy Brandt na )l;onferencji prasowej 
stanowczo potępił taką kombinację, Te
go rod:raju sugestie - powiedział - są 
zarówno obrazą dla polskiego partnera 
jak i niezrozumieniem założeń pqlityki 
niemieckiej. 

Nie zamierzam podważać szczerości 
tego oświadczenia, ale z drugiej strony, 
w świetle faktów, które nastąpiły dzien 
nikarz komentujący I analizujący je, nie 
może nie postawić znaku zapytania nad 
dziwnvm zachowaniem sie w cal!!) tej 
sprawie zachodnioniemieckiego nartnera. 
Coś tu nie gra! - powiedziałby war
szawski rodak. Strona zachodnioniemiec 
ka posiada w swych rękach wszvstkie 
możliwości !!la przerwania tej dziwnej 
taktyki i usunięcia elementów zakłóca
jących zawarcie wieloletniej umowy. 

ISkrót z „Polityki") 



Oświadczenie księcia Sihanouka ~:.!ś1nwalidy„ 
Armia. kambodżańska otrzyma 

ła rozkaz użycia przemocy, aby 
przes zkodzić jakiej kol wiek pró
bie ks i ęc ia Norodoma Sihanou
ka powrotu do ojczvzny - do
nosi z Phnom Penh korespon
dent Agencji Reutera . Rozkaz. 
wielokrotnie nadawany orzez 
rozgłośn ie radiową w Phnom 
Penh. zawiera ostrzeżenie. że 
każdy . kto ośmieli s ię prze
szkodzić w Jeg0 wykonaniu, zo
stanie surowo ukarany. 

Uroczyście ogłaszam - pod
kreśla ksiate w oświadczeniu -
że gotów jestem przyjać wyrok 
całego narodu pod warunkiem, 
że konfrontacja z moimi wro
gami ~ skrajną prawicą 1 re
ferendum . które nastąpi Po tel 

Zgodnie 11 uchwałą Międzyna
. rodowej Federacji Inwalidów 
Pracy i Cywilnych (FJMITJC>. 
której członkiem jest Zjedno
czony Związek Emerytów. Ren
cistów I Inwalidów w Polsce -
22 marca obchodzony jest „Swh1 
towy dzień inwaljdy". Zasad
niczym jego celem jest zapo
znanie najszerszyctt rzesi spo
Jeczetistwa z problemami tej 
grupy społecznej. 

Premier NRD złożył sprawozdanie 

* ... 
Nie ma paragrafu po:rWala.lą

cego na usunięcie mnie ze s.ta
nowiska ~zefa państwa Kambo
dży . proklamowane p r zez skraj 
nie nraw!cowe siły w Phnom 
Penh. Jest to całke>wicie be~-

konfrontacji odbedą sit') w 
warunkach zagwarantowania 
bezple~eństwa osobistego I 
rzetelnego prteprowadl!!enia g!o 
sowania. 

Radio kambodżańs-kie donio
sło, Iż mot')dzynarodowe lotnisko 
w stolicy Kambodży i w mieś
cie Slem Reao, znanym ośrod. 
ku turvstycznym. zostały o· 
twarte dla ruchu międzynaro
doweli(o. 

prawne i sprzeczne z konsty-1 
tucja - powiedział w oświad- KRONIKA 
czeniu opubl ikowanym w Pe-
kinie k~lążę Norodom Sihanouk. WVPADKOł 

Agencja Sinhua podała tekst 
oświadczenia. które mówi. że 
w ke>nstytucji Kambodzy nie 
ma klauzuli oozwalalacej na 
usuniecie szefa naństwa Przez 
parlament lub rząd 2 zajmo
wanego stanowiska. Z tego naj 
wyższego urzędu - nowiedz\a! 
ksiaże Sihane>uk - może zd1ać 
mnie 1edyn ie cały naród w dro 
dze oowszechnego referendum. 

onr,rnuL 
I e....fvJ fr --------

Dziś w Łodzi zachmurzenie 
duże 2 wiekJYzymi przejaśnie
niami. możliwe przelotne oP!l
dv deszczu. Temperatura od O 
do 3 st. C. Wiatry słabe I u
miarkowane z kierunków za-

;~~~1:eh. zajJduz::o dz~:g::.57,be:I 
jutro wzejdzie o 5.39. 

Imieniny obchodzą dzi.Ś Bo
!(Usława I Katarżvna, a jutro 
Pelagia i Oktawian. 

• W Wa.rszycach samochód 
„nysa" prowadzony przez Mar
ka W. wpadł w poślizg i ude
rzy! w przydrożne drzewo. a 
następnie wpadł do rowu. W 
wypadku 2 osoby doznały obTa 
żeń. stTaty 70 tys. 2'!. 

• W Łopatkach pow. 
od ciągnika oderwało się 
Ciągnik upad!. a jadący 
cze-pą Stanisław Z. doznał 
żeń. Straty 8 tys. 

Ła~k 
kolo. 
przy
obra-

• W Ludwikqwie spłonął 
dom z oborą pe>q jednym da
chem. Straty 8 tys. zł. 

• Przy zbiegu ulic Żerom
skiego i Zielonej 81-letnia Sta
nisława W. (Więckowskiego 46) 
wpadła na bok samochodu. 
Rannej pomocy udzielilo pogo 
towie. 

• Przy zbiegu ulic Zakątnej 
i Andrzeja struga -nastąpiło 
zderzenie 2 same>chodów osobo
W:Vćh. W wyniku wypadku 3 
osoby doznały obrażeń . Pomo
cy udzieliło im pogotowie. 

(.kl) 

21 bm. w przeddzień HSwiato
wego dnia inwalidy" człor.oek 

Biura Politycznego KC PZPR 
i przewoonlczący CRZZ Ignacy 
Loga-Sowiński -przyjął delega
cję Zjednoczonego Związku E
merytów, Rencistów i Inwali
dów z przewodniczącym Zar?,ą

du Głównego - Leonem Wrzo
skiem. 

Zjazd Związku 
Ociemniałych Żołnierzy 
PRL 

Pe>d hasłem „Swiatłe-m na-
szym dobro ludowej oj-
czyzny" obradował w so-
be>te w Warszawie IV kra
jowy zjazd Związku Ociem
niałych Żołnierzy PRL. Wzię
ło w nim udział ponad 70 
delegatów tysięcznej rzeszy · 
członków ZOŻ z całego kraju., 

Najbardziej zasłużeni człe>nko
wie Związku Ociemniałych żoł
nierzy odznaczeni zostali przy
znanymi im przez Rad<') Pań
stwa wysokimi e>dznaczenćaml. 
27 działaczy ZOŻ otrzymało 
Krzyże Kawalerskie Orderu 
Odrodzenia Polski, 5 - Złote 
Krzyże Zasługi, 2 - srebrne 
Krzyże Zasługi. 

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT li SPORT • 

„ 
z rozm o w 
P ·remier NRD, Willi S-toph zło 

żył w so.aotę na posiedzeniu 
Izby Ludowej NRD sprawozda
nie z roz.inów erfurckich prze
prowaóz·onych z kanclerzem 
r<."RF, Willy Brandtem. Na po
siedzeniu obeony był pJ.erwszy 
sekretarz KC SED, przewodni
czący Ra<iy PańJYtwa NRD, Wal 
ller Ulbricht. 

Willi Stoph l>tWierdzJt, Iż Ra 
dla Ministrów NRD uważa spe>t 
kanie erftJJrckie za pe>żyLeczne. 
Pozytyw.ne wyniki są jednak 
uzależnione od tego. abY obec 
ny rząd fede~aJny ok.azal wolę 
odejścia C>d starej zagrażającej 
pokojowi pe>Jityki wrogości wo 
bee NRD, nie tylko w słowach. 
KoniecZ>ne są czyny, aby za
pewnić zwrot w kierunku poko 
j.owego współistnienia w st.o
sunkac.h między ·naszymi wz-a
jemrue od siebie niezależnymi., 

suweren,nyml państwami. Ca!" 
kiem otWarcte powiedziałem t.o 
panu Bra.n<itowi w l!:rfurcle -
oświadczy! premier Stoph. 
Podlk·reślil on, że we wszyst

kich fazach spotkania, co d·o
tyczy także rozmów os-obi.stych1 
członkowie delegacji NRD kie
rowali się podstawową normą 

Pe>lltykl NRD, a mi,anoWicle, 
by uczynić ws·zystko clla utrwa 
lenl<a pokoju_ 

Delegacja NRD wyraziła w 
Erfurcie pone>wnie gotowe>sć n.ie 
zwl.ocznego podjęcia rol<ową~ 
w sprawie projektu układu 

przedstawioneg·o przez NRD i 
podpisania tego ukladu. Za.pro 
ponowalem panu Bran<itowi nie 
zwłoczne nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych między NRD i 
NRF - powiedział Willi Stoph, 
Jednak nie wyraził e>n Po te
mu gotowości. 

Brandt w Erfu-rci.e mówil wie 
lokrotmie o dobrej woli. jed
nakże wciąż jeszc7.e nie był go
tów rozp~ąć roko,,.,ań w spra 
Wie projektu układu. Ubolewał 

SPORT • SPORT 

Robaszewska czy E. Zaeawa.„? Pierwsza runda zakończona 
Mimo fatalnvch warunków nika Łódzkiego" i o puchar o-

atmosf erycznych, lekkoatleci po- flarowany przez ŁOZLA. 
stanowili przeprowadzić pierwsze Na1cieka·w1ej zaoowiada sie ble<! 
w tym sezonie b iegi przełajowe kobiet na dystansie 1000 m z 
o proporce jubileuszowe .,Dzien- udziałem bvłe1 reke>rdzistki Pol

Hokeiści Polski zremisowali z NRD 2:2 
-1 ski na 400 m Czesławv N"owako-

---------------- we! reorezentantki Pohki Z. Ro 

Jedziemy 
basOlewskiel oraz rekordzistki Ło-

z Orbl"sem" I dz! w blel!:U na 1500 m. ezlonkln\ „ kadrv narodowej l!l. Za11:awv. 
Trudno orzewidzleć. która z tvch 
trzech biel?acze.k odniesie zwvc\e na mecz 

Legia-Fe1jenoord 
(Rotterdam) 

stwo. 
Szkoda. ze w bleint senaorów 

n:e ze>bacz:vmy Marandy i Reba
cza. Mara·nda odooczywa oo star
tach w Wiedniu. a Rebacz orze
bvwa na Zli(ruoowaniu kadrv oillm 

Wczorajsze spotkanie Polska -
NRD za.kończyło pierwszą rundę 
rozgrywek hokejowych mistrzostw 
świata na rok 1970. W Sztokhol
mie reprezentacja Pe>lski zremi
sowała z NRD 2:2 (O:l, 1:1, t:O). 
Bramki dla NRD zdobyli: 1'/oack 
w 6 mln. i Novy w 36 min, dla 
Polski: Migacz w 37 min. i Bia
łynicki w ł2 mln. 

Tak więc sprawa, która z tych 

0drużyn opuści grupę „A" Jest 

Mecze piłkarskie Legii budzą I ni.i sklei w '>z_klarskie.1 PorebM! .. 
coraz większe zainteresowanie. Cieszy nas. ze do b,1el?U ml<?Pz>- w teleara11•cznym 
Wojskowi 1 kwietnia rozegrają I ków z~ło.szono na.jw1eksza ilość & 
w Warszawie połfinalowe spe>tka-1 zaw~n •. kow. . . 
nie o Puchar Europy z holenqer- Dz1s.ieJsze b1eg1 PN:ełajowe skro• c1•e::========= 
skim zespoł'em Feijenoord •. ,Or- ,or1?~p1zowane o.rzez SKS „Soo- ; 
bis" Bachęcony powodzeniem wy I !em odbędą soę w parku na . . 
cieczki odbytej do Chorzowa na I Zdre>wlu orzv stadionie „Soo- • Swtkarki !ódZ>kieg•o Startu 
mecz Górni.k - Lewski postano- . Iem". Szatnia dla zawodnikóW pokonal;v: wczoraJ w meczu m1-
wił tym razem zorganizować wy mieścić sle bedzie w Szkole Pod I strz.owsk.1m Polonię Swi<imca 3 :O 
cieczk do warszawy. 1 sta·wowei nr 87 or.~:v wl. !"lin""" (7, ~o. 6). W zespole bal':!ckun 
zapi~y za okazaniem kuponu skie1 1/3 w oobllzu kr:incówkl wyroznUy &lę SoJczuk,. MaJchro

przyjmuje Orbis" w Łodzi przy tramwaju n.r 9. Start ble«ow o l?ol w1.cz i Pluta. Natom>a.St LKS 
Pl 'w 1· ś"I 6 \dzlnie 11. przeg·rał w Gdańsku z AZS 0:3 

. e> no c • (6, 4, 8). WLsła pokonała w Kra-

7 5 d • k kowie AZlii Warszaiwa 3:0 (6, 13, 

z11:1aszam wyjazd do War
szawy na mecz Legia - Fei
ienoord 1 kwietnia (środa) 

KUPON 

rmle nazwisko 

i ; ; ' ; . 
'' • i 

zawo n1cze 11~ w pierwszych spotkaniach 

I.. zawodn1"ko' w ekstraklasy szczypiOJ..'nistów, GKS 
Wybrzeże pokonało A.nila.nę , 16 :12 
(7 :7), a Spójni.a wygrała z Con

na starcie 
biegów przełajowych 

cordią 28 :9 (14 :5). + W I lW."Ze tenisa stote>weg·o 
Włókniarz poke>nal Zjednoczo
nych Pab. 6 :3. W zespole goSl{>O 
darzy wystąpił Frątczyk. 

• W meczu o mistrnostwo I 

nadal nie fozstrzygnięta. zadecy
duje spotkanie rewanżowe clcu
giej rundy. 

Polscy hokeiści byli o krok od 
sukcesu. W meczu z NRD nie wy 
korzystali Wielu szans. 

TABELA 

1. ZSRR 
z. Szwecja 
3. CSRS 
ł. Finlandia 
5. NRD 
6, Polska 

8:2 
8:2 
6:ł 

6:4 
1:9 
1:9 

26-, 
27-10 

H-13 
15-13 

6-3S 

Zapaśnicze 

mistrzostwa Polski 1· 

W dTugi.tn dniu rozgrywanych 
w Łodzi zapaśniczych mi!>trzostw 
Pol&ki w st. wolnym zanotowa
no kilka niespodzłanek. 

Na skutek obopólnej kontuzji 
wyellminowanl zostali że-dzicki 
(Katowice) I Dudek (Opole). Sę
dziowie zdyskwalifikowali także 
GC>dynia (Katowice) I Kozłow
sk!ego (Łódź woj.) za unikanie 
walki. Dąsal CWre>cław) pokonał 
Pająka (Rzeszów). 

Dziś finały. (li) 

Adtts 

; ' ' . 
Do dzisiejszych biegów przela- Ji.gi koszyka.rek., ŁKS pokonał 

jowych zgłoszonych zostało 75 za-IOlimp ię Poznań 74:68 (36:36). Pun II }iga 
wodniczek i zawodników z AZS, kty dla LKS zdobyty: Błaszczyk.o 
ŁKS, Budowlanych, Startu, RKS wa 1 Smoleńska po 22, Strumil-
i Spałem. !o 14, M:arciniakówna 12, Luczyń Ol' • u • R o o 

w biegu na 600 m młodzi,zek I ska I Michalska po 2. Najwięcej 1mp1a - ma • 
startować będzie 14 biegaczek. dla gości Se>be>lewska i Zwierzyq I • • 

W b iegu na 1000 m seniorek -
1 
ska po 16. , . 

10. juniorek - 6. + Koszyk.arki Wisły zaipewnlły Pi~karze poznańskiej O!irnpl!l po 
w czasie podróży w każdym Najwit')cej - bo 18 .biegaczy sobie już tytuł m istrz,a Polski, słabej grze, uzysk~i w me:'z,u II 

autokarze rozlosowane zostaną stanie na starcie biegu młodzi- wygrywając w G<iańsku ze Spój ligi z Unią Rac1borz wynik re-

Stf ;;~~;k cma1 1:~:;~:gsr~~;~~::,:ltniąo' d
54

:z: (2S:e2i))o(Ss~ c·1 m1·sml.sotrwzy Y
0

=

0

n. 1·ę s· w·1ata 
we>dmków rozegrany zostanie na · 

mistrzem juniorów dys•tansie okolo 4 km. 

·w ten1s1e stołowym i~~r~~~~~aj~::!~:~r~~~r:~~Fr G. Seylerl (NRD) 
ŁOZLA. Ponadto przewidziano 

z udziałem 128 uczestnikÓw re>'- ~yple>my pamiątkowe.----
zegrane zostały mist~ze>s. twa in· „~· • I dywldualne okręgu todzk1ego w 
ten i$ie stołowym juniorów i rnło-

dz~ó~~ze pojedynczej junio·rówl .IMPREZ~ l 
Na zaproszenie centralńych wład·z sportowych przyje

dzie do Łodzi mistrzyni świata w jeździe figurowej na 
łyżwach G. Seyfert, która 2 kwietnia (czwartek) wystą

pi na lodoW1i.sku w Pałacu Sportowym. 
W Łodzi sp'otkanie z G. Seyfert organizują ŁOZŁF, 

ŁOS i redakcja „Dziennika Łódzkiego"_ Wśród obecnych 
na tym widowisku rozlosowane zostaną na podstawie 
drul{owanych w „Dzienniku Łódzkim" kuponów trzy 
nagrody: wycieczka autokarem „Orbisu" w góry lub 
nad morze, wycieczka autokarem „Turysty" w góry lub 
nad morze. oraz proporzec jubileuszowjr „Dziennika 

l:,ódzkiego". 

mis trzem został St. Frączyk (Elta) . „ 
po zwycięstwie nad Ozimkiem · Lekka atletyka. Biegi przełalo-
(Start Pablani<:e) 2:0. Trzecim był we o proporce „Dziennika Łódz-

1 Florczak (Start Pabianice). kiego" i puchar ŁOZLA, godz. 11 
w grze juniorek byliśmy śv:'lad w )"arku Ludowym na Zdrowi~. 

kami niespodzianki. zwycit'lZYIB I Piłka nozna. ŁKS - Urama 
Gajewska z Ener~etyka, która po Ruda Sląska, Il liga; godz. 12, Al. 
konała Tomczykównę z 'reczy 2:0. Unii 2. Orzeł - Włokniarz B„ li
Trzec ie miejsce zaieła Pietrucha ga miedzywojewódzka. godz. 11, 
(Tecza). Pl. 9 Maja. Ce>ncQrdia - Włók-

\V grze pojedynczej młe>dzl•ków: nlarz Pab„ liga międzywpjewódz 
1) Wojcieszek (AZS), 2) Scierwick! ka. godz , 15 w Piotrkowie. . 
(Energetyk). 3) Recl1ciński CLZS Siatkówka. . Start . - Polonia 
Rzl(ÓW). Swidhlca, I hga kobiet, gi>d.z. 11, 

Gra po1edvncza młodziczek: 1) ul. Teresy 56. 
Keblowska (Włókniarz Łódź), 2) Il::oszylsówka. ŁKS - AZS Po-
Kasprowska (AZS). 3) Jadziewicz znań, I liga ke>?,iet, godl!!. 18 w I 
(Włókniarz). bali przy Al. Unn. 2. 

w klasvfi.kacji drużynowe': 1) Zapasy. Finał mdywldualny~h 
AZS - 120 pkt„ 2) Tęcza 111 okt .. mistTzos·tw Pols~i w st we>l:ivm, 
3) Ener!'(etvk - 90 okt. ąodz. 10 w hali na Widzewie. l 

2 DZIENNIK t:oll"zKI""~9(673z) 

We wtorek zamieścimy pierwszy kup'on. 
Ceny biletów n.a tę imprez~ są wyjątkowo niskie -

5 i 10 zł. Program występu G. Seyfert urozmaicą popi
sy łyżwiarzy łódzkich: Nowakówny, Zielińskiej, G. O
smańskiej i A. tłrodeckiego, Zb. Pieńkowskiego, M. Szmu-
cherta i innych. (n.) 

erfurckich 
wprawd.zle - powiedzial Stopjl 
- że w stoHcach NRD i NRF 
- Berlinie i Bon.n nie ma przed 
atawlcielstwa drugiego państwa, 
j·e-dnakże odrmcil stosunki dy
plomatyczne i wymia.nę amba
sadofów. Negatywnie 00.nlós! 
się reż do propozycji., aby· oba 
państwa n.iezwtoczmie post.awily 
wniosek o przyjęcie na człon
ków ONZ. 

wmę za to ponosił rząd Repu• 
b!Lki Federalnej. 
Nawiązując do różnych spe

k1.1lacji na Zachodżie dotyczą. 
cych spotkania erfurckiego, Wil 
li Stoph powiedział: 

Atmosfer.a była z pewnością 
rzeczowa. ale jeśli trzeźwo roz 
ważyć przedstawione stanowi
sko I faktyczną sytuację, t>o mu 
simy stwierdzić: w dalszym clą 
gu występują między NRD a 
NRF przeciwstawne zapatrywa
nia tl.'8 zasadnicze kwestle za
pewnienia pokoju I pokojowego 
Wspóllstnienia. 

Premier NRD pe>dkreślil, i:!: 
pokoj.owe wspólistnlenle będ-,Je 
można wywalczyć tyl~o w d!u 
g.otrwalej walce, pr&w.a<iz;onej 
z upe>rem. 

Na.wiązując do używ.anej przez 
stronę zache>d:ni,oniemiecką for
muły „o swzególnych stosun
kach wew.nątrzniemieck.ich", pre 
mier Stoph powiedział, 1ź dele 
gacja NRD nie pozostawiła naj 
mniejsrej wątpliwości oo do te I 
go, re takie konstrukcje mogą 

mleć na celu jedynie utrzyma li••••••••••••••'! 
n~ dawnego roszczeni.a do wy 
ląc~go reprezentowania Nie: I 
miec i dyskryminowanie NRD 
:iJilnyml mete>dami. Jest to dl.a 
NRD całkowi.cie nie do przy-1 
jęcia. 

Kanclerz federalny Bran~t w 
toku rozmów w Erfurcie mó
Wil równie:!: o zasadzie niedys J 
kryminacji. , Zarazem jednak o- j 
świadczył, i:ż rząd fMeralny 
nie będzie dłużej u~rudniał rów 
noprawnego udziału NRD w ży 

ciu między·narodowYtn i w or= 
gani za.ej.ach międzynarod·owych 
tylko wówczas, jeśli NRD pój 
dtie na ustępstwa wobec rC>Sz
czeń Bonn. Rzecz jasna - o
świadczył Willi Stoph - że z 
całą stanowczością odrzuciliśmy 

tego rodzaju r<>szczen!a, które I 
nle dadzą się pogodzić z zasa
dą niedyskryminacji. 

Brandt w Erfurcie wielokrot 
nie stawia? problem zachodnie 1 
go Berlin·a. Problemy dotyczą
ce zache>dniego Berlina - po
wie-dział Stoph - nie -mogą być 
przedmie>tem rozmów między 
sz,efami rządów NRF i NRD. 
Berii.n zachooni nle należał 1 \ 
n igdy nie będzie naleź<!<\ do Re 
publ!kl Federalnej. lecz jest sa 
modzielną Jednostką pe>litycz.ną 
położoną pośrooku NRD i na j 
jej tery~rium_ 

Jeśli doche>d.zilo d'O napięcia I 
z powodu zachodniego Berl!.n.a, 

Dnia 20 mar.:a 1970 r. zmarł 

Kol. DANIELI SZYMAN
CZYK wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

mgr Edwarda Szymańczyka 
składają: 

KOLEŻANKI, KOLEDZY 
I ADMJNISTRACJA SZKO 
ŁY PODSTAWOWEJ NR 

139 W ŁODZI 

Dnia 20 marca 1970 r. zmarł, 
przeżywszy łat 54 mój naju
kochańszy Mąż, jedynv Opie
kun i Przyjaciel. najlepszy 
nasz Ojciec i Dziadziuś 

S. t P, 

Zygmunt Olczak 
Pogrzeb, poprzedzony mszą 

świętą odbędzie się o godzi
nie U.30 we wtorek, dnia 24 
marca 19'7o r w Ozorkowie. 
Wyprowadzenie zwłok na miej 
scowy ćmentarz nastąpi z lro
ściola parafialnego. 

O bolesnej stracie zaiwiada
miają 

:ZON"AI.. CORKI, SYN, 
ZIĘc, WN"USIA I 

RODZINA 

Zygmunt Olczak 
dyrektor Łódzkiego Przedsiębiorstwa Obrotu Produktami 
Naftowymi „CPN", zasłużony działacz społeczny, były po
seł do Sejmu PRL Il i 111 kadencji, były sekretarz WK SD 
w Łodzi i w Lublinie. Odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem X 
lecia PL, Honorowymi Odznakami Miasta -Łodzi i Woj. 

Łódzkiego. 
Cześ6 Jego Pamięci! 

Wyrazy głi:bokiego ws11ółC'&ucia Zonie ł Dzieciom skła
dają: 

DYREKCJA, PODSTAWOWA ORG. PARTYJ
NA, RADA ZAKŁADOWA ORAZ PRACOW. 

NICY ŁPOPN „CPN" 

Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratvcznego w Ło

dzi z głębokim tale~ zawiadamia, ze w dniu 20 marea 
1S70 r. zmarł kolega 

Zygmunt Olczak 
wiceprzewodniczący WK SD w Łodzi. wieloletni i zasłużony 
działacz Stronnictwa Demokratycznego, b, sekretarz WK SD 
w Lublinie i Łodzi, b. członek Centralnego Komitetu SD, 
pesel na Sejm PRL w II I Ul kadencji, działacz konspira
cji, więzień hit.lerowskich obozów koncentracyjnych, od
znaczony Oficerskim i Kawalerskim Krzy-tami Orderu Od· 
rodzenia Polski, Medalem X-lecia PL, Honorowymi Odzna-

kami m. Łodzi i Województwa Łódzkiego. 
W Zmarłym Stronnietwo Demokraty~zne traci działacza 

oddanego sprawie demokracji I socjalizmu, szlachetnego i 
ofiarnego Kolegę. 

Cześć Jego pamię~il 

Pogrzeb nastąpi we wtorek, dnia 24 marca br. na cmen
tarzu w Ozorkowie. 

Wyra~y najserdeczniejszego współczucia żonie, Dzledom 
i Rodzinie Zl'!!llrłego składa 

PREZYDIUM WK SD 
W ŁODZI 

Dnia 20 marca 1970 roku zmarł 

Zygmunt Olczak 
wiceprzewodniczacy Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa 
J)emokratycznegci, były poseł na Sejm PRI, i długoletni 
sekretarz Wojewódzkiego Komitetu SD, dyrektor Łódzkiego 
Przedsiębiorstwa Produktami Naftowvmi „CPN". 
Cześć Jego pamięci? 
Pogrzeb oclbędzie się we wtorek tj_ 24 bm. o godz. 14.30 

w Ozorkowie na Starym cmentarzu, 
Wyrazy głębokiego współczucia ŻONIE, DZIECIOM i RO

DZINIE składają 
PREZYDIA 

!WIEJSKIEGO I DZIELNICOWYCH KOMITETÓW 
STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO 

Dnia 19. III. 1970 r. zmarła, 
przeżywszy lat 81 

S.' P, 

Leokadia 
Sobczak 

z domu L.!>'ke 
Pogrzeb odbędzie się 23. UJ. 

br. o godz. 16 z kaplicy cmen. 
tarza na Zarzewie, o etym 
zawiadamiają pogrążone w 
glębokil'!l smutku 

SIOSTRY I RODZJ.NA 

W ŁODZJ 

W dniu 20 marca 1970 roku 
zmarł opatrzony św. sakra
mentami nasz najdroższy Mąż 
i Tatuś 

S_ t P. 

Henryk 
Trajmer 
Pogrzeb odbędzie sie 23 mar 

ca br. o godz. 15 z kaplicy 
cmentarza św. Wincentego 
na Dołach, o czym zawiada
miamy pogrążone w głębokim 
smutku 

ŻONA, CORKA J 
PO-ZOSTAŁA RODZINA 



_\Jiedzi eJn v 
Mae:azvn 

Dziennika 
Łódzkiego" 

PACJENCI DZIWlA SIĘ CZĘSTO. DLACZEGO LEKARZE ZALE
CAJA lllt1 - NIF..IEDNOKROTN/E PO STOSUNKOWO CIĘ2K1CH 

ZABIEGACH OPERACYJNYCH - PROBY WSTAWANIA Z LOZK.4 

JUZ W TRZY czy CZTERY DNI PO OPERACJI. CHODZI O ZA· 

POBIEZENIE GROZNEMU NIEBEZPIECZENSTWU. PO ZABIEGU 

OPERACYJNYM TWORZĄ SIĘ CZASAMI W FCRWIOBIEGU - NAJ

CZĘSCIEJ W ZYl.ACH NOG. CZEMU •. SPRZVJA" bl.UZSZE LE
ZENlJ!: - GROZNE SKRZEPY, WĘDRUJĄCE KU GORZE. TO ZNA
CZY KU Pl.UCOM. 

ZaC2opowanfe tyly ł zablo1cowanfe f)ruea mote JWOWadzM 
do traqłeznego zakończenia. Wtedy mówt 6tę tronteznte. te 
Of)erac1a Ble udala. ale nac1ent.„ 

Medycyna ni<' 1eS1 tu oezywl~cle bezradna. Umle1scowto
nfl zd1ee!amł rentoenows1clml slcrze11 mote bt1<' usunlety Of)e

racy1nte. m.otna tet odvowledntml medukamentamł stara<' ole 
sll(rzen roz11u~c1<' I ~nfe1szo1ac lcneplłwoU krWł - zapobiec 
tworzeniu rie noweqo. Nlestetv. ooólny stan choreqo mote 
U1tJkluC2a<' motllwoAć Of)erac11. a trodlcl •• rozf)uszczajqce" nie 
zaw.!ze sa skuteczne. 

PAKISTAll7CZYK 1""acu1aC1J ID Stanach Z1ednoczonuch. 
'fJrof MOBTN-VDDIN. ovracowal ł wtelokrotnłe 1ut z nowo
dzenlem U1tJpróbotcal aparat. usuwafqcy nlebezpłeczeństwo ID 
taklclr 1>'1rdzo 0r-:>tnuclr nrzypa'1kach Jesi nim umleszczont1 
n!I dlualm cewniku ro<tza1 maleńkteqo parasola snorzadzo
neqo z tworzywa tttu~'leqo. Pod lcontrola .-ent11enowslc11 

IDPToWadza s1E: qo do tultJ - at do mte1sca. w którym ?n'll• 
du!" ste wedrutqcu slcrzep Odt>owtednte urzadzent@ pozwara 
otwor?)lć czasze narasola. zamknąć ID nłe1 sk.-zep ł.„ odl<i· 
ezy<' parasol od t-ewntlca. lctórv Wye!aoa się na zewniitrz. 

Slcr•"1J zosta1e zatrzumany. w perlorowane1 "2aszy Para
•ola. letMa test nasucona substane1a nrzyAp1esza1acq roz
f)uszcwnle ta1crzen!ycll lerwt'lelc Po bardzo ie.-ótklm czasie 
ł skrze1> I otat"Zatqc1J ao na.-asol .. rozr>lywa1a sle" te stru
mieniu lc.-u:t Ale nawei dlute1 tkwtącv w tule t>arasol nie 
utrudnia r.MDtob1eQ1l. t>onl<ncat - 1ak referował 'IYl'Of. Mobfn• 
Uddin •M leo„oresle medyM:nvm ID Nowym Orleanie - te sa
słednlclr tulacll twona sle zastępC2e f)Olticzenla. zapewnla-
1qce swobodne lcrqzentE krwi. 

M. 

W POLfTECRNICE SZCZECINSKIEJ rozpoczęto nabór 
karrdydatów na nowy kierunek studiów. Od nowego ro. 
ku akademi~k1ego działać będzie przy Wydziale Inży

nieryjno-Ekonomicznym Transportu kierunek przygoto
WUjE!CY kadrę specjalistów obsługi maszyn cyfrowych, 
stosowanych w elektronicznej technice obliczeniowej. 
Na organizację przetwarzania danych przyjętych ma 
być w tym roku 25 studerrtów, a w roku przyszłym -
50. 

Specjall7.acja szcze~ińska jest kolejnym czwartym kie
runkiem tego typu na krajowych uczelniach technici;
nycb. Zorganizowana wstanie w tym roku jednocześnie 

z uruchomieniem podobnej specjalności na Wyższej Szko
le Ekonomicznej w Sopocie. Jak dotąd kadrę fachowców 
w tej dziedzinie przygotowały tylko 2 uczelnie: SGPiS: 
w Warszawie i WSE we Wrodawiu. 

... * ... 
WIELKJ KONCERN samochodowy „General Motors" 

>.amówil dużą partię robotów, które mają być zatrud-

, ___ ,-_. 

I Nasz specjalny wysłannik red. Jan Janiszewski odwiedził przed kilku 
dniami Zjednoczonq Republikę Arabską. Dziś zamieszczamy jego 
pierwszą korespondencję z tego kraju. 

O 
JCtee mój był nauczy 
clelem w El Alamein 
Pamiętam dokładnie, 

a było to w czasie 
wojny, kiedy miałem 

kilka lat, pewien żoł 
nierz polski spytał mnię „Jak 
się nazvwasz?". Dobrz~ WY· 
mawiam, prawda? Dostałem 

od niego czekoladę i pokazał 
ml zdjęcie chłopca, pewnie 
jego syna. Odtl}d pocnułPm 

wiele sympatii dla Polaków. 

A mote to wpływ ojca, któ
ry opowiadl}ł mi, jak dzielili 
się • nami obiadami • kuch 
ni poJoweJ I byJI tacy bez· 
pośredni, przyjacielscy." 

Dziś „mały chłopiec z El 
Alamein" jest jziennika· 
t'7.em. a rozmowę ze mną 

rozpoczął od niezwykle cie 
płycb słów pod adresem Fil 
harmonii Narodowej, która 
w lutym zdobyła sztur· 
mem. jak to określił, serca 
melomanów kairskich. Gwa 
rzylibyśmy dłużej. ale prze 
rwa dobiegła końca. 

no fortepianu zasiadł Frie 
dricb Wubrer, a przy pul
picie stanął Franz Litzschau 
rer. 
Dwutyslec•me prawie audyto

rium zareagowało burzllwyml 
okla<kaml, i:dy dvryg'ent opu~ 
ell batute. w mmanlu W'.l'sokle 
go kunsztu wykonanta Piątego 

... ... ... ... ... ... . . . ... ... ... 

... ... ... . .. ... ... ... ... 

........•... 
·········~·· ..........•• 

ltoncertu na fortepian ł orkle 
stre Ludwika van Beethovena. 
ltledy opu.iczaliśmy wspanlaly 
gmach filharmonii kairskiej, 
zwącej sle 4'ficjalnle ,.Sayed 
Derwisz". na!z przyjaclel r El 
Alameln ,pyta! d;v~kretnle: 
Co sadzisz o aku1tyce? Odpar 
łem: - Mól droel. lestrm me
lomanem nn bard"o urzeclet
nym uozlomle. ale... Wówt"zas 
dokotl<"zvl mote zdanie w:v-
ratnvm zadowoleniem: Po· 
czatkowo fotf'le bvl• uokr:vte 
•ztucznvm twot"l•Wem. ale t>ót 
niej •mieniono na tkanlnf' wel 
wetowa RM't1ltat. fak 9łYSZA• 
leć. 7"'1$111t,..młtvt 

Następny wlecz6r artystyczny 

spędzf1em na występie eg1Pskle 
go brata „Mazowszan. Ten 
przeszło stuosobowy zespól (z 
Własna orkiestrą) pleśni I tań
ca zaurezentowal chorf'Oll:'l'aflc• 
nie, wokalnie I muzycznie wie 
le re1?lonów ZRA - od ĄJf'k· 
sandrll po Nubię. w nle'Z'WY
kle barwnej onrawte kostltt
mów. Układ nlektóryrh tań<'ów 
unv1>ominal nłeco bulear<kle, 
rvtm I nl;vnnoś~ llTanlczylv z 
9amba. Urzeka .ląca była muzy 
ka. W ln•trumenta<"h domino
wało drewno I rM:norodno~~ 
ln•trttmentów nerku8vjnvch. 
NleZWVkle wrat.enle sprawll ta 
nlec zesnolU me•klf'l:o, uorusza 
.facel?o '<le w rvtmle uustvnnPl 
karawan:v. Nałwlek•ze lednak 
brawa uublkznoś<"I zdnbvł:v ęro 

tr•kl taneezne. sz<""""'ólnle 7aś 
unf'd•taW!alA<"a nieEmlertelnv 
łf'mat w całym 4wlecle - za. 
lot:v flr<"vka. a ra.-21'1 zech<':V· 
ka. do hot.Pt"O d7łł'W1"7Prla. l.Rl"Z 
n11<łem no•7<"Zel?ńlnyrh nunk
tów oroirramn bvla konfnan
c;ł.--rka. nr7rk~'7vwana J>ł"?:e7 mfł. 

l?•f<>n. ~OJl•tkł ! •fltl~rl Apł'"
wall przed mikrotonem, ale_ 

............ 
••·•··•···•• •....•.••..• 

nione przy montowaniu nowych modeli samochodów oso
bowych tej marki. 

60 „żelaznych Mików" - jak nazwano roboty zain-
stalowanych zostarrie w zakładach GM. Zwraca się przy 

r 
ROBOTY A SAMOCHODY 

tym uwagę, że „mechaniczny człowiek". mający ponad 
2-metrowe „ręce", wyposażone w specjalne urządzenia. 

może zastąpić robotników przy wielu operacjach produk
cyjnych . 

Doświadczenia z robotami prowadzą również inni pro
ducenci samochodów - „Ford" I „Chrysler". 

W!tawkl ebóralne taile„11cego ze 
spolu nagrane były na play. 
backu. Spektakl O\łbywal sie w 
Operze Kairskiej. która wnę
trzem do złudzenia urzypoml· 
na wiedeńską. Platon zdobla 
portret• 1lawnvcb kompozyto
rów. Dollczvlem sle Donbettle 
ęo. Ba<'ha. Mozarta. ale nie od 
nalazrem n.nnlna. Publłl'znn~ć. 
uodobnle 1ak w .,Sayed Der· 
wl•7" bardzo tywo reao:ule. 'IV 
Ml8-"le or-zerwv kawiarnia oue
rowa bvla wvnelnlona rekordo 
wo. Ketnerrv w błvc;kawlt-znvm 
wnroSf tPmnle podaia do •ton 
ków tłoc:ln·~"~'P c:ok1 ~ nomara6 
'""'"'""'" rvtT"vnnwv . rvtrusowv. 
Jabłeczny (najdrotszy I). a ka• 

wa - mazbu pn:yrządzana Jak 
n nas po &urecku - wyśmle· 
nita. 
Finał koncertu zespołu „Re

da". taka bowiem ma nazwe 
- od nazwiska dyrektora -
stal sit: corsrm kwiatowym. 
Na scenie nojawla1a •le wspa
niałe wlrńce. zawlP<o7one na 
trńlnotnv<"b 1>odstawat"h, 

Po wvj4<"1u ' „11. mimo 1>ót 
neJ 1?0<17.inv. ullt"e ur7voomlna 
lv mlP<17.vwoJenttv deptak na 
Plotrkowskłej, """"!n zatrzv
mal mnie urzed •klepem 7 ulv 
taml. ,kąd rozlP.-ał •le 4ulrw. 

- Słvą7V'7?! To ~1>lewa na-
117.8 nal•lawn!P1•7a nlf'śnlarka -
Om 11'.ol•om. tTwiPlłilana Jest w 
calvm ~wle<"IP arall<klm. Ostltt 
nlo zrohlla wielką furor<: w Pa 
rvru. Ret"ital łPl trwa C7trr• 
1?nd7ln•. " ~lewa tvlko dwa 
ntwnrv. ,JDk bv 11 to wytln,..,a
l'ZVł? Wla4dWIP to •a •1>iPW
n„ onowlP41'1. Om Kltlsnm ci•« 
""v 11tłe nł.- ę;:fahna«-""" nownd7e 
niem łuł od f'ńl wieku. a w 
tpł rhwm m~ ~~ lat. 

W kł11<„ dni nń-JnlP1 w salre 
kawlarni!!no-telewtzyjnej hotelu 

. .....•..... •.......•..• . ..........• 

KIEDY 
miłość 

SIĘ 

kończy 
Jak niedawno podała „L'

tieraturaaja Gazieta" w ZSRR 
liczba rozwodów. przypadają 
ca aa każdy 1000 mieszkań

ców wzrosła prawie dwukMt 
nie w okresie od Hłf;6 do 1960 
rdku. A w roku 1966 współ
czynnik rozwodów jeszcze bar 
dziej urósł, gdyż wprowadzo
no uproszczoną procedurę roz 
wiązywania małżeństw. Nad 
przyczynami tego zjawiska 
społecznego zastanawiają się 

obecnie nde tylko prawnicy I 
socjologowie, ale także filozo
fowie. ekonomiści. ~tatystvcy, 

a nawet matematycy . Zwięk

szona Ilość rozwodów budzi 
bowiem wiele obaw aaturv 
społecznej I przysparza sporo 
kłopotów. 

Wszyscy badacze tego za

gadnienia starają się znalef.ć 

przede wszystkim przyczyny 

r01:wodów I odpowiedzieć na 

pytande: - Co robić. aby mi

łość nigdy się nie kończyła? 

Nie wykluczają oni jednak. 

że w wielu wypadkach roz

wód jest dobrodziejstwem, p() 

nleważ daje ludziom szczęś

cie. Bywa też złem I trage

dią, zwłaszcza, gdy są dzie-

________ „ 

"Abo Simbel" w Assdanle u~ 
nałem la na małym ekranie. 
Frekwencja jak oa meczu Gór 
nlka z Lewskim. Audytorium 
za<'howywalo sle niczym oa !{a 
lowym koncercie w fllharmo· 
nil. Nleątetv. tPk<ł docierał do 
mnie może nawet ' w mnleJ• 
sz:vm •topniu nlł do Wielu pło 
senkarzv ~ulewających plosen· 
kl angielskie. 

Zgoła Innych natomiast wra~ 

teń dostarczy! mJ ttaM 
„D:fWlek I światło". .Jeo:o 9ce• 
oerle naturalną stanowią trzy 
plramld:v skupione obok sflnk• 
sa. R7ecz sle dzieje ną urzed· 
mieścin. 11 rac7e1 na peryfe
riach ltalru, w Giza. 

Godzina t9. z l?łośnlków roz 
mle•nczonych Bóg Wie w Ilu 
punktach rozleo;aja sle !l"łosy 

królów I królowych. kapłanów 

lub komentatora - rzecmlka 
prawdv hlstorvczneJ. Jestem 
równld akustvcznym ~iad· 
klem uroczvsto~cl koronacyj· 
nv<"h noll:'l'zebnwvch. "'ł:vszę 
tetenł koni. turkot rydw~nów 
boinwvch. trlumfalnv dfwlęk 

fanfar. "awodzenle 
krz:vkl tłumu I 
szept podziwu. 

nla<"?ek. o• 
wzmocniony 

Suektakl nai?ranv Jest na t~ 
mle w tt"lecb wersjat"h: arab• 
skieJ. ang-łelsl<lej I fran<"U•klei. 
Po am:łelqku w wvkonanlu ar• 
tv~tów slawneg-o teatru „Old 
Vie". Ale nie przejął mnłe łY· 

le i:los słynnego na eal• świat 
Hamleta 
Ollvłera. 

lorda 
naątrl)l 

Laurence'a 
wvwolany 

promieniami 
różnorodne.I 

reflPktorów 
tonarll barw. 

w 
pró 

bofac:vch ro7'Wiaza~ zao:adke U· 

śmiechu sflnk<a. Próbowolem t 
fa, ale wla~l"IWP ro7'Wl87Anle 
uoduowted7lał stedz11cv obok 
mnf„ n1n••t. angielski: - Sfinks 
jest sfinksem. 

. ••.......•. . .......... . . .•.......•• 
cl. Bez względu na 

będą wyniki badań 

ków, socjologów, 

stów i filozofów. 

to. Jakle 

prawni-

ekonomi

ledno jest 

pewne - wzrost ilości r.ozwo

dów o ie świadczy wcale o ll• 

padku zasad moralnych lub 

kryzysie rodziny. Jest jedy • 

nie jeszcze jednym dowodem, 

że nastąpił obecnie !l"Wałtow

ny proces przekształcania się 

stosunków rodzinnych, a głów 

nie mamy do czynienia z ich 

demokratyzacją moderniza

cją. Procesem tym można kie 

rować. lee-z nde można go za

hamować. 

Obliczenia qt.tv•tvczne wvka
z:n ia n mP7C"zv7.:ni nrzeYvwaia 
łłwa aktvwne ok„esv 'lawier~
ni::t maHeńs„w l>iprwc:'1.v w wie 
ku 2'~-27 ł dr1u~; w wjekn ol<o
łn 40 1:;1t ~~torniAc:t k~h;p„v 
tvtlc:n iedrn T!IZ - maiar ~0-24 
l~t::t ł wła~riie w tvm nTawtło
„o.dol)nip tkwi e-łAwn;:1 f'T7•'C'7V• 
O:ł r07"l!:łd::1ni~ SiP m:>ł?:P"1~hV. 

kt6rP nrzetl"'\'V;tłv ~-9 ~ n::t'\\'Pł 
l()-tq lat On7v te? wnłvw n'1 
Tf'l7"a" rnrl7inv ma fa - ni"'>'a.-.,.:f 
no-Ef- rh::·:n„~trtpTfaw ohn m"(J7on
k6w łP'kkomv~lnP tr"t'\c"tnwanie 
mał7f'ństwa i alkoholizm 

Nif'ł~two fest c;twfPl"rl?i'c' C'l'V 
1liP' n~ fhli7c-7vrh ł;:tt~rh fl n~~ Tt"'l 

wo.flńw w ?'C:::"PR wzr"4nlP W 
ktł+tł„,m h~d? r::t7ieo w,·tl~ip c:i(ł 
ł"Pfnwe ~hv novirrArlr fło nr.:łW
nPi 1pa~lf.,.aC'ii 73l"'Pf'7Vn 1 ko· 
nlpr7nn~t"'i~ nP.'hc:7<;tnfa kh w 
flrn1<'' Półro<''7'1v f\kl'Pc: n:::tr'7e„ 
C7PAc:tci nnwinlr,,n „~c:ł"~nił' flo-
tv..rhr.,..„c::nwv miPc::; ... "ZTJV .nl(r.ac; 
rtrńhnv'' fi:;nr ·„v ·błnł1v tn Te..,~7p ... 
mn n07n~ni11 c::f„ orzez- orzv„ 
S7.h"Ch maHonków 

Rozpatruje się też w Zwią1-
ku Radzieckim wprowadzen'e 
przedmałżeńskich poradni. a 
w tamtei<zych szkohch ~rerl

nich wvkl~dów (dla oboi!(a 
płcil z zakr<><u !(o«porlar<tw~ 
domowel(o Bowiem trwało5ć 
roclziny jest u nas7vch sasi~
dów jednym z piPT"w<;zonlano 
w:vcb za!(adnień 'l'wiPrdz! się 
tam. że rozwód oowm 1en 
mieć mieis<'e tvlko wtf>dv . je
żeli jest koniecznv zp <;połecz-
npn-n t"l,,..,1~t11 on.1:,.1...,,.. ... ;~ 
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NIE ULEGA WĄTPLIWOSCI, ŻE CAŁA 
AKCJA „NIEPODLEGŁOSCIOWA" ZAINI- -
CJOWANA PRZEZ LICZNE GRONO MIE
SZKA~CóW WYSPY PSOW, DOPROWA
DZONYCH DO SZEWSKIEJ PASJI LEKCE
WAŻENIEM ICH SLUSZNYCH POSTULA_ 
TÓW PRZEZ WŁADZE MIEJSKIE LONDY
NU, ZAKRAWA NA GROTESKĘ. 

Z DRUGIEJ STRONY TRUDNO JEDNAK 
ODMóWIC RACJI SAMOZW A~CZEMU 
PREZYDENTOWI WYSPY PSÓW, 37-LET
NIEMU EDW ARDOWJ JOHNSOWI, KTÓRY 
ZWRACA UW AGĘ, ŻE BEZ TEJ OPERET
KOWEJ OPRAWY, BEZ PROKLAMOW A
NIA NIEPODLEGŁOSCI I BEZ UST ANO
WIENIA WŁASNEJ .,FLAGI PA~STWO
WEJ" ORAZ BEZ WYSŁANIA NOTY ;,DY
PLOMATYCZNEJ" DO PREMIERA WIL
SON A, NIKT, ALE TO ABSOLUTNIE NIKT 
NIE NAPISAŁBY W GAZETACH ANI SŁO
WA NA TEMAT TRAGICZNYCH BOLĄ
CZEK TEGO NAJBARDZIEJ ZANIEDBA
NEGO l ZAPOMNIANEGO PRZEZ WŁA
DZE SKRAWKA LONDYNU. 

„ _________ , _________ ~· 

A tymczasem, jak oświadczyła mi pn;ez te

lefon „pani prezydentowa", ezyU małżonka 

Edwarda Johnsa, wystarczyła jednorazowa blo

kada dwóch mostów zwodzonych łączących 

Wyspę · Psów ze stałym lądem, aby za pośred

nictwem prasy, radia I telewizji nie tylko Lon

dyn\ Anglia, ale dosłownie cały świat dowie

dział' się o współczucia godnym losie 4000 ro

dzin -zamieszkałych na Wyspie Psów. 

Pani_ prezydentowa, która właśnie przygoto

wywała w tymczasowej rezydencji „Rady Re

publiki" drugie śniadanie dla swej dziatwy, po-

wiedziała D}I,; że na razie władze niepodległej 

Wyspy Psó~ nie podejmą żadnych dalszych 

kroków. Czekamy - oświadczyła - na reakcję 

ze strony premiera Wilsona, który pisemnie 

potwierdził odbiór naszej noty oraz na wynik 

rozmów, które mój mąż przeprowadzi z bry-

Od własnego korespondenta 
w LONDYNIE 

budynek adaptuje się dla szkoły powszechnej, 

ale obietnicy nie spełniono i gmach nadal za

mknięty jest na cztery spusty. 

Dotkliwą bolączką jest ponadto fatalna ko

munikacja z Londynem. Trasa jedynej linii 

autobusowej biegnie przez most zwodzony, 

który często, gdy przepływają statki, zamknię

ty jest dla ruchu przez pól godlliny, a nawet 

dłużej. I wreszcie, wskutek brak~ dostatecznej 

iloścł sklepów, zwłaszcza samoobsługowych, 

gospodynie domowe nie tylko mają trudności 

z robieniem zakupów, ale ponadto za wszyst

kie artykuły, nawet pierwszej potrzeby, naby

wane u lokalnych sklepikarzy, muszą płacić 

znacznie wyższe ceny nit obo.,,Aązujące w in

nych dzielnicach Londynu. 

Edward Johns, który zainicjował „rebelię", 

wcale nie Jest awanturnikiem goniącym za ta

nią popularnością. Jako radny dzielnicowej 

Rady Miejskiej Tower Hamlets, do której 

administracyjnie należy Wyspa Psów, niejed

nokrotnie prośbą i groźbą usiłował skłonić wła

dze do ulżenia doli mieszkańców zapomniane

go skrawka Londynu. Opere.tkową akcję „nie

podległościową" rozpoczął jednak we • właści

wym momencie, w okresie poprzedzającym wy

bory do Rady Wielkiego Londynu, która obec

nie opanowana jest przez konserwatystów. 

Johns, który• nie jest pozbawiony sprytu poli

tycznego, słusznie przewidział, że rebelia na · 

Wyspie Psów wykorzystana zostanie przez la

bourzystów jako ważki argument w toczącej 

się obecnie walce przedwyborczej. O trafności 

jego przewidywań świadczą D;liędzy innymi po

jednawcze gesty ze strony rządu Wilsona, któ

remu szczególnie zależl:'. na pokonaniu tory-

• Ul1f ~'{JLQ. I 
~---..... -~~-~~-..... ---.................... _,, 
na: 

tyjskim ministrem spraw wewnętrznych J. p 5 o w 
Callaghanem, 

Aby zrozumieć tło konfJiktu, należy przypo- ) 

omieć, że Wyspa Psów otoczona od zachodu, ., 
południa i wschodu_ wodami Tamizy, odcięta .,._-"_...., _________ , ____ ~ 

jesł od stałego lądu kanałami I basenami por- • 

towymi tak zwanych doków zacbodnioindyj-

skich. Pomimo zbudowania tam kilku nowych 

bloków mieszkalnych, większość mieszkańców, 

która rekrutuje się głównie spośród pracowni

ków portowych, gnieździ się w odrażających 

ruderach. O ich stanie świadczy między inny. 

mi fakt, że przed paru laty tam właśnie jedna 

z ekip telewizji amerykańskiej nakręciła zdję

cia do filmu dokumentalnego o angielskich 

slumsach. 

O karygodnym braku troski ze strony go

spodarzy Wielkiego Londynu świadczy również 

to, że jedyna na Wyspie Psów szkoła średnia, 

do której 11częszczało około 200 uczniów, została 

przed dwoma laty zamknięta. Początkowo wła. 

dze uspokajały mieszkańców, że opróżniony 

sów w Londynie - i to jeszcze przed nadcią-

gającymi wyborami parlamentarnymi. 

Oczywiście wcale to nie oznacza, że w przy

padku zwycięstwa labourzystów w wyborach 

do londyńskiego samorządu miejskiego spełnią 

oni postulaty ,,rebeliantów". Ale na pewno coś 

zyskają na tej grze. 

Wyspa Psów zawdzięcza swoją nazwę królo

wi Edwardowi m, który za swego panowania 

(1327-1377) trzymał tam swoją psiarnię. W póź

niejszych wiekach rejon ten sławny był z ży- 1

1 znej gleby I hodowli rasowego bydła. Na psy 

• zszedł dopiero w wieku XIX, gdy zbudowano ! 
tam baseny portowe. 

JAN SZCZERBIRSKI 

Dzisiaj publikujemy kofejnq wypowiedź w naszej dyskusji o tea
trach łódzkich. Głos w niej zabierają wybitni znawcy problemu, lu
dzie teatru, działacze, Czytelnicy. Następne wypowiedzi - w codzien
nych wydaniach „Dziennika". 

O 
d lat kilkunastu śledzę 
łódzki żywot teatralny 
z uwagą, atoli godzi się 

wyznać, iż od kilku lat już 
tylko ze słabnącą uwagą. Swo 
je zachwyty i rozczarowania 
objawiałem wielokrotnie, o
statnio dokładnie w roku 1968 
na łrunach „Odgłosów" w ar 
tykule pt. „Teatr, jaki mógł 
by być" (!). Przeczytałem dzi
siaj ponownie ten artykuł. 

Gdyby nie to, że jest zbyt 
długi, zacytowałbym go w peł 

nym brzmieniu: nie stracił 
nic na aktualności. Nie trze• 
ba dopowiadać, o czym to 
świadczy, jeżeli sytuacja z 
roku 1961ł utrzymuje się w 
roku 1970, wykazując podob
ne -tendencje nijakości, raz po 
raz jedyrue przerywane zna• 
czącymi faktruni artystyczny 
mi, nie mającymi jednak dal 
szego ciągu. Są one w istocie 
rzeczy wątłe i przypadkowe, 
skoro nie powtarzają się i 
nie utrwalają w świado

mosc1 przez kontynuację. Z 
tych powodów nie mam wiei 
kiej ochoty na podejmowanie 
dyskusji, nie wierzę bowiem 
po prostu w jej skuteczność, 

w siłę przeobrażającą gada
nia. 

Inicjatywa „Dziennika Łódz 
kiego" jest bezsprzecznie pięk 
nym przykładem troski spo
łecznej o teraźniejszość i 
przyszłość łódzkich scen. Wia
domo wszakże, że przec1ez 
nie nasze poczciwe rady i słu 
szne czasem spostrzeżenia, u
dzie lane choćby w recenzjach, 
ani cierpli wa życzliwość pu
bliczności, oJ:>jawiająca się w 

• . k. 
. ·"--'O I 
m0qłb,y 

b4C 
upartym chodzeniu do teatru, 
odmienią ten stan rzeczy. 
Grubą pr~esadą czy zwykłym 
nieporozumieniem jest np. 
powtarzać. ze przeszkadzają 

w działalności naszych tea
trów różne komisje m. in. 
komisja repertuarowa. Co nie 
znaczy wcale, że uważam je 
za potrzebne. Gdyby ode 
mnie zależało, zrrióslbym je 
natychmiast, ale przecież 

we Wrocławiu, który w 
moim przekonaniu jest naj
ciekawszym środowiskiem tea 
tralnym w Polsce, włączając 

w ten rachunek i Warszawę, 
działają zapewne także komi
sje, działały, jeszcze na tarczy_ 
wiej, za dyrekcji w Teatrze 
Nowym Kazimierza Dejmka. 
Jakoś dawali i dają sobie z 
nimi radę. Natomiast gorzej 

byłoby, gdyby te instancje 
konsultatywne uzurpowały so 
bie głos rozstrzygający, opóź

niały zatwierdzanie planów 
repertuarowych itp. Pozwolę 

sobie zapytać, kto jest odpo
wiedzialny za to, iż w poło· 
wie marca nie znany jest re
pertuar przyszłego sezonu. 
Komisje ezy teatry? Nie w 
tym jednak rzecz. 

Odnowa musi nastąpić w 
samych teatrach. Cel ten, jak 
każ-dy doniosły cel, stawia pew 
ner zadania; bez ich spełnienia, 
nic się nie stanie. Moim zda
niem ów cel odnowy wy
maga wyrzeczeń, skupienia 
energii I środków. Mój punkt 
widzenia jest następujący: 

dopóki macierzysty teatr bę

dzie traktowany jako jedno 
z m1eJSC pracy, nie najlepiej 
w opinii ludzi teatru płatne, 
jeśli ambicje pozostaną wpra 
wdzie przy scenie, a ogrom
ny wysiłek I najlepszy czas 
będą ponad normę eksploato
wane w filmie (różnych me
trażów i rodzajów), TV, w 
kabaretaeh, radiu, imprezac,ll 
masowych itp., dopóty nie 
może być nawet mowy o po
prawie sytuacji. Nawiasem mó 
W'iąc, chciałbym zapoznać się 

z terminarzem zajęć tzw. 
wziętych aktorów i dyrekto
rów; wiele bym dał za taką 
lekturę. Wiem, że forsa jest 
niezbędna, bodźce materialne 
są ważne, lecz rozWOJ sztuki 
opiera się na innych stymu 
la torach. 

To, 1:0 proporruję, może wy 
dać się komuś naiwne i sta

(Dalszy ciąg na str. 5) 
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: - oczywiście na mlodzteż. kojarzy s;e zaraz warszawiakom z ciuchami na : = Swego cza.su, jak pamiętamy, ksiq,dZ proboszcz bazarze Różyckiego. e 
: w Leśnej Podkowie zwolnil swego organistę, a Bazar Róźycktego jest neczywlście niezwykły, : e zatrudnu gitarzystów. z tej decyzji powstaia nie dlatego. :te tam mo:i:na sobi.e do wolt po- e 
- tzw. msza beatowa. która zrobiła zupelnie rę- han-dlować l potargować. jak_ za Franza Józe· -e welacyjną karierę. nawet światowq,. Nagla fa. Ra.czej dlatego, że tam - u baby - możn<t e 
- r.eśna Podkowa stała się realną konkurencją zjeść najsmaczniejsze pyzy po warszawsku. Pod -e pałacu króla Jana. polowań dewizowych na je• tym względem bazar Różyckiego na Pradze siebie, ant nawet swej instytucji. Ludzie tD slut bowt4z11nte d(a. uczczenia 22 Lipca, że do 22 lip• e 
C lenie w polskich ostępach, a nawet stała się może być wzorem dla stołecznej gastronomii. bje publiczne; reprezentują każdego z nas. Po- Ca nie będą bić". - : =- konkurencją dla samej Częstochowy. Parę gazet A jaka panie, tam kultura? Ęonsument prawie Wiedzmy, przyjeżdża czlowiek z zagranicy. Na.. Dlatego 'lńttych lodzian zapraszam do stolicy, =-

na świecie oglosilo liturgiczny cud u> Leśnej książę spłukany, ale nikt mu po kieszeniach początek stosuje zasadę, jak ich widzę, tak tch ale do teatrów ł to z wlasnymi jajkami na 
: Podkowie. o tle si,ę orientuję, Hanuszkiewicza nie pl<)druje ! wszystko gra. W gastronomii na piszę. Mogq zatem turyści ze Wschodu ł z Ztl- twardo. W teatrach - wiadomo. stolica 1 W re- : 
:_ nie lączy n ic z P1'oboszczem z Leśnej Podkowy, tomiast odwrotnie. Ostatnio moda na bity ko- chodu podziwiać Stare Miasto, Dom Chlapa, stauracjach natomiast jak w mordobi;lskim po· :_ 
_ natomiast stoleczne kuratorium wtąźe duże n~- tlet a la gość. W związku z tym na chuliganów Hutę Warszawa i pomniki, ale czy ktoś o nor- wiecie. _ 
- dzieje z Hanuszkiewiczem. Dotychczas bowiem posypały się pierwsze wyroki. W tym miejscu malnych zmyslach może 1J0.1ąć, dlaczego na SttJ -
5: teatr, w przeciwieństwie do paru innych ognisl< zgadzam się z twierdzentam!, te przed popel· rym Mieście !Ub w Domu Chlapa z;edzenie ko- .IERZY KOCHAŃSKI _5 
TtJJJJ 1 JIJ JJ 11,11łIf11 IJ I I I J I I I Ił J 1111 Jlll llll llllJlllllllllllllUUIUłllllllllllllllllmlUllllWllllllllllllllllllJlllllllllUllllłllillUlllllJllDIUIUllllUUUllDIUDIIWllllUllHIJlllUllJUlllJllllllllUllllllilllllll 
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E LOSY TEGO ŚWIATA ZAWSZE NAPAWAJĄ LUDZI TROSKĄ. JEDNI SNUJĄ WIZJĘ = 
=-- PODBOJU KOSMOSU, PLANET J GWIAZD, INNI WIDZĄ TEN ŚWIAT PEŁEN AUTO- § 

brały Włochy, Węgry, Bułgaria / i Albania, JUSoSła 
wia padła. Zajęty został Zagrzeb. 

=: MATÓW WYRĘCZAJĄCYCH CZŁOWIEKA W JEGO CIĘŻKIEJ PRACY, JESZCZE INNI = 
WIDZĄ PRZYSZŁOSO ŚWIATA MROCZNĄ, WYPEŁNIONĄ DOMINACJĄ DZIWNYCH 5j 

Pod koniec roku 1940 w. Brytania i Stany 'Zjed 
noezone zwołały do Szwajcarii konferencję, na 
której miano zrewidować postanowienia traktatu 
wersałskie11:0 i ustanowić pokój. Usiłowania te 
były jednak hamowane, bowiem oba te państwa z 
trwającej wojny czerpały kolosalne zyski. Jedy. 
nym państwem, które naprawdę pragnęło pokoju 
była Czechosłowacja, której zabiegi czynione we
spół z Austrią, doprowadziły do zawieszenia bro
ni. 

$ STWORÓW NAD CYWILIZACJĄ STWORZONĄ PRZEZ CZŁOWIEKA. 5 
- LUDZI ZAWSZE CIEKAWIŁA PRZYSZŁOSC. NIC TEZ DZIWNEGO, ZE LITERATURA -5 PORUSZA.JĄCA TE SPRAWY ZAWSZE CIESZYŁA SIĘ POWODZENIEM. DZIŚ BOGATSI § 5 O DOSWJADCZENJA SPRZED 30 LAT, Z UŚMIECHEM CZYTAMY TO CO PISANO O li $ 5 WOJNIE SWIATOWEJ, NIM ONA WYBUCHŁA. DO TAKICH PISARZY - FUTUROLO- = = GÓW NIEJAKO - NALEZAł.. WELLS. SPRóBU.JMY DZIŚ PORÓWNAĆ TO CO WIEMY 5 § ~z:"t:::~~ :oMLU::i~:uD~~~:t:CZEŃ, z TYM co USIŁOWAŁ PRZEl'()WIE· § 

Tymczasem w Polsce narastał powszechny ruch 
pacyfistyczny. Cały naród był przeciwny wojnie. 
Mnożyły sję dezercje, sabotaż. Wybucha powsta· 
nie chłopskie na Ukrainie zachodniej. - = łllllllllllllllJ 11101111111111 Wybuchają wojny lokalne. Litwa atakuje Pol• 
skę, Niemcy zmuszają Austrię, by wzięła udział 
w wojnie po ich stronie. Węgry zaatakowały Cze 
chosłowację, a Rumunia Węgry. Bułgaria wypo
wiada wojnę Albanii, Grecja zajmuje wyspę Ro
dos, wojska radzieckie ruszyły na pomoc walczą
cym chłopom ukraińskim, ale ograniczylv się tyl· 
ko do zapewnienia bezpieczeństwa obYWatelom 
Repnbliki Ukraińskiej. Polacy zostali zmuszeni 
do opuszczenia Poznania.. 

(Dokonczeziie ze str. 4) 

rośW'ieckie, ponieważ pachnie 
idealizmem. Oczywiście, sie
dzenie całymi dniami w te. 
atrze - a był już taki opę
taniec w tym mieście 
wszystkiego jeszcze nie za
łatwi. Pilnie potrzeba od za
raz tęgich głów. Niełatwo 
o nie, towar to rzadki, na 
szczęście bezdewizowy. Kon
centracja sil i środków wy
maga mądrego gospodarowa
nia nimi. Preferowanie talen 
tów jest poza dyskusją, lecz. 
wymaga wykorzystywania 
wszystkich, co wbrew pozo
rom nie jest, niestety, powsze 
chną praktyką w naszych te
atrach. Pisałem we wspomnia 
nym artykule: „Marzy mil. 
si~ choćby. jeden zespół prze
niknięty do trzeWi i spójny 
rzeczywistym programem ar
tystycznym i społeczcym ( ••. ) 
Powstaruie rzeczonego zespo
łu w obecnych łódzkich wa
runkach przyrównać by mo
żna do objawienia się cudu, 
lecz póki żyjemy, nie traćmy 
nadziei. A nuż. W kazdym 
razie pielęgnacja takiego 
ekscytującego marzenlia służy 
jako dowód konieczności jego 
materializacji". 

5 stycznia 19'0 roku o godzinie trzeciej słlne klu 
cze polskiego lotnictwa zaatakowały Gdańsk. Je
den z polskich samolotów. trafiony pociskiem ar
tyleryjskim, spadł w centrum miasta, wywołując 
pożar ratusza. Inne polskie maszyny, biorąc kurs 
na Berlin. atakowały stolicę Niemiec. Lotnictwo 
francuskie bombardowało Bawarię i Prusy. W 

fantasta Wells 
dwa dni później, 7 stycznia, pierwsze polskie bom 
by gazowe spadły na Berlin. Jednocześnie taszy
stówskie Włochy 1:aatakowalv Jugosławię, obrzu
cając Belgrad bombami i:-azioWYmi. - Tak wyobra
żał sobie wybuch II wojny światowej Herbert 
George Wells, pisząc w roku 1933 jedną ze swych 
książek,, 

Wells - pisarz i socjolog angielski w swych 
półnaukowych powieściach, podobnie jak J'ules 
Verne tworzyt wizje przyszłości. Starał się w mo
żliwie realistyczny sposl>b ptzedstawić to, co jego 
zdaniem, miało nastąpić za ileś lat.. W prze
widywania Wells bawił się nie tylko jako fanta
sta, ale także jako historyk i socjolog. Uderzająca 
przy tym jest jego oiemal zoologiczna niechęć do 
Polaków, których autor obdarza wszystkimi, naj
gorszvmi cechami. To właśnie Polacy, zdaniem 
Wellsa, mieli być tymi, którzy zaatakują Niem
ców, obrzucą ich bombami gazowymi, słowem, 
staną się ludobójcami. Taka idea zgodna była z 

Zdjęcia ukazują piękną, wy
soką dziewczynę 0 ciemnycb 
oczach i uwodzicielskim llŚmie
chu modelkę londyńską, 
April Ashley. Jesienią 1963 r. 
poślubiła ona w Gibraltarze sv 
na lorda, arystokratę Arthurn 
Corbetta, teraz zaś prowadzi z 
nim sprawę rozwodową. Histo
ria jakich wiele. Ale tylko na 
pozór. Bo oto sędzia wyrokuje, 
że piękna April Ashley nie jest 
w ogóle kobietą, lecz mężczyz
ną imieniem George Jamieson„ 
urodu>nym w Liverpoolu przed 
32 laty ..• Chociaż George prze
prowadził w r. 1960 tzw. opera 
cję zmiany płci, w myśl prawa 
- zawyrokował sędzia - był, 
jest i będz.ie mężczyzną. Powo
łani przez sąd dla wydania eks 
pertyzy lekarze, w liczbie 9, 
potwierdzili, że według wszel
k!ch moźllwvch tt'stów miss 
April jest mężczyzną. 

przekonaniami autora, 
cierpiał Polaków ale 
tych, których osądziła 
faszystów. 

który przez całe życie nie 
też nie dl\2"ZYł sympatią 
już historia - niemieckich 

Wells nie pomylił się tylko w tym przypadku, 
gdy mówi, że wojna wybuch11ie jako wynik sporu 
o Gdańsk. Dziś bogatsi o doswiadczenia sprzed 30 
lat, spróbujmy przypatrzeć się bliżej wynurzeniom 
tego utopisty i realisty, socj0<Ioga i fantasty. 

W końcu grudnia 1939 roku jakiś Polak o wy. 
bitnie semickim wyglądzie, przejeżdżał przez 
Gdańsk. Cierpiał z powodu czegoś, co utkwiło mu 
w zębach. Postanowił skorzystać z usług dentysty. 
Idąc ulicą, ów Polak krzywił się niemiłosiernie, eo 
jakiś umundurowany hitlerowiec wziął za szyder
stwo :a brunatnego munduru. Hitlerowiec zastrze• 
Iii przybysza. I to stal-O się przyczyną wybuchu 
wojny, która trwać miała 10 lat. 

Polacy po zbombardowaniu Berlina, odcięli Rze
szy dostęp do Prus. Ofensywa na Berłi:a została 

i rzeczywistość 
zatrzymana przy pomocy gazów i. ~In. Prze~zlrod~ 
której nie przebyli Polacy była lima. Odry ~ NrsY 
w odległości stu kilometrów od stohcy Niemiec. 
Armia polska używała w tej wojnie torped - bu· 
merangów, które zrz;ucały bomby w odległości zee 
kilometrów, a nastęonie wracały do ba'll. 

Po sześciu tygodniach walk., w których udział 

Od roku 1943 Francja przystępuje do ożywio
nych dziillań wojennych, Jednak lą'ucjata wszyst
kich przeciwko wszystkim wyczerpała siły i środ 
ki całej Europy. W dZialaniach wojennych prze
waża technika. wszystkie operacje dokonywane są 
przy pomocv silnego lotnictwa i przy użyciu prze 
de wszystkim gazów, Anglia, która nie brała 
udziału w wojnie, a tylko handlowała bronią, 
nieustannie biednieje. Kupujący. coraz mniej pia. 
cą za wojenny towar. Zaczyna brakować pienię
dzy na zakup tywnoścl. Wreszcie epidemia chole
ry. dziesiątkuje' ludność wyspy. Wybuchają groź
ne zamieszki. 

Rozruchy antywojenne ogarmaJą w roku 1947 
wszystkie więki.ze miasta Europy. Ludzie domaga •. 
ją się pokoju i chleba. Zwołana do Londynu kon
ferencja pokojowa nie przyn<>si żadnych rezulta
tów. Wojna trwa nadal. Dopiero w roku 1949 Be
nesz rozpoczvna energiczną akcję na rzecz pokoju, 
która uwieńczona zostaje sukcesem. Państwa. i;ioro 
zumiewają się co do zawieszenia broni. Zasadą 
jest pozostawanie przez strony na terytoriach za· 
jętych w czasie działań wojennych. 

Tyle Wells. Fantasta obdarzony krytycyzmem I 
umiejętnością realistycznego patrzenia, Człowiek, 
który nie cierpiał Polaków, nie cierpiaJ Niemców 
Nie cierpiał także wszystkiego co rewolucyjne i 
postępowe. Człowiek, któremu czasami udawało 
się przewidzieć to i owo ••• 

skupionych wokół homoseksual = W JEDNYM Z PRYWATNYCH LISTÓW DO JANA LORENTO
nych klubów, zwolenników per = WICZA, PISANYCH W R. 1896 TWÓRCA „ZIEMI OBIECANEJ" 
wersyjnych przeżyć seksual- : WLADYSLAW REYMONT TAK PRZEDSTAWIAŁ ŁóDż: ,,ŁóDŻ nych itp. W paździ.ernik\.I r. • 
19611 spotkał przez wspólnych : ZAJMUJE MNIE I PORYWA WIELOMA RZECZAMI: ROZROST 
znajomych Arthura Corbetta, 5 MIASTA, FORTUN, INTERESÓW z ISCIE AMERYKANSKĄ SZYB
wówc:zas człowieka żon:ite~o, po • KOSCIĄ PSYCHOLOGIA TYCH NAPŁYWAJĄCYCH Tł.UMÓW siadaJąceg0 czworo d:zaec1, : ' 

z okazji opublikowania histo : PO ŻER, MIESZANIE SIĘ ICH I PRZENIKANIE... DLA MNIE 
rii April Ashley, prasa i radio 5 LÓDŻ JEST JAKĄ$ MISTYCZNĄ WPROST POTĘGĄ, MNIEJSZA 
przyJ>?mniały inne wypadki na.j : ZLĄ CZY DOBRĄ, ALE POTĘGĄ, KTÓRA OGARNIA SWOJĄ 
bardziej udanych transfinmacji. : WŁADZĄ CORAZ SZE!RSZE KOŁA LUDZKIE KTÓRA POLYKA Radio pr~eprowad:zało m. m. wy : ' 
wiad z kobietą, która przez wie• CHŁOPA, ODRYWA GO OD ZIEMI I WYRYWA, 1 ROBI TAK 
le lat była mężczyzną. Niemniej 5 SAMO Z INTELIGENTEM, TAK SAMO I z PIERWSZYM LEP
jednak lekarZe podkreślają, _że = SZYM MACHEREM, TAK SAMO z NAJOSTATNIEJSZYM RO-m1mo korzystnych aspektów : • 
psychicznych _ jakie dają nie : BOTNIKIEM - JEST TO WIELKI TRAWIĄCY ZIEMIĘ I LUDZI 
którym zainteresowanym tzw. • ŻOŁĄDEK, TYLKO ŻOŁĄDEK WIECZNIE GŁ.ODNY„." 
operacje zmiany płci - jest bio 5 
logicznym niepodobieństwem u- : Przytoczony fragment listu raz jeszcze potwierdza, że 
c zynienie z mężczyzny, o jakich : Łódź która odeszła, była tworem o n1e spotykanym 
kol wiek odchyleniach seksual- : d . ' · 'd · · 1. · · k '· · · nych _ pełnowartościowej bio- • g zie m Z!eJ ob iczu 1, Ja to o"'reslał Stamsław Racha-
logicznie· kobiety. Ludzie, któ- 5 lewski, trudnej do wyobrażema sobie duszy ... 
rzy prZ<7szli opera~ję tzw-. ~i~ : „W Łodzi cukiernia jest giełdą - pisał z kalei Stefan 
ny płci, pozostaią uwięzieni : G · k" · łd dz' od · · · · t · między dwoma światami sexu, : ors l - gie ą '. g ie rana mow1 się o ln ere!i\1e, 

Po co ja właściwie to przy 
pominam? 

doc. dr hab. STANISŁAW 
KASZY~SKI 

Foto - A. Wach 
i Archiwum 

Gazety londyńskie podają jak 
zwykle w tego rodzaju wypad
kach wiele szczegółów, lak to 
że George zawsze pragnął być 
dziewczyną, chociaż urodzai się 
fiżyczn.le normalnym chłopcem. 
Badania, które przeszedt przed 
wstąpieniem do marynarki w 
w:;eku 16 lat. nie wvkazałv rów
nież zadnych anormalności w 
jego rozwoju. 

W 1956 r. pracując na połud
niu Francji, George spotkał lu 

dzi sobie podobnych I dołączył 
do nich. Cztery lata późni.IJ 
poddał się w Casablance wspom 
nianej operacji zmiany płci. Do 
Anglii George powrócił już ja
ko kobieta - April Ashley. Pod 
jął pracę jako modelka, obra
cał się w towarzystwie ludzi 

zawieszeni między nimi, z tru- : wyl~cza kalkulacJe na marmurowych stolikach. W cu
den:i akcepto"".ani przez wlęk- : kierniach podrzędniejszych, tzw. czarnych giełdach, za-
szosć społeczenstwa. : · · · · t k · " Historia Aprll Ashley jest głę : w1e~a się mmeJ_sze ransa CJe... . . . . . . . 
boko tragicznym ludzkim dra- : Wieczorem zas l!czne kaW'Larrue, cukiernie 1 p1w1arnie 
~atem, a sensacja, jaka j"! ob„c : obejmowali w posiadanie kantorowicze - był tó specjal
nie. otoc.zyła, na pewno me po- : ny typ ludzi których wytworzyły warunki pracy w moze jeJ bohaterce powrócić do • . ' 
„normalnego życia". 5 biurokracji handlowej. Przeważnie młodzi, w charakte- N 

EWA BONIECKA 5 rysty,cznych zarękawkach, przesiadywali całymi godzi- " 
DmlDllllUllllllUllllUJUlllUUIUIUWIUWll•HIUWllllllUlllllWIWUlllWllllllllllllllllllllllDlllllHHlllllllllllllllllllllllllll: : rtami nad księgami liczb, dodając je, odejmując i mno- -

: żąc, a wszystko to w imi~ mniejszego lub większego 

.eR.lt STANLŁV Gf..RDNftl' i' . 

~KRZYK JASKotKI 
( i(um. ~. W4,SOCK\ . 

Peorry Mason saedział w swoim gabi'lle
cie za biurkiem, pogrążony w analizowa
niu jednego z ostatnich orzeczeń Sądu 
Najwyższego, kiedy z przyległego poko
ju weszła jego sekretarka De~la Stree·t, 
zbliżyła sd<i do biurka i w milczeniu roz
łożyła na podkładce do pisania harmo-

, nijkę dziesięciu nowd.utklch studola,ro
wych banknotów. Mason zbyt pochł0onię
ty pracą, by zauważyć eo się dzieje„ nie 
przerwał C1Zytania. Della St.reet cbrząk
nęła dyskl'etlllie: 

- Szefie, klient przesyła wizytówkę. 
Mason podniósł wz.rok z·nad papierów 
zobaczył banknoty, które Della ładnie 

utasowała w wachlarzyk. 
- Oświadczył, że nazywa się mr. Go

tówka - wyjaśnała Della. - Następnie 
wręczył ro.i te bank.noty jak~ swoją wi
zytówkę. 

Mason roześmiał się, 
- Jakże wygląda ten m.r. Gotówka? -

zapytał ironie.zn.ie. 
- Och, jak każdy facet, kt6ry wycie

ra dywan. 
-Taki, który wyciera dywan? 
- 'Iak. Biega po pokoju w tę I z 

powrotem akurat tak samo jak pan, 
szefie, kiedy ma pan kłopoty. Na razie 
męczy się w przedpokoju. odwalając t.en. 
swój maraton po dywanie. Poza tym 
ma wygląd nobliwy i wytwoo-ny, lekko 
utyka na nogę, jest opalony i - I ja 
już musiałam go gdzieś widzieć. O, wła
śnie przypomniało mi się - niedaiw.no 
było jego zdjęcie w gazecie, 

- A któż to jest właściwie? 
- Major Claude L. Wiinnett, m.any 

gracz w polo, żeglaa·z i milioner. PHót bo 
jowy. głośny z sukcesów podczas 05>ta,t. 
niej wojny, później iitl&l<I'ukior narybku 

myślhvs~iego w Iotinictwie. Dwa lata te
mu wyi;tąpił ze służby czyin,nej ż powo
du kontuzji, jaką odniósł w katastrofie 
samolotowej. Mieszka z matką, ktfua go 
ubóstwia i.~ 

Mason k<iwnął gławą. 
- Przypominam sobie, że gdzieś o nim 

czytałem. Nawet nie tak dawino. Czy to 
n.ie on oż en il Sli.ę ostatnio? 

- A tak - potwierdz.iła Della Street 
- cztery, czy pięć tygodni temu. Właś-
nie wtedy widziałam w prasie jego zdję
cie. A w ub.iegłym tygodniu jakii.ś ty
godnik ilustrowany zamieścił reportaż o 
domu Wina:iettów - starej, elega,nckdej 
posiadłości. wiejskiej ze stajniami dla ku
cyków do gry w polo, dróżkami do jaz
dy koooej, własnym terenem golfowym 

tak dalej. 

- Dobrze - rzekł Mason - ndech go 
pani daje. Ale proszę go uprzedz,ić, :i:e 
już posiadam nieco infor,macj.i o nim. To 
nam oszczędzi czasu. 

Nie mdn<iła minuta, kiedy wszedł ma
jor Wiinnett, szcz.upły, muskula.rny, opa
lony, nerwowy. Jego niecierpbiwooć i 
podniecenie bardziej rzucały się w oczy, 
niż to, ze utykał na nogę. Głos przyjem
nie modulowany I pełna godności posta
wa tym mocniej podkreślały jego ILiP.
zwykłą w-rażliwość. 

- Mr. Mason - zaczął od raz-u, ledw.!e 
zamkmęły s·lę z,a ruim d.rzwi do przedpo
koju - właścilwie miialem zamia1'." prze
milczeć moje nazwisko i wystąpić jako 
pośrednik w dimieniu rzekomego przY'ja
eiela. Ponieważ jedmak pańska sekre
ta·rka rozpoznała mn,ie, muszę girać w 
otwairte karly.„ Otóż zni'knęła moja mał
żonka. Znala·zła si~ )N: f,a1ta.1ne~ sytuacjd 

ł potrzebuje pańskiiej pomooy, Mr. Ma- 5 byznesu. Tu dla wyjaśnienia: kantor był to z reguły 
5 sklep zajmujący się wymianą_ pieniędzy, chociaż często 

- Czy mógłby pan przejść do szczeg6- : zajmował się ubocznie szeregiem innych operacji jak 
łów? 5 np. skupem kuponów, handlem biletami loteryjnymi, a 

son. 

Major Wi,n.nett wyjął z kieszerui aTkusz : nawet pośrednictwem pracy. Przy ul. Piotrkowskiej 122 
••• istniał np. kantor strPczenia służących i mamek. listowego papieru l podał go Masonowi. "' 5 Dla obserwatora ówczesnego życia Łodzi uderzający „Claude, dading - czytał Mason 

n,iespodziewanie zaszły p0Wllle okoliczno
ści, w które ciebie nie chciałabym wplą
tać. 

Myślałam, że jest jakieś wyjście z teJ 
sytuacj.i, teraz jednak przyznaję, że me 
ma dla mnie żadnego wyjścia. 

Nasze szczęście było czymś cudnwnym. 
Niestety, wszystko, co cudowne, jest bair
dzo kruch~. 

Nie martw s!ię, Ja sama ponoszę 'Za 
wszystko odpowiedziialność li nie powt
n,ieneś poddawać się cierpieintu, tym bar
dziej, że był.eś dla Il11llie tak niiesłychan.ie 
dobry. 
żegnaj, da1'."ling, Marcia". 
- Co ona miała na mySJ.i pisząc: ,.1I 

nie powinieneś poddawać sdę cierpieniu, 
tym bard;z.iej, że byłeś dla mn.ie tak nie
słychatn·ie dol>ry·"? - zapytał Mason. 

Na . bwany majora Winnetta · pojawi.I 
się wyraz zakłopotania i n>iesmaku. 

- Moje małżeństwo z Marc.ią nie~m
pelnie odpowiadało życzeniom mojej 
ma·tkii. Ożeniłem się, nJe zważając na jej 
zastrzeżenia. 

- Zastrzeżenia obwaroie akcentowane? 
-Nie. 

- Ale pańska fona o nach wie? 

- Kobiety wyczuwają taicie rzeczy, 
wcale nie trzeba o nich mówić, panie 
Mason. Chciałbym, by odnalazł pan Mar
cię i uporządkQ<Wał wszystkie z,w,iązane 
z tym sprawy. 

: musiał być system rozliczania transkacji, a także sposób 
5 regulowania opłat za różne usługi. I tak np. lekarz stale 
5 ud7Ji.elający porad w jakimś domu płatny był „z dołu" 
: pod koniec roku. Dochodziło wtedy nieraz do gorszących 
5 targów, przy czym konsyliiarz chcąc uzyskać należność 
: nie wekslem lecz. gotówką musiał godzić się na potrą-
5 cenie 10 proc. Z dołu otrzymywaty też należność za pre-
5 numeratę administracje czasopism. Natomiast z góry, i 
: to za cały rok, żądali pokrycia wekslowego wł~cLciele 
5 domów czynszowych wynajmujący m~eszkania. 
: Na przełomie XI),{ i XX wieku budownictwo kamie-
5 nic czynszowych rózwinęło się do niebywałych rozmia_ 
5 rów. Budowali je nawet i tacy, którzy mieli zaledwie 
: po kilkaset rubli gotówki i to wtedy, gdy wartość bu-
5· dynku przekra,czała mejednokrotitie kilk;!iset tysięcy. a Jak to wyglądało w praktyce opisał w swych wędrów
: ka·ch po Łodzi Jacques Leonard de Verdemon. 
: „Właściciel częstokro6 na kredyt nabytego 'placu zama
: wiał u budowniczego plany domu i zaledwie były one wY· 
: konane zjawiali się kandydaci na wyl).ajem tych dopiero 
: na planach istniejących mieszkań i sklepów. Wybrawszy 
: Iokail zawie.rali kontrakty na ich dzierżawę w cfą'gu łat 
: kilkunastu. W zamian za zobowiązanie płacenia komornego 5 właściciel „domu" przyjmował weksle na ogólną sumę 
• dzierżawy, co przy wysokich cenach lokali wynosiło kilka 5 tysięcy rubli. Dawano też coś i gotowizną, jako zadatek. 
• Z takimi wekslami przyszły właściciel kamienicy znajdywał 
: przedsiębiorcę budowlanego. Ten zobowiązywał się do wy. 
: stawienia własnym kosztem i z własnych materiałów domu, 
: a właściciel przyrzekał wydawać mu w miarę postępu ro
: bói weksle własne lub (częściej) weksle swych lokatorów. 
: Wek51le te przedsiębiorca dyskontował w bankach i stam
: tąd czerpał gotówkę óa opłacenie robotników, za materiały 
: zaś płacąc otrzymanymi wekslami, które w terminach piat· 5 ności były zmieniane na nowe. 
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* - I' żebym panu 
za sprawy? 

: Po skończeniu budowy nasz kamienicznik zaciągał poży. 
• czkę towarzystwa k!l'edytowego miejskiego i wziętymi lista-5 mi zastawnymi pokrywał część wystawionych weksli wła• 
: snyeh, a resztę zabezpieczał na hipotece. A ponieważ Io
: kale były zawsze poszukiwane i wpro'wadzano się do nieb 
: gdy były zaledwie w połowie dopiero- wykończone, wlaści
: ciele rychło spłacali długi i dorabiali się fortun". 

wyjaśnli, co to były : . Aż nagle przyszedł krach - ustał sztuczny bieg interesów. 

- Oczywńś· 'e. 
Mason po14-ząsnął gbwl\o 

5 Wielu przedsiębiorców budowlanych ogłosiło upadłość. W ga
: zetach pojawiały się informacje o samobójstwach spowodowa-5 nych krachem przedsiębiorstwa. Cwańsi uciekali z pieniędzmi 
: za granicę zostawiając na pamiątkę ba.nkom i dyskorrterom 

~~lsz;y: ciąg ~ *~ !Ił · ! tlSi~~ ~wlc~ w~~!~ (Dalszy ciąg nastąpi) 
DZIENNIK LODZK! ..., 69 (6732)5 



Francja wypowfedztała ostrą wojnę pigułce antykon
cepcyjnej, choć oficjalnie istnieje l stosuje się ją nie tak 
dawno. Receptę na pigułki może otrzymać kobieta za
mężna za pisemną zgodą męża. ale nie każdy ginekolog 
zgadza się na jej zaordynowanie, nJezależnie od stanu 
zdrowia pacjentki. 

Objawy owej ofensywy antyplgułkowej są już wt.. 
doczne. Oto, w poczytnej popołudniówce ukazał Slię wy
wi<ad z .bardzo popularną I piękną aktorką francuską, 
która oświadczyła. że po rocznym stosowaniu pigułki 
wprawdzie ·ani razu nie poczuła się matką, ale przyby. 
ło Jej._ 10 kilogramów. 

A Francuzka niczego bar
tblej lię nie obawia jak oty. 
łośeł. Ten argument był chy
try, Inne naukowe I medycz
ne były Jui niepotrzebne. Od 
pipłek stę tyje, a więc ko
nlee • pigułkami. 
Oczywiście, sprawa nie jesł 

łaka prosta, jakby się wyda
wało. Kryje się za nią walka 
konkurencyjna największych 
firm światowych produ· 
centów pigułek antykoncep. 
eyjnych, które prześcigają się 
w pow1'4żanlu konkurenta I 
przedstawianiu niewątpliwej 
wyższości swojego wyrobu. 
Wprawdzie najwyższe anłory
teły lekarskie odrzuciły rze• 
komo rakotwórczy charakter 
pigułek, natomiast przestrze
l'ły przed Innym zjawiskiem. 
Pigułka nie Jest stu procento
wym środkiem zabezpieczają
cym przed ciążą, a dzieci u
rodsone po, lub teź moze po
mimo pigułki, mogił przYJsc 
na świat nienormalne. Ostatni 
raport przyszedł ze St. Zjed
noczonych: na 401 dzieci, któ
re przyszły na świat urodzo
ne prsez matki używające pt. 
gałki, 15 wykazywało poważ. 
ne odchylenJa od normy. Ten 
sam raport przyniósł tei in
formację, ie na 641 dzieci -
matek, które nigdy nie uży. 

wały pigułek - przyszło na 

HUMOR 

- Wien pnecłet. te dokt.,,. 
loazal et untkad gwałtownych 

WSt7'Zqsóto-

&wiat 38 · kalek. Oczywiście, 
wszystkie te liczby skwapli
wie wykorzystywane są prze1 
autorytety francuskie, a to ze 
względów zrozumiałych. Fran 
cJa nadał nie moze się po-

~ PROSIMY O TRAK'I'OW-Artm" NASZEGO .HORO

SKOPU TYGODNIOWEGO JAKO PRZYJEMNĄ ROZRYWKĘ NIE
DZIELNĄ. 

o 

o 

K 

p 

BARAN IUT. 21 . rn. - IS. rv.). Plerwna oołowa tYeodnb 
raczej nieciekawa Doolero „ oiatek lakieś dobre wieścL 

BYK lur. 19 IV. - 20. V.1. - Sorawa. na kt6rel Ci bar
dzo zaleźv ieszcze troche sie odwlecze Uważaj na LWA. 

BLl:ŻNIĘTA fur. 21 V - 20 VI.I. Jakieś nleoorozumieola 
w ~rodowisku iawodowvm Poorawa soraw finaosowvcb 

RAK lur 21 Vt. - 22 Vll.l. Wiecej inlcJatvwv w spra. 
llV!e. koło kt6re1 cbodzis7 lut od dłuższei:o czasu. Przel6ł 
o.a o6źnielnv termio wvJazd 

LEW fur 23. Vll. - Z!. Vili.). Zwr6ć włeksza uwae:e na 
KOZIOROŻCA z Tweeo otoczenia zawodoweito. Warto
c„wartek - dosk .... nalv na randki 

PANNA lur. 23 vn1 . - 22. IX.). Zmianv w Twoim śr()o 
dowisku pracy .. Jest bliski realizacji Twój zamiar. 

WAGA 1ur. 23. IX. - 22. X.). Nie wdawaj się w sJ)(n 
z kimś bliskim. Tylko ~ teeo wvnikoa nieootrzebne kło
ootv 

SKORPION lur„ 23. X. - !Z. XI.). ldł na ubawę, na 
kt6ra zaorosza Cit' nrzviaciele W ołatek badi ostrotoy. 

STRZELEC lur 23. XI - !1. Xfl.). To nie pora dla Cie
bie na oodr6:!e "lled:ł w domu Kolo czwartku - warto WV• 
brać sle do znaiomvcb Bedzieu świadkiem clekawvcb WY• 
darzefl 
KOZIOROŻEC lur 22. xn. - 20 M. Ciekawe sootkanle 

towarzvskle cbvba fakieś wvra1'v uznania "' mieJscu ora. 
cv I w związku z tym odczuwalna dla kieszeni ooprawa 
Sl>raw finansowvcb nraz sooro satvsfakcti. 

WODNIK fur 21. I. - IS. 11.l. Nie wdawał słe w taden 
nawet uajmnielszv •06r z BLIŻNIETAl\1:1 Moira • teeo WV· 
oiknał tv1kn oieoot rzebne kłonotv 

RYBY lul' 19 n - 20 111 .1. oomow• troski mina doót 
szvbko W orarv - łakie• krótltle soiecia z szefem. Płatek 
r1nhrv n ~ <nr :ł wv ł'in a ni;;: ąwe 
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POZIOMO: A·t) zajmuje się 
odlewaniem dzwon6w. C-8) gą
sienica. D-1) naśladownictwo, 
E-9) ręczny rozrusznik silnika, 
G-Z) czcza gadanina, 1-1) port 
radziecki nad M . Czarnym, K-Sl 
dowcipniś L-11 jedna s zasłon 
szermierczych, N-Z) złoiona kon 
kurencja lekkoatletyczna. 

PIONOWO: l·A) ryba o ce
nionym mięsie. 1-1) hiszpański 
szeryf, 2-G) mieszkaniec :& kra-
ju 1008 jezior, 3·0) dawny mie
szkaniec Półwyspu Pirenejski'e-
e:o. 3-ll onekonvwajacv do
wód niewinności w orocesie. 
4-Al jednostka napięcia elek· 
tryczoego, 5-D) napomknienie, 
&-Al nasz reprezentant w · kotar 
skim Wyścigu Pokoju, 6-K) są
dzi według zasad islamu, 7-Dl 
wyspiarskie państwo, 8·Al o
dział. znaczenie 8-Kl taniec. 
9-El„ IO-Kl adriatycka mierzeia. 
11-A) dostojnik muzułmański, 
11-G) częśt lokalu, t2·E) wąź 
albo szal. 13·8) ssak albo tka
nina. 13-Hl bandytvzm. 

Rozwiązania nadsvlat ilaie.'""" 
zy pod adresem redakcji 
.,Dt." do dnia 23 bm. z dopis
kiem na kopertach „krzyżów
ka". 

Vas!łO Zannon miała za· 
ledwie 5 lat. gdy rostała cię· 
tko poparzona w czasie po
żaru 1powodowaoeg0 wybu· 
cbem bomby WY7:drowiała 
oiemal cudem. ale rodzice od· 
biera.fącv lll ze szpitala die 
ooznall •wego dziecka. Dzlew 
czyoka ole miała twarzy. By
ła to maska bez powiek. 
warg. ze ognfszczonym pra.wie 
doszczetnie nosem. Z biegiem 
czasu. gdy dziecko ro•lo. nie 
;amowHoM le&o wyglądu P'„ 
glęl>lała się. 

N 
APIĘTA. zastygła, me 
wyrażająca żadnych u
czuć blizna zamiast 

twarzy, wzbudzała cieka
wość i przerażenie dzieci w 
szkole, przechodniów - jed 
nym słowem każdego. kogo 
wzrak padł na małą Gre
czynkę. W tym, co pozostało 
z jej twarzy, nie było nic 
ludzkiego. 

Jako 15-letnia dziewczyna 
została poddana pierwszym 
operacjom plastycznym w 
St. Zjednoezoaych. Po 11 
miesiącach, w czasie kt6-
rycb wykonano sześć powat 
r.ych zabiegów chirurgicz
nych. powróciła do rodzi
ców. niemal zupełnie zała. 

mana. Us-iłowania amery
kańskich chi.rurgów nie da. 

„stwonyll~my w tró1kę .,sflna grupę"' muzyczno-sportowri. 
Oba1 koledzy sq bowiem abs~lwentamł A WP. Grzeąon F>te· 
trz11k 1est trenerem li klasy siatkówki. a Tomasz My§ków -
trenerem plywanta. Zamflowania muzyczne 1ednak przewatv
ly ostateC2'n te I k?lektywnfe poStofecHlśmy sfe plosence. ust<i
laiąc wmólnte repertuar. opracowując qo wokalnie I aranżu-
1ąc utwory. Jeste~my calTJ czas na etapie ooszukłwań nowych 
form wykon1{toflnej przez nas muzvkl. Początkowo bula to 
ballada. tera• tacz11nam11 o:t nteJ odbleqat!. Nasze poszukiwa
nia naiwłernie1 odda lonąpla11 f)t . „2y1 mó1 ~tvfecte" letóry 
1ut nledluoo ukate sie w sprzedaży_ Z newno§clti zaputa pan 
o mo;ą najl>ardzie1 udanq . 1ak do tej f>01'1I ptosenke Za taki 
utoażam wla§nłe .2111 mó1 łtvtecle". a nłe. jak tDiele osób 
przypuszcza. „Mótoily mu". 

Korzystam skwapliwie z okazji 
sportowe. 

pytam o hobby 

„Hokej ł to "' toykonantu Kanady1czyk6w. Szczeqólnłl! za
chwycam ste g7'q Ich b7'amkarza Martina. Poza tym ktbtcuję 

koszykarzom AZS AWF. [lp7'awtam natomiast czynnie tylko 
na7'ctarstwo. ale nte mam na to zbyt du~o czasu". 

Już inspicjent wzywa artystów na scenę. Piosenkarka 

żegnając się ze mną prosi o przekazanie nasz.ym 

nikom pozdrowień, co niniejszym czynię. 

Czytel. 

MIECZYSł..A\V STOLARSKI 

ły prawie żadnego rezulta
tu. 

Pierwszy szczęśliwy dzień 

w jej życiu nastąpił dopiero 
wtedy, gdy szwedzki chi
rurg plastyczny, p'rof. Torta 
Skooga, który po obejrze
niu jej zdjęć zgodził się na 
leczenie. W 1967 r. Greczyu 
ka przybyła do Uppsali. 
gdzie w klinice uniwersy
teckiej przygotowano ją do 
serii operacji. W ciągu 

trzech lat fragment po fra_ 
gmencle odtwarzał szwedz
ki chirurg jej twarz. Otrzy 
mała nowe gładkie czoło, 

nos, powieki I - wreszcie 
mogła zamknąć oczy, wargi. 
które pozwoliły jej na uś

miech. brwi nadałv jej czar 
nym oczom normalny wv-

gląd. vasso przec'lertńała 13 
ciężkich operacji. Materia
łem, z którego prot. Skoog 
kształtował twarz. była jej 
własna skóra przeszczepia
na z irmycb części ciała.-

N 
IKT nie jest w stanie 
pojąć co czułam ma· 

'I jąc wreszcie l~dzki wy 
g!ąd. wiedząc. że będę mo
gła zacząć normalne życie, 
że będę mogła zwyczajnie 
wyJsc na ulicę I zmieszać 
się z tłumem nie strasząc 

ludzi swoją straszną maską" 
- powiedziała 27-letnia Vas 
so Po zdję.ciu bandaży. 

Prot. Skoog obiecuje, że 
po miesiącu i dalszej odpo.o 
wiedniej !1ielęgnacji, skóra 
twarzy wygładzi się I uzy. 
ska jeszcze ładniejszy wy
gląd. 

N 
ALEZY podkreślić, te 
na kosztowne operacje 
i 3-letni oobyt w Szwe 

cji nigdy by nie było stać 

VRsso Zannou. Prot. Skoog 
przeprowadził całe leczenie 
bezi:1łatnie. W okresach re. 
konwalescencji, po kolej
nych operacjach. Greczynka 
była gościem w jego domu. 
Również klinika w Uppsali 
nie potraktowała Vasso tyl
ko jako ciekawy przypadek. 
Po wyjściu ze szpitala o
trzymała ona niezbędna po
moc socjalną I ułatwienie 
w zdobyciu zajęcia. Greczyn 
ka oświadczyła. że najchęt

n ieJ C'hciałahv pracować w 
up'oq1Jskim ~znlh ln uniwer-

sytt>rkim. BO?:ENA NOWICKA 
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atrakcyjnych towarów za obce waluty, przeprowadził się 

Poradnik „DL" KOS szkolny Konfrontacje 69 i 
Zmierzch bogów Szansa dla d Or O Sly C 

niedawno do nowego, reprezenta.cyjnego lokalu przy AL 
Kościuszki 59161. Są tam czynne 4 stoiska: tekstylno-prze
mys,łowe, galanteryjna-kosmetyczne, le•ków i konfekcyjna-

. odzieżowe. Warto podkreślić, że stoiska te są dobrze zaopa-
„Konfrontacje 59" zamylca film 

produkcji włoskiej - „Zmierzch 
bo17ów11 reźyserii Luchino 
Viscontiego. Jest to monumen-

Nasz sobotni poradnik szkolny „DL" i KOS miał po
wodzenile. Wiele było zapytań dotyczących możliwości 

kształcenia dorosłych. Odpowiadały: mgr MARIA śWIĘ
CICKA - kierownik referatu szkolnictwa ogólnokształ

cącego i oświaty dorosłych oraz inż. KRYSTYNA KRY
SIAK - kierownik referatu szkół zawodowych Kura
toriul}l. 

Po raz pierwszy, oprócz istnie 
jących 4-letmch liceów ogólno
kształcących dla pracujących, 
w br. szkolnym zostanie zorga
nizowane 3-letnie liceum na 
podbudowie szkoły zasadniczej. 
Celem nowo zorganizowanych 
!iceqw jest zapewr:·lenie kwali
fikowanym robotnikom możli
wości podnoszenia ogó-lnej kul
tury umysłowej, pogłębiania 
sprawności zawodowej i przy
gotowania do ewentualnego 
podjęcia studiów wyższych. 3-
letnle LO dla pracujących do
stępne jest dla dorosłych i mło 
dzieży pracującej, absolwentów 
2-3-letnich zasadniczych szkól 
zawodowych, którzy ukończyli 
uprzednio 8-klasową szkolę pod 
stawową. Zapisy przyjmować 
óędzie ood koniec czerwca VU 
LO dla Pracujących ul, Nowa 
11/13 codzienr.·ie oprócz sobót od 
godz. 17. 

Egzaminy wstępne odbędą się 
w III dekadzie czerwca. 

W Łodzi istnieją niezale:inie 
od tego licea dla pracujących, 
które przyjmują zarówno absol 
wentów 7-letniej s:ikołv pod
staw-owej, jak również tworzy 
się klasy o zreformowanym 
programie nauczania dla abS-Ol 

wentów 8-letniej szkoły podsta 
wowej. Przyjmowanie do P<;>
szczególnych klas od'bywa się 
nie tylko na podstawie świa
dectw ukor'lczenia danej klasy 
licealnej, ale również może od
bywać się na podstawie eg'Za
minu z wszystkich przedmio
tów. Ta forma przyjęcia może 
zainteresować młodzież, która 
uczyła się w innej szkole nie 
ogólnokształcącej, względnie u
czyła się samodzielnie. Kandy
daci, którzy chcą przystąpić do 
egzaminu z zakresu wybranej 
klasy licealnej. muszą składać 
podania wczesniej. 

Licea korespondencvjr.e są 
inną formą szkolenia dla do
rosłych. Przyjmują one zarów
no pracujących jak i nie pra
cujących. Są to: I Liceum Ko
respondepcyjne ul Nowotki 105 
oraz II Liceum Koresp. ul. Ko
pernika 2. W tych liceach egza 
miny wstępne do klas ósmych 
względnie klas wyższych odbę
dą się po wakacjach. Podania 
przyjmowane będą od czerwca. 
Puże możliwości kształcenia 

ludzi dorosłych w zakresie 
szkolnictwa podstawowego da
ją szkoły podstawowe dla 
pracujących, W Łodzi istnieją 

podstawowe szk-0ły czynne w 
godzinach popołudniowych, szko 
ły wieczorowe 2-zrnianowe do
stosowave do pracy zawodowej 
uczniów oraz szkoły niedzielne. 
Adresv szkól posiadają dzielni
cowe inspektoraty oświaty i Ku 
ratorium. Nową formą szkole
nia dorosłych, którzy ukończyli 
40 lat życia staną się organizo
wane klasy w zakresie szkoły 
podstawowej o skróconym cy
klu nauki ora·z kursy ogólno
kształcące o ori::anizacji odpo
wiadającej warur:·kom pracy 
uczniów. Zgłoszenia przyjmują 
inspektoraty oświaty~ 

W roku szkolnym 1970-71 dla 
dorosłych zatrudnionych w po
szczególnych grupach zawodo
wych przygotowano 455 miejsc 
w technikach wieczorowych na 
podbudowie szkoły podstawowej 
oraz 1015 miejsc w technikach 
wieczorowych na podbudowie 
zasadniczej . szkoły zawodowej. 
Te ostatnie realizować będą po 
raz pierwszy materiał zreformo I 
wanych programów nauczania. 
W techr.ikach zaocznych na 
podbudowie szkołv pocfstawo
wcj przygotowano 650 miejsc i 
tyleż w technikach zaocznych 
na podbudowie zasadniczych 
szkól zawodowych, Dla doro
słych pragnących zdobyć za
wód wykwalifjkowanego ślusa
rza zorganizowano jeden od-1 
dział zasadniczej szkoły wie
czorowej przy Zasadni'czej Szko I 
le Metalowej nr 2 ul. Wodna , 
34. I 

Notowała: KAS 

WSTĄP UO NAS 
najm od nie jsze 

WYJDZIESZ Jasony 
dobrze ·ubrany 

trzone, a obszerny lokal pozwala nareszcie na właściwą 
ekspozycje sprzedawanych towarów, Ponadto prowadzi sfę 
tu sprzedaż materiałów budowlanych i samochodów. przy 
czym cena „Fia•ta-125-P" uległa w tych dniach znacznej 
obniżce. 

Należy tylko wspomnieć o jednym mankamencie. W sta
rym lokalu przy ul. Sienkiewicza sprzedaż odbywała się w 
godz. 9-20, gdy obecnie czas sprzedaży ustalono na godz. 
1!>-17.30. Są to godziny niedogodne dla wielu klientów pra
cujących, zarówno w Lodzi jak I z terenu woj. łódzkiego, 
Potwierdza to również fakt tworzenia się przed bankiem 
PKO „kolejek" klientów przed czasem otwarcia lokalu jak 
i odchodzenie innych, nie załatwionych po jego zamknięciu. 
Wydaje się, że te nief.ortunne godziny sprzedaży powinny I 
być zmienione i ustalone jak poprzednio, tj. między 9 a 20. 

(ts) 

~§§~~~~~~~~' 
---- -----I 

' talny opis rozkładu. wielkiej ro
dziny przemyslowców niemiec
kich w momencie dojścia Hitle
ra do władzy. Nietrudno więc 
zrozu·mieć. ze wzb-ud-zil on pro
testy w NRF. 

Visconti wyraźnie i ostro u.ka
zuje proces sPolecznej i moral
nei ruiny spotecze1istwa opęta
nego hastami największego z fa 
szystów, az do momentu. kiedy 
poczucie winy si!nie połączy nie 
tylko faktycznych sprawców, 
ale i ślepo po.słuszny naród. 

W rolach g!ównych zobaczy
my: Ingrid Thu!in, Dirka Bo-· 
garda, Helmuta Bergera. Fi.łm 
nagrodzono Grand Prix na Fe
stiwalu w New Delhi. 

(Hosz.) flo dxień nie0ie 
+ „Pokłosie studenckich fe-1 

stiwali" J?rzedstawi J. Tworkie-
wicz w MzDK Włókniarzy ---------------

NIEDZIELA 

+ Eliminacje łódzkie IX O
gólnopolskiego Konkursu Pio
senki Radzieckiej o godz. 10 w 
Klubie TPP-R (Narutowicza 28). 

+ Z okazji Międzynarodowe
go Dnia Inwalidy, o godz. 11, • 
w Teatrze im. St. Jaracza (Ja
ra·cza 211) - uroczysta akade
mia. + Uroczyste podsumowanie 
czynów społecznych za rok 1969 
na Bałutach, o godz. 18 w Te
atrze Muzycznym (Północna 
47/51), 

+ Pokaz filmów NRD, non
stop w godz. 11-16, Muzeum 
Historii Włókiennictwa (Piot-r
kawska 282), 

(Piotrkowska 262) o godz. 19.30. 
+ „Szymon Słupnik" A. Mar 

czewskiego (reżyseria autora, 
muzyka - z. Rychlewski, sce
nografia - K. Lupa), prem!era 
o ·godz. 20 w STS „Cytryna" 
(Zachodnia 83). 
+ Eliminacje dzielnicowe O

limpiady o Polsce i Swiecie 
Współczesnym, o godz. 10.30 w 
Technikum Samochodowym nr 
2 (Kilińskiego 159/163). · 

PONIEDZIAŁEK 

+ Zakończenie eliminacji 
wojewódzkich I Ogólnopolsk;ej 
Olimpiady Języka Rosyjskiego 
organizowanej dla uczczenia 100 
rocznicy urodzin ~r. r. Lenina. 
o godz. 12 w Klubie TPP-R (Na 
rut-owicza 28). 

+ Pł..ASZCZY MĘSKICH 
wełnianych 

laminowanych 

+ UBRAŃ' MĘSKICH 
wełrrianych 

i z elany 
+MARYNAREK 

+WDZIANEK 

+KURTEK 

+SPODNI 

NA WIOSNE4 

+ „Zapobieganie wczesnej 
starości" - p.,relekcja dr K. 
Roszkowskiej o godz. 18 w Klu 
bie RSM „Bawełna" (Bydgoska 
2.5). 
+ Stac,ia · Krwiodawstwa w 

ł.odzi zawiadamia krwiodawcó'"' 
stałych, platl:lych o za wiesze ni u 
pobierania krwi w dniach 23-
31 bm. ze wze;lędu na remont 
bloku operacy,jnego. 
+ „Na pomoc" - film prod. 

angielskiej. o godz. 18 w DDK 
Polesie (Wapienna 15). 
+ „Szymon Słupnik" A. Mar

czewskiego (reżyseria - auto
ra. muzyka - Z. Rychlewski, 
scenografia K. lJupa), o 
godz. 20 w STS „Cytryna" (Za
chodnia 83). 

• 
proponu,Ją: 

" 
EO \V AR Du 

ul. Piotrkowska 29 

" 
ELE GA łł Tu 

ul. Piotrkowska 53 

Zaoqatru e WPH Odzieżą 

~---"'-"-""'"'-"• "'' __ ,,...,,...,...,...,_,...,...,,,...,_,,_...,,,, __ ...,,,_,,,_,,,~, jK. _OLOBR~E. G - m1esi1kalMO~NE ubranka cl.o ko-I KOSMETYCZKA Mlrosla-
.r rue „M-~ , Wszystkie wy munii, garnitury, plasz- wa z ulicy Zaolz1a11skiej 

Pow.1ta1· w·1osnę w nowym okryc·1u ~:i~lsi~lni~ ~o~.~~~i~r~:,;;~Jesp~n~"at~;~l~?~eża,:i: ;:l~:1~!ad~~ac~i~tr~.~~2~= 
- · ca w budownlctWie za- . snych 1 powierzonych, 81. gdzie uprzejm'e za-

pewnJ-ona. Wiadomość I B!aszczyk, Obr. Stal'n"ra pra•za ą4427 ~ 
j Lódż, Mata 6-13 . , du 77 8461S Il SA~OTNI znajdą cieka
! BLOK.I - 2 pokoJe Z kul FRYZJERKA damska - we oferty malżeilskie W 

Duźy wybór płaszczy wełnianych i z elanobawełny oraz kostiumów 

wiosennych uszytych według wYmogów obowiązują.cd mody polecają 

sklepy MHD ART. O D Z I E Z O W Y M I w Łodzi, przy uL 

I chnią - Zubardt 1 pokój Celina zaprasza Szanow- prywatnym Biurze Ma-
z. ku.chnią - Koziny, za, ne Klientki do zakladu. tr;1rmonialnym „swatka", 

I mieruę na 3-4 pokoje, I Zamenhofa 1. tel 2'85-10 t.ńoź P•otrkowska 133 
11lloki. Oferty 84610" Pra GOSPOSI . . . 
I sa. Piotrkowsk~ 96 A do lekarza UBRA"'l;'KA do I komunii 

- PIOTRKOWSKIEJ 14, 15, 78, 87, 118, 126, 207 i 
, „ , potrzebna. ~eferencje ko I śVl·lęte.i poleca prywatna 

MIJ!'.SZKANIE „M-2 Te I nieczne. Wroblewskie~o 17 pracownia P'otrkowsk.a 84 
ofilow (n1E'. zamieszka-

1 
- wejście 9, I ptętro (sklep w ·podwórzu) 

- PLACU WOLNOSCI 6. 
, ne), zami.eruę na „M-2" 

Dodatki galanteryj_ne - kapelusze, apaszki, rękawiczki 

nabyć w sklepach przy ul. 

można 
Dąbrowa lub przvdział w 

1
1197{) r. Wiadomość; Zba ~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

rask.a 21-32. bl. n 4 od • ZARZ'"' D SPót.DZIEl,NJ PRACY 
godz. 17 8ł541 g • "' 

! 2 POKOJE. kuchnię - W -DMS +' i* W 
- Piotrkowskiej 6. 87. 90, 103, 133, 15~, 

- na kiermaszu (Próchnika 14) czynnym w godz. 10-l8. 
I centrum, wszystkle wy- REMONTOWO-BUDOWLANEJ 

gody, r p. zamienię na 
podobne lub 3 pokoje z 
kuchnią śródmieście, PAMIĘTAJ! MODNE OKRYCIE - TO DOBRE . SAMOPOCZUCIE. 

Zaopatrzenie zapewniły Wojewódzkie · Przedsiębiorstwo Handlu 
- Dobrze, Zosiu, że cię widzę. 
To ml przypomina, że już nap 
wy:iszy czas by kupić o-0wy płaszcz 

Odzieżą i Wojewódzka Hurtownia Tekstylna. 

wiosenny w sklepie MHD. ZAPRASZAMY W NIEDZIELĘ - 22 bm. w godz. 10 - 16 

~~QQ~~ 

I KOMUNIKAT 
~ dotyczący posiadaczy pojazdów 

I 
mechanicznych 

Państwowy Zakład Ubezpieczeń 
przypomina, że dnia 31 marca mija E termin płatności składek za obowiąz

e kowe ubezpieczenia OC i NW pojaz-

i-dów mechanicznych. Po terminie płat
ności będą pobierane odsetki i wysy
łane upomnienia. 

~ Dla uniknięcia zbędnych kosztów 
E prosimy opłacić składki w terminie. 
e Posiadacze pojazdów. którzy do dnia 

dzisiejszego nie otrzymali wezwania 
płatniczego winni przed dniem 31 
marca zgłosić się z dowodem rejestra
cyjnym pojazdu w Inspektoracie Miej
skim PZU w Łodzi, Al. Kościuszki 57 
pokój 28 w celu otrzymania blan
kietu. 

~~gg~ 

OGtOSZENIA DROBNE 

Dr ZIOMKOWSKI - we-( TOMASZOW Maz„ Dobra 
neryczne. skórne Szes- 20. Stefan Waldek. Dom 
nasta - dziewiętnasta. murowany, piętrowy. ska 
Pcotrkowska 59 orócz ;o nallzowany pilnie. tanio 
bćt ~'lq1; ' sprzedam P.o kupnie mie 
bPOLD:l:lELNlA Ge„ariv szkanie wolne 84275 g 

Specjalistów „Zdrowie" PLAC do 1000 m kw . z 
Al Kościuszki 6'1 leczy dornkiem nadaJi1cym się 
I operuje żylal<J kończyn do rozbiórki (budowa no 
dolnych. wykonuJe Ł•- wego) w olrnlicach Ju
bieg! ~lnekologiczne. ie- llanowa. Zdrowia - ku 
ezy w zakresie !!hOrób pię. Oferty „8447!1" Pra
koblecych 1 zaburzeń bor sa P:otrl«>wsl~a 96 
monalnych rtarczyca. ia 
burzenia WŁrostu I roz- D01'iICZKOWĄ flancę poi 
W<>JU olclowego >,tylość mldorćw „Potentat" spr?:e 
niepłodność u kobiet 1 dam. 

1 
ChoclanoWick.a 76. 

meżcz:vzn) Przepr'.lwadza Dudk.ewicz 84347 g 
badania hlstooatolo2'.cznej SUCZKI - collle. 2-mi~ 

1 
! Cvtolos:!lczne RlH.sze s;eczne •orzedam. Paw
in!ormacje tel. 664-87 lak, Zachodnia 68 m. za 

SPRZEDAM: pierzynę, SKORKI łapek karakuła „WARTBURGA 1000" -
wali-zę bambusową oraz wych (komplet) kupię. sprzedam. UL Zubmwej 15 
kupię: fotele. krzesła. ka Tel. 632-53 84565 g 
napkę. Tel. 312-03 do 10 „TRABANTA 601" prze-
lub od 15 34;;95 g SMOKING nowy (na bieg 18.000 km oraz sil-

wzrost średni) sprzedam. nik. tylne wahacze s-prze 
DUŻĄ palmę Kehti.a -Tel. 316-93 84687 " dam. Tel. 211-24 
sprzedam. Lódź. Al. 1 
Maja 50 m. 15. godz. 18- WTRYSKARKĘ 200 

~~ 
„MOSKWICZA 407° sprze 

2ij 84600 g półautomat sprzedam. dam Nawrot 3(). godz. 
Jefon 233-90. po godz. 21 14-17 84510 g 

DZIEWIARSKĄ maszynę 

,.Corona", niekompletną FOKSTERRIERY sz.orstl<O „SIMCĘ 1301" po malym 
sprzedam. Lódź. Lut.omier wlose - szczenięta po przebiegu sprzedam. -
ska 20 84591 g złotych medalistach - Stan idealny. Tel. 216-13. 

sprzedam. Ja-racza 20 m. od godz. 16 84509 g 
AIREDALE - terriery -133. tel 383-07 84710 g 
szczeniaki rodowodowe „ZASTAVĘ" - przębieg 
sprzedam. Lódż . Górna. URZĄDZENIE dźwigowe 45.000 km, zamienię na 
Przyborowskiego 17 m. 42 - nośność powyżej 4tnową „Skodę". Oferty 

SZCZENIAKI rodJWodo- lub prasę o skoku po- „84570" Prasa. Płotrkow 

we - collie, po zlotej me wyżej I m kupię. Ofer- ska 96 
ty „84709" Prasa.. Piotr-

dalistce Między na rod:owej !<owska 96 „MOSKWICZA 408" (1968 
Wystawy Psów Rasowych r.) sprzedam. Lódź, . Ki-
w Lodzi w 1969 r. M. For PAN1, która 10 bm. oko lińskiego 97. po 15 
nalsl<iej 26 84390 i;; to godz. 17 na Baluc-
„HITACHI" - radio z ~im Rynku kupiła psa- „MOSKWICZA 4()2" sprze 
magnetofonem kaseto- bokserkę ciemnobrązowa dam lub zamienię na 
wym sprzedam. Telefon prosrona o skonta.kto-Wa „Zastavę". Tel. 497-70 
491-28 84451 g nie się telefonicznie 

MAGNETOFON „Philips" 253-28 lub Zakątna 24 m. „WARSZAWĘ 203" gór-

czterościeżk-awy sprze- 23 84837 g nozaworową. przebieg 

dam. Cena 7.500, Zaśkie- „WARSZAWĘ - Combi" 50.000 k.m sprzedam. O-

Wicz 273-23 84476 g sprzedam. Tel. UG-16. po zorków. tel. !Oll 
15 84783 'l PIANINO krzyżowe - „SKODĘ - Spartak" sprze 

sprzedam. Gdailska 108- „WARSZAWĘ 223" - _no dam, stan idealny. Tel. 
3. parter 84484 g wą (ja&na), zamienię na 530-18 84712 g 
MASZYNĘ pończosznl- nowego „Fiata 125 P''. 
czą Cgladką). 300 igiel - Warunk.1 do omówienia. GARAŻU na Kozinach 
sprzedam lub oczekuję Oferty „84554" Prasa. poszukuję. Wiadomość 

innych PI'Opozycj\, Ofer- P:otrkowska 96 Teatr Powszechny (dla 
ty „84569" Prasa, Pi.otr- „FIATA 600 D" sprze- Janusza Kubickiego) lub 
kawska 96 dam. Lódż, Fomaiskiej tel. 572-91 8'1809 g 

SZCZENIAKI owczarki 37 (portiernia). godz. 13- DUŻY p@kój, kuchnia -
szkockie - collle sprze- 15 84638 g śródmieście, I piętro. sto 
dam. Zgierz. Zawadzka 1 SAMOCHOD „P 70" - neczne. telefon. wygody, 
tel. 16-30-66 84660 e sprzeda1n. Konstantynów. zamienię na kawalerkę. 

1.500 szt. wegetatywnych Zgierska 23 84614 g wygody. Tel. 633-26 
podk!a.ctek jabłoni Al- „ZASTAVĘ" po 35.000 km MALŻEŃSTWO - człon 
narp-2 (A-2) względnie zamienię n.a „Moskwi- ko wie spółdzielni poszu-
siewki antonówkJ - ku cz.a". „Skodę". „Wartbur kuje pokoju. Każda of er 
pię. Wlodzlmierz Barto- ea" lub ,,Syrenę" no-wą. ta będzie uważnie roz-
szewski. Lódź, Przyby- Oferty „84607" Prasa. pa trzon a. Oferty .847~ 9" 
szewsk.ieg-0 157 Piotr ko ws.ka 96 Prasa, Piotrkowska 96 

I lub U piętro. Telefon 
342-67 84556 g 

CZTEROPOKOJOWE - , 
bloki. telefon. Lódź. za
mienię na dwu.pokojowe 
- bloki, telefon - War i 
szawa. Wiadomość tele- 1 fon 509-23 e4555 g 
DĄBROWA M .„ Pól I 

I 

,. -u s -
dzielcze zamienię na. „M-
3" rozkładowe na Kozi-
nach. Oferty „84560" Pra 
sa Piotrkowska 96 

DWA pok·o.ie z kuchnią. 
zamien,\ę n.a ookóJ z ku 
chnia, I kawalerkę. Dąb 

rowa. ul . Staffa 2 m.u. 
bi. 415 84455 g 
3 POKOJE, kuchnia -
wszystkie wygody (C.O. 
lokalne) - śródmieście, 
IT piętro, zamienię n.a 2 
pokoje. kuchnia „M-4" 
w bloka.ch Teofilów. Te 
Jefon 206-98 84534 g 
I'OKOJ, kuchnia. \VYf;?O-
dy - do wy n.a jęcia. Of er 
ty „84681" Prasa.. Piotr-
kawska 96 

„M~3", II piętro, garaż -
Osiedle Wiei koi>ol ~ka. za 
mienię n·a większe, roz-
kład owe. Oferty „847()8". 
Prasa. Piotrkowska 96 

POMOC na 3 godziny 
dzlen.nie no samotnej o-
soby - potrzebna. Naru 
towicz.a 8 m. 14 

POMOC domowa do 2 
osób potrzebną. Strzel-
czy ka 34-9. god-z. 17-19 

POMOC dochodząca d·O 
rocznego dziecka potrzeb 
na. Lódź. Orzeszkowej 42 
Golaszewska 84659 g 

OPIEKUNKA do dziecka 
od 3 lat - przyjmie pra 
cę n.a stale w kultu rat-
nym d·omu. Oferty z wy 
szczególnienlem waru n-
ków „84663" Prasa, ?łotr 
kowska 96 

DNIA 15 marca zginął 
czarny pudel (pies) z nu 
merkiem rej estracy.J nym 
1912. Odprowadzić za wy 
nagrodzeniem. Gdai1,k.a 
143, Wliocta.rsk:I 84661 g 

' ' ON 1
' 

·w Lodz 
ul. Proietariac.ta 

WYKONA 

' 719 

w ramach usług dla ludności roboty 
wchodzące w zakres: 
+ STOLARKI BUDOWLANEJ 

oraz roboty ślusarskie jak: 
+ BRAMY, FURTKI 

+ OGRODZENIA SIATKOWE w ką 
townikach 

+ STALOWE KONSTRUKCJE 
CIEPLARNI, 

+ OKNA, DRZWI. 

Zgłoszenia przyjmuje dział techniczny 
Sp-ni w godz. 7-15 Łódź. ul. Prole
tariacka 7/9, tel. 681-27, 684-31, dojazd 
tramwajem linii „6''. 

••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••• 
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i 
WSZELKIE NAPRAWY 

ZEGARKOW I ZEGARÓW 
+ najlepiej 

+ najszybciej 

~ + najtaniej 

PBD ! 
wykonu ie· 

:::_..;.....--~-

Łódź, ul. Dabrowskiego 91 
die Dąbrowa 
Łódż, ul. Narutowicza 34 

ul. Tuwima 8 „ 
ul. Piotrkowska 10 

- Osie-

Wieluń, uL Narutowicza 9 
,~ .......... ~ ..... ,~ ............ ~ 

DZIENNIK LODZKI n~ 69 (6732) 7 



eo QDZIE • KIEDV • 
W AżNE TELEFONY 

tnlormaeja telefoniczna 
Strat Pożarna 
Pogotowie Ratunkowe 
Pogotowie MO 07, ł00-00, 

TEATRY 

03 
08 
09 

500-00 

WIELKI godz. 18 „Kmat 
Igor" (23. 3. nieczynny) 

PO .VSZEt;HNY gOO.Z. 19.15 
„Ojcowie l'Odzą się w &z.a• 
:ta.eh" (23. 3. nieczynny) 

NOWY - godz.. 11 "Kordian", 
godz. 19.15 „Dziś d-0 Ciebie 
przyjść rue mogę" (23. 3. n.ie 
czyn.ny) 

MAI.A SALA - godz. 20 ,,Bliski 
nieznajomy" (23. 3. nieczynna) 

JARACZA - godz. 15 „Pan Jo 
wia.lsk.1", godz. 19 „ Wesele" 
(23. 3. nieczynny) ' 

JARACZA (W sali Teatru Roz
mait.ości) - rueczynny 

TEATR 7.15 - god7.. 19.15 „Zna 
my cJ.ę tylko z widzenia" 
(23. 3. nieczynny) 

OPERETKA - godz.. 19 „e\er'• 
Wi-OSnki" (przedstawienie zam 
knię{e) (23. 3. nieczynna) 

ARLEKIN - godz.. ll, 15 „ W po 
gont za szpiegiem" (23., 3. jak 
wyżej, godz. 17.30) 

PINOKIO - godz.. 12 „Syn fa· 
raona" (23. 3. nieczynny) 

KAWIARNIA „AGAWA" - ka· 
baret „Kpiarz", godz.. 22.30 
„Sm.ieszne, co?ł" 

KAWIARNIA „BALATON" - k.a 
ba.ret „Figa" godz. 22.30 ,..ży
we obrazy" 

KAWIARNIA „IRENA" - ka
baret „u Bena" godlz. 22.30 

MUZEA 

IDSTORll WLOKIENNICTWA 
(Piotrkowska 282) godz.. IJ.-16 
(23. 3. nieczynne) 

SZTUKI (Więckowskiego 36) -
godz. 14>-16 (23. 3. nieczynne) 

ARCHEOLOGICZNE i ETNO
GRAFICZNE (Pl. Wolności 14) 
czynne od godz.. ll-16 
(23. 3. nieczy.nne) · 

JIISTORII RUCHU REWOLUCY,J 
NEGO (Gdańska 13) Wystawa 
;.Len.i.n w rysU!ll.kach dzieci" 
godz. 10--17 

KATEDRY EWOLUCJONIZMU 
UL (Park Sienkiewicza) czyn 
ne od godz. 10--1.4 
(2.3, 3. nieczynne) 

l.ODZKIE ZOO 

czynne od godz.. t-1'1 (kasa 
czyn.na do 15.30). 

KINA 
SAi.TYK Konfrontacje 69. 

„Zmierzch bogów" od lat 18 
(wl.) g.odz.. 9.30, 12.15, 15, 17.45, 
20.30, 23. 3. - „Bitwa e An
glię" od lat 14 (ang.) godz.. 
9.30, 12.15, 15, 17.45, 20.30 

LUTNIA - „Nie ma gwiazd w 
dżungli" od lat 16 (peruw.) g. 
14. Hi. „Milosne przygody Moll 
Fla.nders" od lat 16 (ang.) g. 
18, 20.15, 23. 3. jak wyżej g. 
16, 18. 20 

POLONIA - „Ostatfl11 świadek" 
od lat 14 (poi.) godz. 10, 12.15, 
14.30. 17. 19.30. 23. s. jak wyżej 

WISLA - nieczynne 
WLOKNIARZ - nieczynne 
WOLNOSC - „Planei.a małp" 

Od lat lł (USA) godz. lG. 
12.30, 15, 17.30, 20, 23. 3. -
„Bitwa o Anglię" od lat 14 
(ang.) godz, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30 

ZACHĘTA - „WJ.osenne wody" 
od lat 16 (czeski) &odi.. 10, 
12.30, 15, 17.30. 20 
23. 3. - jak wyżej 

STYLOWY - Nowości ~rótkie 
go metrażu: 1. „Pasja Jana 
Matejki", 2.. „Tabulatura Pel„ 
plińska", 3. „Listy z Poro n.ina", 
4. "Wietnam 1945-69", 5. "Tu 

nel", 6. ..,Dzielny pies0
, '1. 

„Czer"Wony kuferek" godz. 
13.30, „Mile>ść Elwiry Madi
gan'" od iat 16 (szw.) godz. 
15.45, 18, 20.15. 23. 3. - ~Mi
łość E!Wiry Madigan" godz. 
15.45, 18, 20.15 

STUDIO - „Nieśmiały w akcji" 
od lat 11 (radz.) godz. Hi.15, 
„Czekając na życle" od lat 16 
(ang.) godz. 17.15, 19.30, 23. 3. 
„Czekając n.a życie" g-Odz. 
17.15, 19.30 

ADRIA - Pożegnanie z tytu
łem „Inspektor Morgan pro
wadzi śledztwo'" od lat 16 
(ang.) godz. IO. 12.30. 15, 
17.30, 20. 23. 3. - 1ak wyżej 

TATRY - „Na ~ropie soltola" 
od lat U (niem.) godz. 10, 
Bajki „Jacek i jego pieski'" 
god.z. 12. 13, 14, „sami swoi" 
od lat 14 (poi.) godz. 15, 
17.15. !9.30, 23. 3. - „Na tro
pie sokoła" god-z. 10, 13.30. 
Bajki: „Podwodny skarb" g. 

bJ.n.a ~r'Wona" od lat 14 
(poi.) godz. 15, 17.30, 20 

I MAJA - „Dziadek I fajka" 
goó:z. 15. „Tylko umacły od
poW1e" od lat 16 (poi.) godz. 
16. 18, 20. 23. 3. „ Winnetou I 
Apanaczl" od lat 11 (jug.-NRF) 
god7.. 15.30, 17.45, 20 

l.ĄCZNOSC „Angellka 1 
król" od lat 16 (fr.) godz. Ił, 
16, 18, 23. 3. - „Angelika I 
król" god-z. lB 

MLODA GWARDIA - „Znicz 
olimpijski" od lat 14 (poi.) g. 
10. 12.15. 14.30. 17. 19.30. 
23. 3. - Nowości krótkiego me 
trażu: l. •. Llsty z Poroni.na", 
2. „Wizyta w AlgierU", 3. „Ta 
bulatura Pelplińska". 4. „Dziw 
ru a rtyścl po obu stro
nach Babiej Góry", 5. „Czer 
wony kuferek" g. 10-20 qon 
stop, „Znicz ol!mpijski" g. 20 

MUZA - ,.o jednego za wiele" 
od lat 16 (fr.) godz.. 15.30, 
17.45, 20. 23. 3. - jak wyżej 

OKA - „Czekam w Monte Car 
Io' od lat 11 (poi.) god:r. 
(10 seans zamknięty), 15.30, 
17.45, 20. 23. 3. - „Beniamin. 
czyi! pamiętnik cnotliwego mło 
dzieńca" od Ja.t 18 (fr.) godz.. 
15, 20. Film DKF godz. 17 

POLESIE Bajki godz. 14, 
„Struktura kryształu" od lat 
14 (poi.) godz. 15, 17, 19 
23. 3. - jak wyżej, godz. 17, 19 

POPULARNE - „Nowy" od lat 
14 (poi.) godz. 15, 17, lAI 
23. 3. - nieczynne 

PRZEDWIOSNIE - „Dzień o
czyszczenia" od lat Ił Cool.) 
godz. 15.30. 17.45. 20 
23. 3. - „Włoch w Argenty
nie" od lat 16 (wł.) godz. Ui.30, 
17.45, 20 

POKOJ - „Król puszczy" g, 
14, „Miałem 19 lat" od lat Ił 
(niem.) godz. 15, 17.30, 20 
23. 3. - „Gringo" od lat 16 
(NRD) godz. 15, 17.30, 20 

PIONIER - „Noc niespodzia
nek" godz. 15, „Falszywe bank 
noty" od lat 14 (fr'.) godz. 16, 
L8, „Szczęście" od lat lB (fr). 
godz. 20. 23. 3. - ,.Bokser" od 
lat 14 (poi.) godz. 15.45, „Pan 
na młoda w żałobie" oo lat 18 
(fr.) godz. 17.45, 20 

REKORD - „Balonik <lla S'io
strzycz,!d" godz. 10.30, ll.30, 
„ Wyzwanie dla Robin Hooda" 
od lat 11 (a.ng.) god-z. 12.30, 
15, 17.30, 20, 23. 3. - „Wyzwa 
nie dla Robin Hooda" godz. 
10, 12.30, 15, 17.30, 20 

ROMA - „Muchomorek" godz. 
10, 11, 12., „Beniamin, czyli pa 
miętnlk cnotliwego młodzień
ca" od lat 18 (fr.) godz. 13, 
15.15, 17.30, 20, 23. 3. - „Je
zioro starej S!7WY" od lat 11 
(niem.) godz. 10, 11.45, 13.45, 
15.45, „Król Edyp" od I.at 16 
(Wł.) godz, 17.45, 20 

SOJUSZ - „CzarodzleJslct pierś 
cleń" godz. 14., „Zoltan Kar
pathy'' od lat Ił (węg.) gódz.. 
15, 17, 19, 23. 3. - „Sżc21ęŚ'C'le" 
od lat 16 (fr.) godz. 17, Ił 

SWIT - „W pewnym króle
stwie" godz. 10, 11. 12, ~Lam
part" od lat 16 (wt.-tr.) godz. 

13, 1~.30, „Japonia t mlecz" 
od lat 16 (jap.) godz. 20. 23. 3. 
„Węgtersk.I magnat" od lat Ił 
(węg.) godz. 1-0, 12, lł, 16, 
Ul, 20 

STOKI - „Koncert" godz. 14.45, 
„żyrafa w oknie" od la.t 7 
(czecll.) godz. 15.45, „Adolf" 
od lat 16 (fr.) godz, 17.45, 20. 
23. 3. „Pustelrua parmen
ska" od lat 14 (fr.-wl.) godz.. 
Ui.30, 18.45 

DYZURY APTEK 

Pi<:>trkowslta !93, Jara cza 32, 
Rz.gowska 51, Plac Kościelny 8, 
Nic1arruana 15, Gdansl<a u, La 
nowa 1291131. 

Tuwima 19, Piotrkowska 25, 
t.lmanowsldego 1, Przybysz.ew
stoego 86, Ossowskiego ł, Ga
&anna 6. Bratysławska 2.a. 

DYZURY SZPITALI 

NIEDZIELA. 22 MARCA. 

PROGRAM l 
9,00 Wl.a.d.. 9.03 b'aJa 56, 9.1.5 Ra 

diowy Magazyn Wo)skowy. 10.00 
Dla dzieci w wleitu przedszk. 
"Jak makiem zasH•l" - Slucn. 
10.20 Rad.lorued.Zlela informuje 1 
zaprasza„. 10.30 Radioruedz1ela -
Rad.J.owa piosenka m1es1ąca. 11.00 
Roz.glosrua Harcerska. 11.40 Aneg 
doty I fakty - magazyn. 11.57 
:,ygnal czasu i heina.t. 12.05 Dl.len 
ru.k. 12.15 (L) „Wesoły autobus". 
13.15 Nowosci programu III. 14.00 
Raciloniedziela „N aj lepbze z. 
lcll repertuaru". 14.30 „W Jezio
ranach". 15.00 Koncert .<yczeri.. 
16.00 Wiad. 16.05 Tygodniowy prze 
gJąd wydar;;oen międzynarod. 16.2.0 
„saral:>anda" - slucll. 17.10 l'e-
maty mistrzów w wersji rozryw
kowej. 17.40 Zespól Wl. Byszew 
sk.iego. 18.00 Wyniki toto Lotka. 
18.05 Kabarecik reklamowy. 19.15 

lli.30 RadioniedaJ.ela - Baj-bajecz. 
ko. 16.uu (L) wyniki loo,Dwan.a 
„h.uk.uLeczki„. lb.112 (L) .Kewi.a 
01'fut!Str l soll.stow. 16.ou Kon.cen 
c11op111ows1u. 17.00 Wta.d. li.U5 
VY&l.Si-8.W.S-łU t,Y~od.rlJ.K Cl.ZW.lę.a..o-
W.)I, 11.JU .R.ewi.a p1osene1<. ld.llU 
„vrzew-0 żywota11 

- stuch„ l~.t>U 
~~ J.aa. i ltaJ.etun aktUću.n,y. 111.J.4' 
.h.au.unied.Li.taa - UZW.lt;J:<.. wyu.a
rue pam1ęi.11i.1<ow i.. ::.emp!,>Wl
SK.i.ego. l~.i5 WoJsk.-0, s~raieg.L(ł., 

ourwlJl-OSc. 20.00 W leczor llt.enu.:
ko-m uz~ czny - „Dyllza.ns pana 
!""J.CK.W.t.C~a ·· . 21.30 (LI, „1~a t.un10 
wei paiec1e". :1.2.00 w ta.d. 2l!.uo 
u6v1nul'<>~s.tU.e WUlQ, sport.. i wy 
rut<J To1;0-Lotka. :1.2.25 (L) Wiao. 
sport. u.as N1<><1.z1elne spot.Kan.a 
z muzy1<.ą - w progr. utwory J. 
S. tia~na. ia.aa Jazz na dopra
noc, :w.au W ia<i-omosol. 

PROGRAM W 

Przy muzyce o sporcie. 20.00 14,00 Program dnia. U.05 Prze
Dzien.nlk. 20.20 Wiad. sport. 20.30 boJe o.a si.art 1 14.20 Peryskop. 
„Matys1akowie". 21.00 Gra Ork. 14.45 414 - magazyn. 15.JU „•"'-Y 
PR. 21.30 Radiovariete. 22.30 Wie z. XX wieku". 1'1.i>O Zw1erzerua 
cz.orna serenada. 23.00 Dzien'IL.k. prezentera. 16.15 ::;piewa Helena 

I Klinika Pol.-Gin. AM, ut. 23.10 Tańczmy zanim zegar wy- · Vona.roclWva. 16.40 „Rzewne cu 
Curle-SklodowskieJ 15 - cllore bije północ. 24.00 Wiadomoscl. daiti" - ballady. 17.00 Perpetuum 
z dzielnicy Górna.. mooile. 17.30 „Jedyne wyisc;e" 

o Klinika Pol.-Gin. PROGRAM Il odc. pow. 17.40 MOJ magneio1on. 
AM, ul. . 18.00 Ekspresem przez SV{iat. 

Sterlinga 13 - cllore z dzielnicy 8.30 Wiad. 8.35 Rad1opro_?lemy. 18.05 Polorua sp1ewa. 18.20 Clle-
Sródmieśc1e z rej-0nowycll po- 8.45 (L) Program dnia. B.50 (L) I mi.k. 18.35 Sylwetka muzyk.a -
radni „K" ul. Nowotki 60 I Koncert życzeń .. ~;55 (L) „Spoj- J. Mayall, 19.00 „Diana - córka 
Kopcińskiego 32. rzenia i refleksie - magazyn. Henryita" - słuch. 19.30 Mi.nt-

Klinika WAM, ut. M. Fornal- 10.15 (L) Poran~k literacko-muz. max. 20.00 Teatrzyk „ApoKryt" 
sklej 37 - cllore z dzielnic Po- - „Czas~p1smo radiowe - Lódź . 20.20 Genezy osobll•We. 20.55 Mu
lesie 1 Sródmlesc1e z rej. po- Literacka nr 6 - rok Il - ma I zycz;ny fotoplasukon. 21.15 Allach 
radnt „K", ul. P1otrkowska 107 rzec 1970. 11.42 (L) Program ty- nie lubi spisu - gawęda. 21.25 
i Piotrkowska 269. godnia. 11.57 Sygnał czasu i !lej- Melodie z autografem St. Miku! 

Szpital Im. IL Wolf, ul, i.a- nal. 12·65 '.'~!edem d!ni w kraiu skiego. 21.47 J. Massenet - „Ma 
glewnicka 34/36 - ch-0re z dz.lei i na świecie . 12.30 Poranek sym n.on". 22.00 Fakty dnia. 22.08 Zę 
lllcy Bałuty I foniczny. 13.3~. „Podwieczorek spól Sw1ngle smgers. 22.20 Od 

. . • przy mikroforue . l~.00 Dla dz1e śledz.i.k.a do świątecznej babki. 
Szpital un. IL Jordana, ul. c:i ,,Krysia I Adela - słuch. 22•35 Przeboje z klapsem. 23.00 

Przyrodnicza 719 - ch<>re z Nowe t.omik.i poetyckie _ Zb. 
dzielnicy Widzew. Herbert. 23.05 Muzyka nocą. 23.50 

Chlrurgla południe - Szpital ( Na dobranoc gra zespól Wadi.ma 
im. Brudzińskiego (Kosynierów Ludwikowskiego. 
Gdyńskich 61) Toksykologia - I'flStytut Me-

Clltrurgia północ Szpital dycyny Pracy (Teresy B> TELEWIZJA. 

rz.ego T.", dokumenrtalnY1 poJsk:t 
film telewizyjny (W). 17.25 Estra 
da Literacka: KoścJ.us2lko malo 
znany Cz Lodzi). IS.JO „ Trady
cja, współczesność, ciągłość" -
felieton literacki (W). 18.25 PKF 
(W). 18.35 Gusła 70 - czyli Mo
tyl, Głaz I Smierć (W). 19.20 Do 
branoc - „Dziwne prz.ygody Ko 
z!olka Matołka (Katowice). 19.30 
Dzien.nik (W). 20.05 Wspaniale wa 
kacje - film tab. prod. rumuń
sko-węgierskiej (W). 21.30 Maga
z.yn sportowy (W). 22.30 Pro
gram na jutro (W). 

PONIEDZIALEK, Z3 MARCA. 

PROGRAM I 

8.00 Wlia.d. 8.10 Pięć mLnui o ge 
spodarce. 8.15 Mozaika muzycz
na. 8.30 Wojskowe ork. dęte. 9.00 
Dla kl. 1-II „Psotny wiatr mar• 
co wy", 9.ZJ Koncert Ork. LRPR. 
10.00 Wiad. 10.05 „Noce i dnie" -
fragm. pow. 10.25 Polska muzy. 
ka operowa. 11.00 Dla kl. VI 
„Pod znakiem srebrnej sielawy", 
11.30 Kwadrans z zesp. instru
mentalnym „Sterec". ll.ł5 Pora
dy praktyczne dla kobiet. 11.57 
Sygnal czasu 1 hejnał. 12.05 z 
kraju i ze świata. 12.25 Koncert 
z polonezem. 12.45 Rolniczy kwa 
drans. 13.00 z życla zw. Radziec 
kiego. 13.20 „ Wieś tańczy 1 śpie
wa". 13.40 Więcej, lepiej, tanleJ. 
14.00 Z cyklu: „Opowleś'ii Węd•roW 
mcze". 14.20 z naszych sal kon
certowycll. 15.00 Wiad. 15.05 Go
dz."na dla dziewcząt i chłopców, 
16.00 Wiad. 16.05 Alta 1 Omega. 
16.30 ,,Popołudnie z młociC>śctą". 
18.50 Muzyka I aktualnośel. 19.15 
z księgarskiej Lady. 19.30 Kompo 
zytor i jego piosenki - z. Wieh 
Jer. 20.00 Dziennik. 20.25 Przebo
je spuzed. lat. 20.47 Kronika spC>l' 
towa. 21.00 Naukowcy - r"olni• 
kom. 21.25 Pięć minut . o wycbo 
waniu. 21.30 Kalejdoskop kultu
ra.lny. 22.00 Wieczorny koncert 
życzeń mil.ośników muzyki pow.a.t 
nej. 22.40 Gt'a Poznańska 15~k.a 
Radiowa. 23.00 II wydanie dzlen Jm. Sterlinga (Sterti.nga l/5) 8.00 TV kurs rolniezy Me- nika wiecz. 23.10 Korespondencja NOCNA POMOC 

Laryngologia Szpital tm. 
LEKARSKA 

Pirogowa (Wólczańska 195) 
Okulistyka - Szpital im. Bair 

llckiego (Kopcińskiego 221 
Cht.rurgta I laryngolog18 dZie 

ctęca - Szpital im. Kooopn.1-
ckieJ <Sporo.a 3615<>) 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Szpital Im. Barlickiego (Kop 
eińsklego 22) 

Toksykologia - Centralny Szpi 
tal Klin. W AM (Żeromskiego 
113) 
- 23. 3. 

C111rurgta południe - SZJ)ltat 
Im Pirogowa (Wólczańska 195) 

Chirurgia północ Bzpttal 
Im Jordana (Przyrodnicza 7/9) 

l.aryngologl.a - Szpital tm. 
Barlickiego (Kopcińskiego 22) ; 

Okulistyka - Szpital un. Jon 
90hera <Milionowa 14) -

Ch!,rurgla I lazyngologia dzie 
elęca - Szpital im. Korczak.a 
CA rmu Czerwone! 15) 

Chirurgia szczękowo-twarz.owa, 
- Szpital lm. Barlickiego (Kop 
Cińskiego Z2) 

chanlzacja prac przy obsłudze z zagranicy. · 23.15 Grają orki.e
Nocna pomoc lekarska Stacji inwentarza {W). 8.35 przypomina stry, 23.40 Muzyka średniowiecza 

Pogotowia Ratunkowego przy m.y, radzimy (W). 8.45 Dla mlo- - z nagrań Mediolańskiego zesp. 
ul. Sienkiewicza 137, tel. 666-6i. dych widzów: „Wysoka fala" - Muzyki Dawnej „Ars ~qua"\. 

Z dn.iem 19.I. 1970 r. Stacja polski film telewizyjny z serll: l :IA.00 Wiadomości. 
Pogotowia Ratunkowego ~ostała „Czterej pancerni 1 ples" -
przeniesiona z ul. Leczniczej 6 „Klub Pancernych" (W). 10.00 PROGRAM Jl 
do własnej siedziby przy ul. Dla młodych W1dzów: Wyclecz
Sienkiewicza 137. ka do Krakowa (Krak. 1 Kai.). 
Swląteczna pomoc lekarska 11.00 „Pociągiem przez świat" -

dzielmca Sródmleścl e - Piotr- !iJm seryjny (W). ll.30 Z cyklu: 
kowsk.a 102, tel. 271-80, Baluty W świecie sztuki - freski Klprl 
- z. Pacano~ej I, tę!. Jana ('Z Kiszyniowa). 12.00 Dzien 
541-96, Górna - Lecznicza 214, nik (W). 12.15 Przemiany (W), 
tel. H0-62. Polesie - Al. 1 Ma- 12.45 Międzynarodowe zawody nar 
ja 42 tel. 305-83, Widzew oiarskle o Memoriał Bronisława 
Szpitalna 6, tel. 271-52. Zgto- Czecha 1 Heleny Maru..arzówny. 
szenia na Wizyty w domu w Il orwarty konkurs skoków na 
godZ!nach 10--16, ambulat.orla Dużej Krokwi (Zakopane). 14.15 
czynne do godz. 17. Zabiegi Gdański Teatr Dzi<>eJęcy: „Na 
pielęgniarskie wykonuje się w przykład Czerwony Kapturek" (z 
tych punktach w godz. B-18. Gdańska). 14.50 „u stóp Neapo
Zgłoszenla na zabiegi w domu lu" - reportaż filmowy z podró 
w godz. 5-18. źy do Wlocll (W). 15.15 „zlot 
Spółdzielcza pomoe lekarska, gwlaźdzlsty" - teleturniej (z Po 

Piotrkowska 159, w godz. 10-14 znania). 16.10 „Dzwony" z cyklu: 
lekarze specjaliści 1 zastrzyki. I ,.Piórkiem i węglem" (Kraków\. 
Illl.fonnacja tel. 629-50. 16.35 „Sobota Grażyny A. i Je-

7.30 Wtad. 1 Opin.le. 7.53 Mozai
ka muzyczna. B.20 Program dnia. 
8.30 Wiad. 8.35 Radiowe :l!nterpe
lacje. 8.45 Wiązanka melodii. 9.00 
Kompozytorzy trancuscy dzie
ciom. 9.30 Wiad. 9.35 Mlędzynaro 
dowy Unlwersytet Radiowy, 9.45 
Na fortepianie gra E. Stern. 9.55 
z biegiem Dunaju. 10.25 „W Je
zioranach" 10.55 Pianista I.. Ken.t 
ner w nagraniach solowych, ka
meralnych 1 z ork. 11.57 Sygnał 
czasu I hejnał. 12.05 z kraju I 
ze świata. 12.25 Pleśni kompozy 
torów polskich i ros. 12. 45 (L) 
„Melodia. rytm I piosenka", 13.15 
(L) „5 minut o sporcie". 13.20 
(L) „Mikrofon w służbie rolni
ctwa". 13.30 (L) Chór 1 kapela tu 
dowa Rozgl. Olsztyńskiej. 13.40 
,.Pożegnanie z miastem" _.:,. trag 
ment pow. 14.00 Wiad. 14.05 Slą
skie zespoły. 14.25 Aud. folklory 
styczna. 14.45 „Lata potopu" -

ścia pięć tysięcy dolarów, ale nie przy- fragm. książki. 15.00 Polskie pleś 
• ni chóralne. !5.20 10 minut z ze 

puszczam, żeby ktoś mogł dać tak wyso- społem w. Kolankowskiego. 15.30 
ką cenę. Były ubezpieczone na piętnaście Oo nam przynosi miesięcznik 
tysięcy dolarów. ,.Spiewamy I Tańczymy". 16.00 

B ł ? W!ad. 16.05 „z tańcem I p!osef! 
- Y Y ką ludową przez świat". 16.45 (L) 
- Moja żona anulowała polisę ubezpie Aktualności łódzkie. 17.oo <Ll 

czeniową. Przypadek chciał, że nastąpiło „ Wełna nie kapituluje" - rep. 
to akurat na dzień przed włamaniem. 17.15 (L) Nowe nagrania Ork. 

Przez chwilę panowała głęboka eisza. - Och - odparł pośpiesznie major -
nie mówiłem o jakiejś określonej osobie. 

- Nie, tego pan nie powiedział. Dlate
go właśnie zadałem to pytanie. 

MaJ"or Winnett patrzył na Masona wzro PR 1 T.v w . Lodzi. 17.35 IL) Gra 
W. Witkorrurska skrzypce. 

kiem niemal że błagalnym. 

1
17.55 (L) z cyklu: „Mów! peda• 

póżniej gog". 18.10 (L) Radioreklama. 
Mason 18.20 „Sonda". 19.00 „Echa dnia". 

Słychać było jedynie nerwowy oddech 
majora I stłum~<>ny · szum pojazdów na 
ulicy. Następnie majO!r powiedział: 

- Zresztą zgadzam się, panie Mason. 
Niech pan działa na swój sposób. 

- Kiedy z.niknęła pańska żona? 

- Wczoraj wieczorem. Koło północy 
znalazłem na stoliku toaletowym ten oto 
list. Dopiero około tej godzdny przyszed
łem do sypialni. Do tego czasu myśla

łem, te tak wcześnie poszła spać. 

- Czy istnieje podstawa do przypusz
czenia, że pańska żona została zmuszona 
do tej decyzji pod jakimś wpływem z 
zewnątrz? 

- Jeżeli pan ma ąa myśli szantaż, tq 
nie. 

- Czy mógłby mi pan powiedzieć, dla
czego pańska żona nie miała na tyle od
wagi, by przyjść do pana ze swoimi kło
potami? 

- No - może z Daphne Rexford. 
- I przypuszcza pan, że właśnie to 

skłoniło pańską żonę do odejścia? 

- Nie, nie. W każdym razie nie bezpo
średnio. Moja matka przyjęła Marcię do 
rodziny. Jakiekolwiek mogłyby być po
glądy matki na sprawę mojego małżeń
stwa - Marcia jest teraz członkiem ro 
dziny, jest panią Winnett. 

- Może zdradzi mi pan, co miało zna
czyć powiedzenie „w każdym razie nie 
bezpośrednio"? 

- Marcia mogłaby być raczej zdolna 

- Anulowała polisę i w dzień 
nastąpiło włamanie? - mruknął 

kręcąc głową. 
-Tak. 
- I pan nie może dostr'zec żadnego 

• 19.15 Lekcja Jęz. ros. 19.31 „ Trze 
cia fajka" - słuch. 20.01 Muzy
ka. 20.11 K-0ncert z nagrań WJel 
klej Ork. Symfcm. PR 1 TV p. d, 
K. Stryi. 20.52 Notatnik kultura! 
ny, 21.07 D. c. koncertu. 21.52 Me 
lodie rozrywk. 22.00 z kraju I ze 
świ ata. 22.27 Wlad.. sport. 22.30 
Studio Jazzowe PR. 23.00 Nowoś 
ci Państwowego Wydawnictwa 
Muzycznego. 23.30 Gra Katowicki 
Zespól Ta.n. „Metrum", 23.50 Wla 
domośai. 

związku między tymi dwoma faktami? 
- Jestem pewny, że żadnego związku 

nie ma - oświadczył natychmiast major' 
Winnett. - Przyczyny anulowania poli
sy, jakie wysunęła żona, były na wskroś 
logiczne. Polisę ubezpieczeniową podpisa
ła w czasie, kiedy mieszkała albo w pry 
watnym apartamencie, albo w hotelu - TELEWIZJA 
po prostu chciała mieć swoją biżuterię 
przy sobie I wkładać zawsze, kiedy jej 14.25 Politechnika TV: FizYk,a 

· od b · · · . k 'd \kurs przygotowawczy - Energia 
się sp o a, me uc1ekaJąc się za az ym w zjawisku Indukcji (Gdarisk) 
razem do korzystania z safesów banko- 15.00 Politechnika TV: Fizyka.: 
wych. Płaciła dość wysokie stawki ubez- I kurs przygotowawczy - Zjawi
pieczeniowe. Kiedy wyszła za mąż za · sko indukcji w technice (Gdańsk). 

. . . . . 16.15 Program dnia (L). 16.20 
mme 1 przeprowadziła się do Vista del Wiadomości dnia (L). 16.40 Dz!en 

16, „saml swoi" godz. 17, 19.15 - Tego nie wiem, panie Mason. Może 
GDYNIA - „Noc poślubna w l d · tk 

do wszystkiego, ale nie do tego, by wy
stawiać mnie na ludzkie języki. Wiedzia
ła, jak bardzo czuła jest moja matka na 
te rzeczy. Widzi pan, panie Mason, my 
mi~szkamy w ogromnej, dość staromod
nej posiadłości, otoczonej wysokimi mura 
mi, zatarasowanymi bramami, gęstymi ży 
wopłotami i ostrzegawczymi tablicami, 
mamy własne tereny do jazdy konnej, 
własne pole golfowe i wszystko inne. Im 
więcej świat r"ozwija się w kierunku, któ 
ry nie znajduje aprobaty mojej matki, 
tym więcej matka zasklepia się w swoim 
własnym małym światku, z tym więk

szym upor"em usiłuje trzymać się jak naj 
dalej od reszty świata. j 

Mar - tak się nazywa nasza posiadłość 1 nlk rw). 16.50 Dla dzieci: Zwie
rodzinna - wydało się rzeczą zbyteczną rzyniec. W programie m. In. tllm 

d 1 ł · k' b ł t z serii ,.Przygody dziwnego psa 
a sze ~ acenie .wyso 1c op ~ .' Huckleberry" (Poznań 1 W-wa). 

desz,czu" od lat 14 (n:em.) g, ze wzg ę u na moJą ma ę. 
10, 12.15. 14.30, 17, 19.30. 23. 3. 
jak wyżej 

l.D& - „ Wspanialy 
lat 7 (USA) godz. 
17.30 .. Uzurpa1;0rzy" 
(węg.) godz 19.45 

Red" od 
13, 15.15, 

od lat 16 

(23. 3 jak wyżej godz, 15.15, 
17.30, 19.45 

- Jak to? 

- Moja matka jest człowiekiem niezwy 
kle upartym. Kiedy zmarł ojciec, prze
szło dwadzieścia lat temu, zaprowadziła, 
że tak powiem, rządy dyktatorskie. Mat
ka żyje w świecie przeszłości. Ma poglą
dy przestarzałe. CZAJKA - „Strzały o ~mierz

chu" od lat 16 (USA) <todz. 
15, 17. 19.15. 23. 3. nieczynne - W szczególności na temat tego, co 

DltM - „ Winnetou 1 kroi naf- , jest przyzwoite? - spytał Mason. 
ty" od lat 14 (jug.-NRF) g. j 
15.45, 18. 20.15 - Nie tak bardzo to, jak racze - no, 
23. 3. nieczynne nazwijmy to, ma świadomość swojej kla-

ENER~ETYK - „Kolumna Tra sy, świadomość arystokracji dolarowej. 
Jana <rum.I od lat 14· i:od7. Przypuszczam, że byłaby szczęśliwa, 
17. 19.30, 23. 3. nieczynne . 

HALKA .. Drewniany jeż- gdybym był ozenił się z kimś z naszej 
dziec" g. 14.30, „Winnetou I A- sfery. 
panaczl" od lat 11 (jug.-NRF) g. 
15.30, 17.45. 20. 23. 3. - ,Jarzę - Z kim na przykład? 

- Czy w ciągu ostlimicb paru dni wy
darzyło się coś niezwykłego? - spytał 
Mason. 

- Tak. We wtorek w nocy do naszego 
domu dostał się włamywacz. 

- Ukradł coś? 
- Klejnoty mojej żony. 

- Kosztowne klejnoty? 
- Wartość nominalna wynosi dwadzie-

- Moze opowie mi pan bl!zej o tym 17.30 Echo stadionu ('Kraków). 
włamaniu I wyjaśni, dlaczego nie zgłosił 17.50 „Lódz!d sport - pytani.a I 
go pan na policji? oópow1edzl" - progr. pub!. (L). 

. • . • 18.18 Telereklama (L). 18.20 Odra 
- Skąd pan moze wiedzieć, ze nie zgło - Nysa 69 - reportaż film. z 

silem go na policji? przebiegu manewrów czterech za-
- Widzę to po wyrazie pańskiej twa- przyiaźn!onych armll (W). 18.45 

"ł Eureka - magazyn pop.-nauko-
rzy - rzuci sucho Mason. wy (W). l9. 2o Dobranoc - Miś 

- No, więc istotnie nie zgłosiłem tego, z okienka" (W). 19.30 Dzle',;nik 
na policji, ze względu na moją matkę. <W). 20.05 Teatr" Telewtz1l: Pola 
Wie pan jak takie sprawy w gazetach Gojaw_iczvńska - .. Dziewczęta z 

.' . ·•· Nowol:oek" cz. IT pt ... Kw•ryna" 
- Moze opowie ml pan o tym włama- f\V). Ok. 21.15 (po teatrze) Pol-

niu - powtórzył Mason. I •ki f!lm dokumentalny - orowa 
Major Winnett mówił powolnym tonem dz! Tadeusz Makarczyńskl (W). 

e ł · k któ t . . ó 21.45 Przeg!ad muzvcznv - pro 
z owie a, ry s aranme dobiera sł w. wad?.! Ludwik Erhardt ·{W). 22.15 
- Mam mocny sen, panie Mason. Mo- Dziennik (W). 22.30 Program n·a 

ja żona przeciwnie. We wtorek w nocy J~tro (W). 22.35 Politechnika TV: 
obudził mnie jej krzyk. ł... Fiz~ka (powt. z Gdań<ka) . 23.10 

Po!Jtechn•ka TV:: Fizyka ('POWt. 
(2) (Dalszy ciąg nastąpi) z Gdańska). 
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