hot! oc1 nko6czenJa ebańumslrYeJ
arabprzywódców
konferencji
szczebla
skich na najwyższym
dopiero
te
jaz tydzień.
upłynął
dzisiaj rozpoczyna się realizacja
jednego z największych jej osiąpo.rozumienia ZRA gnięć Ara~ia Saudyjska w sprawie .Jemenu. Porozumienie to kładzie oowiem kres kilkuletnim
w~nim:!1 między tymi dwoma najpotężniejszy·
m1 _kraJami arabskimi. umożliwia narodowi je
co do swej
menskiemu wypowiedzenie się
prz~szłości. zakazuje Arabii saudyjskiej udzielania pomocy rojalistom jemeńskim I wreszcie
przewiduje wycofanie z terytorium Jemenu 50-tysięcznego kontyngentu woisk egipskich, które przybyły tu w rokn 1004 na wezwai;iie prezyde~ta Sallala. Istniejąca wówczu
Republika
bowiem od dwoch lat .Jemeńska
Arabska została zaatakowana przez wyposato.
n~

'!"'

roJ,a-

lotnictwo Arabii Saudyjskiej.

1

była

Ja.l~a

oddziały

broń

~ajno~ocześniejsza

hstow

przye-zyna tej Interwencji? Otól

U Thant

Dalsz y krok

ku iedności arabskiej
niemal aa.łychmiasł po wojskowym zamachu
stanu w roku 1962, no.wy republikański rząd
Jemeński i Rewolucyjna Unia Narodowa pokraj zacostanowiły wyprowadzić Jemen na
fany gospodarczo I wybitnie rolniczy Skonfhkowano więc w tym
postępu.
dro~ę
kraju wielkie posiadłości ziemskie. nawiązano
kontakty 11 ZRA i krajami socjalistycznymi.
I przy ich pomocy przystąpiono do nawadnia.nia 6 m~n ba pól. budowy pierwszei hydro·
elektrowni, buty szkła, cementowni i likwidacji
analfabetyzmu (do roku 1962 ponad 90 procent
nie amiał>o czyt«ó i pWa,ć).
.Jemeńmyków
Rzecz oczywista. te wszystkie te posunięcia
nądu Sallala wyrywały Jemen spod tradycyj-

nych wpływów sąsiedniej Arabii Saudyjskiej,
a głoszone przez zwolenników Sallala poglądy
mobilizowały opozycję w samym
polityczne
·
pań~wie Saudów.
Wspomniana jnz przeze mnie Ingerencja wojskowa Arabii Saudyjskiej w wewnę~rzne sprawy .Jemenu szybko przerodziła się w konflikt
ogólnoarabski, stała <;fe dahzym krokiem na
drodze rozbicia jedno§cł tych państw I prawwybuch wojny
spowodował.a.by
dopodobnie
miedzy nimi. gdyby nie skuteczna interwencja
ONZ. ONZ Jednak nie potrafiła całkowicie zlikwidować konłJiktu jemeńskiego I dlatego az
do konferencji chartumskiej w · Jemenie toczv·
ły sic walki. W ostatnim czasie doprowadzih

emł

w "'~dołet "«o

)liRłzfda łeri
cała półnoo

113'1htw:a

I wsebód
kraju - została zanrnłcta ponownie przez rojalistów I wejska saudyjskie. Walki spewodo-

na dwie

części. Jedna -

prod11kcji
równid ~Howny spadek
r:raniey 11 Protektoratem
rolnej, zamkniccłe
Aden, skąd .Jemen importował włete artykułów przem~łowych I do powstania sporów
w łonie samych republlka11ów.
wały

~
Zawarcie więc porozumłenfa ZRA: bia Saudyjska w sprawie .Jemenu na pewno
ułatwi temu kra.łowi wyd~ignlęcle ~ • zacofania gosp&darczego I zakończy bratobójMe
jak to trafnie
walki, a przede wuvsttdm jest „wielkim
komentowała prasa Iracka ~wycięstwem 90lida:rnośei arabskiej I równocze·
który
snłe ciosem zadanym Imperializmowi,
przez długie tata wykorzystywał wojnę w .Jemenie przeciwko Arabom. uniemożliwiając Ich
spisków lmperialistymobiJi„ację w obliczu
eznycb."-

:

MAREK REGE{;

Centr SD qr

lydnie A

weźmie udział

obradach
„szczytu" OJA

w

Niedziela f poniedziałek
Ili ł 11 września 196'7 roku
Nr !U <8ł5%)
Rok xxn

Decyzja sekretarza generalnego ONZ U Thanta w s.pra·
w konf€rencji
wie udziału
Jena szczycie Organizacji
(OJA)
dnoości Afrykańskiej
przvjęta zonała z uznaniem i
radością w Kinszasie, w kokonferencji,
łach
„Szczyt" . rozpoczynający się
w poniedziałek. 11 bm.. odbędzie

9ię

z

więk

udziałem

DZIENNIK
tOD ZK. I

I

niż

sze; liczby szefów państw
pokiedykolwiek od czasu
wstania OJA w 1963 r.
W si€dzibie ONZ podano w
piątek w 'eczorem do wiadomości. że sekretarz generalny ONZ. U Thant. wystapi
konferencji
16 września na
prasowej w siedzibie "ONZ.

Odsłonięcie

pomnika ,,Lotmka"
w Warszawie
9 bm.. na zaikończenie obchod?w Dni Lotnictwa. odbyła Się w Warszawie uroczypomnika
odsłonięcia
stość
„Lotnika".
którą
W uroczystości. na
rzesze
tysięczne
przybyły
War:;rzawy
mieszkańców
wzięli udział członkowie kie:
naJwyższych
rownictwa
Władz part yjnych I pań;;two
w~ch z Marianem Spychalsk·m i Ryszairdem Strzeleckim.

De Gaulle: Zabieram ze sobą

Fr

W
LE,

SOBOTĘ

PREZYDENT

KONTYNUUJĄC

STWIE

FRANC.Jl CHARLES DE GAUL-

POOROZ PO

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY

Prezydent Republiki Gómei
Wolty Sangoule Lami.za.na wv
głosił w piątek przemówi~
nie radiowe, w którym podał, i2: przeprowadzono wie.i e
ares.zt-OWań w związku z wy
kryciem tajnego spisku „uigratżającego

oów

życiu

pAJQ'STWA

Laanizana,

zawodowy

doezed!ł

do wlad.Ly
w st)"Cz.n.iu ub. rolru po dokonaniu zamachu 9tanu, dzielld kitóremu obją.l urząd prezydenta po Maurice Y ameog<>.
rząd
wówczas
Utworzył on
t)"fficzasowy, rozwiązał zgr'>madrLenie narodowe i oglos1?.
konstytudotychczasowa
że
cja traci moc praiWtną.
żobnierz,

eda
na festiwalu
w Warnie
Lód~ka Wytwórnia
Oświatowych odniosła

sukces -

Filmów
kolejny

tym razem na Mii:-

dzyna.rodowym Fe5'iwa.lu
mów Orerwonego Krzyża
Warnie.

Fil-

„

.Jedną z C'Łtereob róWDOn(d
nyeb nagród 1>trzymał ta.m
film „Krew krążąc.a" - rei..
Józef Arkusz:, zdj. Witold PoWada, a złoty meGał w grupie filmów p()pula.rIW-nauk.oWycb uzyskał film reż. Jadwigi żukowskiej (Zid,j. Stanisław
Sliskowski) pt. „Nie ma go za

co

obwalić".

EDWA.lt-

~)

gazu ora:z zachowane bloki
obozowe. W dali - sylweta
niedawno ods!omętego m1ędzy
narodowego pomnika - mau-

wleum.

Dyrektor Państwowego MuKazi·
zewn w Ośw1ęcuniu
ffilerz Smoleń, udl.lela 'WY'!

~rll0.I.

W czwartym dniu pobytu w Polsce, prezydent de Gauile
N-a

zwied'l'lil obóz marlyrologii w Oświęcimiu.
prezydelń prred P6mnikiem za.mordowa.Bycb
CAi!' - Telefoto
ofiar.

7ldjęciu:

jaśnień.

w'iadomiły, że wojska indyjprzełęc~y
skie po przejściu
N a.tu La na granicy c)1ińsk<>
siklkimsikięj wtargnęly 7 wrz:eś
nia n.a terytorium Chin, gdizi"
z drt..tów
zasiek.i
ustawiły
chiń
raniły
kol.czaetyeh i
skich żołnierzy po~anicza.

IndyjS'kie Miruisterstwo Obrf)
ny zawiadomiło, że 7 wrześ
nia na granicy Tybetu z Sikkimem między woj5Kami chiń
skimi i indyjS'ki.mi doszlo do
wymiany strzałów po tym,
gdy jeden .z żo!:nierzy chiń
skich ostrzelał Hindusów.

AUSCHWITZ
na.pisen.•
z
bramą
Za
„Ar:beilt macht Frei" z:o&tala
dotychpogodna atmosfera,
czas towairzysv.ica wizycie pre
zydenta w Polsce. Oświęcim
to nazwa tragiczna rue tylko dla Polaków, choć bylo
w
gmęli
nas tu najwięcej:
BJJI"kenau obyAuschwitz krajów.
30
blisko
watele
Francuzi byli pierwszymi. kt ~
rzy wznieśli tu pomnik swyr:r
pomordl()wamyrrn rodakom.
Chairles de Gaulle 1 Edwa.rC
Ocha.b oraz Inne osobistości
wjeżdżają do Brzez:i.nk:i prz~
Po zacbcr
śmierci".
„Bramę
wa.nych do dziś specjalnycli
torach kolejowych przejeżdża
łY

tędy

-

transporty

Wl~ĆW .

Samochody zaitrzymują się na
„drodz.e śmierci". Idąc
byłej
piesw, gen. de Gaulle mija
rampę kolejową, gdzie )X'ZP'prowadz:aino selekcje ludzi do

przywód-

pańs·tNa".

Ppl'k.

TOWARZY-

CłMIA.

chińsko-indyjskiej

w Górnei Wolcie

W

POLSCE

DA OCHABA, UDAL SIĘ RANO Z KRAKOWA DO OSWIĘ

Wymiana strzałów na-granicy
Wykrycie spisku

;}•

b!!!:·,~~::,i::gnłaa~;kuw ~:~:ę~diai:!!~ !.~.-·.
oSWIĘCIM

Jaik podaje Agencja N,,_
wych Chi.n, chińskie oddtz:iały gramiiC2l!le w Tybecie za-

niezatarte wraż~nia
i
I

General podcbod7ll do st1p
pomnika wzn.iesiooego z wo!:
b. więźniów oraz nairodów ·
krajów
wielu
parlamentów
w tym i fiancjL
świata Warta honorowa. Płoną znicze. Prezydent Francji - wbrew
zwyczajowi przyjętemu na tego rodzaju uroczystościach (Al Dalszy ci!łl? na 8tr. I

J. Szczerski
pedsekretarzem stanu

w IVJ:inisterstwie
Sprawiedliwości
Prezes Rady MinistrÓW mia
nowal dra Józefa Szczerski<>go podsekretarzem 91a.nu w
Mbniistersbwie SpraWiedliwoś
cl.

•

• •

Szczerski urodrił się
.Józef
marca 1918 r. w Gologorze
w rodzinie chłopskiej, Studia
prawnicze ukończył na Uniwer
sytecie .Jagiellońskim. W okreżołnierzem
był
sie okupacji
Armii Czerwonej, a następnie
od 19ł3 r. I I)ywizji im. T. Ko24

ekspery mentu
merykańską sondą
ą
p11t1 k z bazy

rldlletoweJ na PfzJ'lłl ku Kenrykańska
~y•eso nowa
imlCla kal-7cowa h rveyor 5"
nicznych
z powodu usterek
e SWfllO elu. Jak
Die Oli
zakomunikowano w sobotę ra
no naukowcy z amerykańskie
go ośrodka kontroli lotów kosmicznych w Pasadenie posta„Surveyora
skierować
nowili
5" zamiast na Księżyc na orDecyzję tabitę okołoziemską.
po 3-godzinnych
powzięto
ką
daremnych próbach uratowania
eksperymentu.
W piątek na sygnał radiowy
starano się zmienić
z Ziemi
„Surnieco trajektorię lotu
veyora 5" ale później nie zam
knął się zawor zbiornika z he
lem w wyniku czego hel zaczął wyciekać. Wielokrotnie po
dejmow ane wysiłki zamknięcia
nie dały rezultatu.
zbiornika
zawor nie dał się domknąć co
grozi całkowitym wyczerpaniem
paliwa. Poniewa:i: ~stniała obawa, że w takiej sytuacji „Surveyor 5" nie będzie mógł uru
hamujących
silników
chomlć
w czasie lądowania na Srebr
kierownictwo
Globie,
nym
osrodka w Pasadenie postanowiło skierować pojazd na oc-

ściuszki.

temu „Surveyor 5" uniknie nie
chybnej katastrofy.
Zadaniem nowej sondy kslę
!l:ycowej USA było wylądowa
nie na powierzchni Srebrnego
Globu, pobranie próbki gruntu kslęzycowego I dokonanie
analizy chemicznej tego gruntu.
bltę

okołoziemską.

Dzięki

Pół kilometra

W latach 19U-19C8 pracował
prokuraturze I Armii Wojska Polskiego. Od 1946 r. rozw

począł

pracę

w

sądownictwie.

W 195ł r. zostaje przeniesiony
do Sądu Najwyższego w Warszawie na stanowisko sędzie wyprzewodniczącego
go_
które to stanowisko
działu,
zajmuje do chwil obecnej.
Członek ZSL.

lochów zasypano
e

zabezpieczaniu
P!"ace przy
podziemi Sandomierza zoBtały na;,ilone. Elkipa górników
z BvtomsJdego Przeclislęb i or
stwa Robót Górniczych zasypała lessem z domieszką 9Zkła
wodnego 8 także zamurowa·
ła już ponad pół km lochów
i korytarzy, ratuiąc od z.niszczenia kilkanaście zabytkopołu
wych kamieniczek w
dniowej I wschodniej części
Starego Rynku.
zasypywaniu
Roboty przv
lochów I korytarzy kontynuowane bedą także w okl"Esie
z imowym, Prace koncentro-

wać się będą w

18 hm. wznowienie
nadzwyczainei sesii ZO ONZ

w sprawie Bliskiego Wschodu
W siedzibie ONZ podano oficjalnie do wia.domośc:l w
dniu 8 bm., że nadzwyczajna sesja Z@'oma.dz.enia Ogólnego ONZ dotycząca sytuacji na Bliskim Wschodzie wznowiona będzie w dniu 18 września o godz.. 15.30 czasu
warszawskiego. Jaik wiadomo sesja ta była zwołana
z. ililicjatywy Zwią;zlku Radzieckiego w crerwai br„ a póź
niej 1J0Stała przerwana na czas nieokreślony.
Sekiretaxz g~eralny ONZ U Thant wy~ał noty do
wszystkich cz:tonków tej organizacji 'nfarmujące je o tej
decyzji ·powziętej po prywatnych ~ultacjacb przeprowadzonych przez przewodniczącego Zgromadzenia Abdula Rahama Paźwaka.
Jak dowiaduje się nowojorski korespondent REllrlera
sprawa Bliskiego WscbCJÓU niezależnie od nadzwyczajne•
sesji ONZ sitame ta.k:że na porządku dziennym regula.r~
nej XXII z kolei sesjl Zgromadzenia Ogó.Lnego NZ, która rOZ1pOCZT1ie się następneg1e> dnia.

I Nowe

prowokacie Izraela

W stolicy ZRA ogłoszono w
8 bm. wieczorem komunikat woj~kowv stwierdza
artyleria
egipsika
że
jący,
do
przeciwlotnicza zmusiła
io:raelodwratu 3 samoloty
skie. które naruszyły terytorium powietrz ne ZRA w sbrefie Kanału Sue>klego.
W i!l:omunikacie dodaje się
izraelrównież . że oddziały
skie otworzvły (X!ień na pozycje egipskie w strefie Kanału Sueskiego, ale atak ten
nie spowodował żadnych sllt'at
w ludziach po stronie egipskiej.
Szef obserwatorów ONZ n.a
między
rozejmowe i
linii
Izraelem a krajami arabskimi. gen. Odd Bull opuścił w
po
piątek .wieczorem Kair
MinisUrstwie
spotkamu w
Spraw Za,"1'anieznych ZRA z
piątek,

zachodniej
części rynku, a także w innych dzielnicach. gdyż lochy
I !korytarze znajdują sie pod
a
Starym Miastem
całym
więc na ob.szarze ok. 4-0' ba.
Niektóre odcinki lochów mają nawet 5 kondygnacji.
Na w;;chodniej skarpie trwa
nada.I zeskalanie gruntu metodą prof. Cebertowicza. Ró- lll!!!!!!!!!:!!!!l!ll!!ll!!l!!!!ll!!!!e!!!l!l!!!!l!!!!l!!'l!9.
wnocześni e wierci się otwory w miejscach, w których
budowane będą betonowe sruStudnie
dnie odwadaiające.
te spełniać bedą takż.e rolę
C"lllllll!Dlll!l'„lllllllllmlmR'!!„llll„11111•1
l.1...
muru oporowego.

Dziś 8stron

podsekretarzem l!Jtll!nU Sal'Bh
G-Oharem. Gen. Bull PoSpieszn ie przybył oo Kairu na
kilka godzin w związku z J.n·
cydentami na lim.ii rozejmowej.

Żginęło siedmioro dziec;

Tragiczny wypadek
samochodow y
w Jugosławii
Siedmio!'O dzieci zostało zaran•
20
około
a
bitych,
nych, w tym wiele ciężlto, kie
wypełniona
ciężarówka
dy
wieku szkolnym t
dz_iećmi w
w1esmakaml stoczyła się do
r;11~~•om-:tr_owego parowu w po
bhzu mieJScowości Banja Laka
w

środkowej

ezęiicl

Jugosławii.

Jak stwierdza komunikat prasowy, ogłoszony w Belgradzie
w godzinach wieczornycll w
dniu 8 bm., obrażenia cielesne
odniosły także 41 osoby dorosłe,

Prezvdent
de
Gaulle
zwiedził Ośwrecim iZabrze
tylko w poniedziałek
i.nsłyłucie!

Uwoqo, czytelnicy

Jeszcze

można zaprenumerować

„„„4

„Dziennik"

„ ••„ ....

ł Przypominamy Czytelni+kom, zakładom pracy, instytucjom i różnego ro• dzaju placówkom świadłczącym usługi dla ludnołści, że jeszcze tylko w po
łnic~ziałek,
11
wrześni~
ł mozna
zaprenumerowao
„Dziennik Łódzki" na IV
• kwartał br. Zakłady pracy,
instytucje i placówki uł sługowe w Łodzi i wojeł wództwie powinny złożyć
ł pisemne
zamówienie na
prenumeratę (cena kwar• tałnej prenumeraty wył nosi 39 zł za I egzemplarz
ł gazety) - podpisane przez
ł dyreldora . (kierownika)
i

Czytelnicy zwłaszcza ł
z terenu województwa łódz ł
kiego i z innych rejonów ł
kl'aju - pragnący indywf- ł
dualnie
zaprenumerowac+
„Dziennik" powinni rów-+
nież koniecznie w poniedziałek wypełnić blankiet ł
PKO w najbliższym urzę- ł
dzie pocztowym i przesłaet
go wraz z należnością za:
prenumeratę na adres łódz
kiego „Ruchu". Szczegóło- ł
we informacje na ten temat zamieszczamy u dołu ł
ostatniej strony gazety -ł
w ramce, pod numerami ł
telefonów redakcji.
ł

do najbliższego rejonowe• go oddziału lub delegatu• ry „Ruchu". Można oczy-

nież oraz przyjmuje rekla-ł

•

ł głównego

ł wiście
ł liczbę

księgowego

zamówić

dowelną

egzemplarzy.

ł

lnfomacji

historię
zagłady
Francuzów w Auschwitz-Bi~
kenau., którą najlepiej iltw.;ru
je znajdująca się w muzeum

udziela rów-

macje w sprawach prenu-+
meraty dział prasy dyrek-+
cji „Ruchu", Łódź, ul. Ko- ł
pemika 53, tel. 455-70.
4

9ta.la
narodowa
ekspazycja
tego roraju.
Lą=.ie z F>rancji w oklreS'ie od ma.rea 1942 r. do czerw
ca 1944 JJ. - przywieziono ok
BO tys. osób.
Po zwiedzeniu oświęcimskiego
muzeum prezydent Francji wpisał do księgi pamiątkowej na•

z~ osTATNlfJ

e

OttWILI i ci! r , ,

Interwenci
amerykańscy
przypuścili skoncentrowane ata
ki z morza i powietrza na róż
ne obiekty w DRW. Z doniesień agencji zachodnich
wynika, że ma to być odwet za
niepowodzenia w ciężkich walkach stoczonych na przestrzeni ostatniego tygodnia z partyzantami w Wietnamie połud
niowym.

e

Agencja
Nowych Chin
donosi, że lotnictwo Chińskiej
Arm~i
Ludowo - Wyzwoleńczej
zestrzeliło w piątek nad wscho
dnimi Chinami szpiegowski sa
molot bez pilota „U-2" wypro
dokowany w USA a WYSłany
przez klikę Czang Kaj-szeka.

e

9 bm. delegacja Sądu Naj
ZSRR z pierwszym
prezesa tego
sądn
Wasilijem
Kulikowem została
przyjęta przez prokuratora ge
neralnego PRL Kazimierza Kosztirkę
oraz przez wiceministra sprawiedliwości Kazimierza
Ruska.
wyższego
zastępcą

e

Jak informuje z Sany ko
respondent Agencji MEN, rząd
Republiki .lemeńsk.ieJ zdecydo·
wanie sprzeciwił się brytyjskim
próbom
umiędzynarodowieaia
wyspy
Perim, kontrolującej
wejście na
Morze
Czerwone.

e

Agencja Associated Press
w doniesieniach z Kampali, sto
licy Ugandy podaje w piątek,
że parlament tego kraJu zaapro
SzaJącą

nową

konstytncję

ogła

republiką i po
tradycyjnych statu·

Ugandę

zbawiającą

sów
dę,

stępujące

słowa:

„w

Oświęci

miu jaki smutek!„.
Jaka
ohyda, a mimo wszystko jaka
nadzieja dla ludzkości".

krOlestw Ankole, BuganBunyoro oraz Toro.
(z)

tow. Eugeniusz Budniak

Chao;les
d~
Gaulle podczas pawi tania, la-

zgot.owala
mu
ludnooć
w Bieruniu Nowym.
na granicy województw katowickiego i krakowskiego.
- Ni.osę wam pozdrowien ;a
k.ie

Sląska

od

go
- i
cja
mz

społecznej.

roku

zmarł

całego nar<>du' francuskie- kontynuoiwał prezyden~
n.a.drz.ieję, iż Pols-ka i Frain
potirafią wspólnie lepiej,
kiedyś za.pewn.ić pokój i

postęp.

Flagi narodowe
Polski
Frall'ICji., tra.nspairenty, barw.lle
śląskie stroje ludowe, orkie-

istry -

towarzyszą

nie

gościom

ich

przejarou

niep:rzerwa
całej

na

KATOWICE POWST~COW

trasie

Katowic.

do

POMNIK
SLĄSKICH

samochodów zbli-

Kolumna

ża
si.ę w
Kaitowicacb
do
ronda, na którym w2llloszą ~e
3 ~ i odłane z brązu

skrz:r<fila odsłoniętego przed
tygodmiem - w 28 l'OCZllllCę
napaści
Niemiec
hitlerow&kich

Polskę

na

poWS'tańców

-

pomnika

śląskich.

samochód zatrzy~uje się. Charles de Gaulle
i Edward Ochab wychodzą z
wozu, aby przyjrzeć się nowemu pomnikowi. Zbliża ~e
do
nich
pulkown.iik
wojsk
Obwarty

pOIWS<tańczych

-

Teodor

Mań

państwa

francuskiego
składa u stóp pomnika kwiaty
oplecione wstęgą o barwach niebiesko-biało-czerwonych.
Ob<•k
kwiaty z biało-czerwoną wstęgą
złożone
przez Edwarda Ochaba.
Na
przyja.ro
prezydenLa
Frantjł
oczekuje największe
górnicze miasto Polski - Zabrze, lct:óre po wielu latac.'1,
w 1945 r. zrzucHo obcą nazwę
Hindenburg,
przyjęl.o pierwsze swe stare im:ię i
cilo na stale do macierzy.
Za:brze sąsiadu1e „o miedze"
z
Gli'Wicami.
Sf.ialgowainy
przez hitlerowców na.pad aa
radiostację
w tym
mieście

W Zma.rłym tracimy dziataeza, darzonego wielkim szacunkiem przez wszystkich Jego najbliższych współpracow·
ników i mieszkańców powiam łęczyckiego • .
EGZEKUTYWA
KOMITETU WOJEWODZKIEGO P'LPB

w

generał

S:ref ·

POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ
W ŁĘCZYCY
w.ojewód7:ka organi~ja partyjna straciła swego długo
letniego działacza politycznego, szczególnie zasłużonego dla
:z-.1.emi łęczyckiej.
Straciła Towarzysa, który całe
swe żYcie
poświęcił

WIJ'Ześnia hieżąeegG

czył

sen.

PRZEWODNICZĄCY

Dnia 9

- Je;;tem s2lCZęśliwy i zaszczycony, że przY'bywam na
Polski Sląsk, ziemię kopaln,
pinemys'liu i pracy - oświad

czyk, b. więzi.eń h.itler01WSki<".h
obozów koncentracyjnych w
Dachau i Mauthausen - Gu-

W dniu 9 września 1967 r. zmarł ,,,agle

shlżbie

SLĄSKU

NA

POWITANIE

stawiono

..............„ •••..•..•
SKR~T NA-JWA!NtEJSZ.YDtt DEPESZ

bo~ał

D<:lkończ.enie

ze str. 1
podchodzi z wieńcem
go na płycie pomnika.
Wieniec opleciony jest niebie·
sko· biało-czerwoną szarfą.
Na
niej napis: „Od generała Charlesa de Gaulle'a - prezydenta
Republiki Francuskiej".
Skła
dając
bold pamięci
zgładzo
nych, wszyscy zastygają w bezruchu. Twarze obecnych zwrócone są na część pomnika symbolizującą komin krematoryjny.
Prezydent, jego małżonka i
pozostali · Francuzi są pod sil·
nym wrażeniem tego, co dotychczas zobaczyli w Brzezince.
Pr:.<ecbodzą
teraz pod pomnik
ku czci ich zamordowanych roda
ków, wzniesiony w .1947 r. U
jego stóp skłatl.ają wieńce
kwiaty,
·
Obóz macierzysty w Oświę
cimiu. Wzdłuż alei, gdzie trwa•
ły nie kończące się karne raporty, Charles de Gaulle
z
małżonką,
francuscy ministrowie idą do muzeum martyrologii. W bloku nr 5 długo patrzą
na
wstrząsające
eksponaty.
Gen. de Gaulle'owi przed.(A)

osobiście
i składa

powr'-

Łodzi

w w~ku 57 lat

tow. Eugeniusz Rudniak

poołużył
ja.ko
pr-etekst
do
agre9ji na Polskę i rozpęta
nia II wojny świaJtowej.
Prezydent
de
Gau.:lłe
Edwali'd Ochab oraz inne ooobis·tości przybywają tu, by w
wielkiej sali Domu Muzyki
obejrzeć
specjalnie przygotc>wany p1"ogram Państwowego

Zespołu
„Sląsk".

Kurtyna

idzie

Przez 40

mi!ll.

Tańca

i

w

. składacze ręcznil
Zarząd
Sekcji
Składaczy
Ręcznych
zawiadamia, że w
środę, dnia B bm. o godz. 15,
w lokalu Związku Poligrafów,
Piotrkowska 106, odbędzie się

po przerwie urlopowej zebranie zarządu sekcji. Ze wzglę
du na ważne sprawy organiza·
cyjne, obecność obowiązkowa.
ZARZĄD

sce -

miej-

mówi gen. de Gallilq

gdzie

spotykaJy

się

trzy

zabory - niemiecki, au;tri&.....
ki i rosyjski. Teraz kraj wasz
jest niezaleiny. Znamy wszystkie ofiary, jak.ie ponios~a
Polska.
Nierzadko
zresztą
były to takie same ofi<acy jak!

O godzinie 19.10 prezydent
de Gaulle z małżonką przybyli na Wybrzeże Gdańskte.
Na lot:ni:..<;ku w Pruszc-zu oczekiwali g·ości: premier Józef

Cyranikiewicz.

przedstawicie-

wojewódzkich
z
przewodinicz.ącyni
Prezydium
WRN w Gdańsku - Piotrem
Stolarkiem.
le

władz

li•••••••••••••••

Dnia
zmarł,

9

chany Mąż,
Dziadek

1967 roku
lat 69, koOjciec, Brat i

MATKI
HELENY PIECZEWSKIE.J
zmarłej •dnia 7. IX. 1967 r.
składają:
WSPOŁPRACOWNICY
ze SPOŁQZIELNI PRACY

FARB.-DRUK.
łm, 1!2 LIPCA w ŁODZI.
Pogrzeb odbędzie się dnia
10. IX. br„ o godz. 16 na
cmentarzu św. Franciszka na
Cho'.inach.
Dnia

?

września

zmarła,

przeżywszy
ukochańsza żona i

S.

Franciszek
Pogrzeb

Wyrazy głębokiego współ·
czucia głównej księgowej kol.
DANIELI PIECZEWSKIEJ z
powodu zgonu

września

przeźywsz.y

Sułat

odbędzie

dnia
lZ września br „ o godz. li w
Pabianicach z domu żałoby
przy ul. Strzelczyka Z3 na
miejscowy cmentarz, o czym
zawiadamia, pogrątona w
smutku
RODZINA.
Serdeczne wyrazy współczu
cia ob. mgr ini. HIERONIMO;
WYCZOŁKOWSKIEMU

MATKI
składają:

DYREKCJA, RADA ZA•
KŁADOWA, RADA RO·
BOTNICZA, KOLEżANKI
I KOLEDZY z ŁODZKICH
ZAKŁADOW PRZEMYSŁU SKORZANEGO,

ł

1967 roku
lat 78, najMatka

P.

Heleno
Pieczewska

się

z powodu zgonu

Uwaga,

Widziałem

zabierama. -

nasze".

górę.

trwa

barwne
widowisko wykonywane z ni<?zwyklym, właściwym dla tego regionu i „Sląska" tem.peramentem i werwą.
Na zakończenie występu zespołu
„Sląska"
dziękując
za·
owacyjne przyjęcie,
gen. de
Gaulle wzniósł okrzyk: „Niech
żyje Zabrze, najbardziej śląskie
miasto ze wszystkich śląskich
miast, czyli najbardziej polskie
miasto ze wszystkich polskich
miast"„
Podczas śniadami.a wydanego przez
PI"Z.ewodnicząceg"
Prezydium WRN w Ka.towtcacb - W kltórym Ueze9truczyJi lliwal!'d Ochab, Edwaru
Gierek 1 inne ooobist()ŚC!,
Jerzy Ziętek
i
Charles de
Gaulle wymienili toasty.
Gen. de G0Jułle - naw.:i;\zując do serdecznego przyjecia zgotowanego m.u n.a Slas>ku - powiedzial, iż przyjaźń
polsko-fral!lcustka
to pod9tawowy fakt pol.ifyczmy Etuv>py. Prezydent dal wyraz wra
żeni.u, jakie na nim wywa.r:o
pCJWitanie ,,na SląsJru. a Więc
na
ziemJ
polskiej,
kitÓ!'"...

Wł

członek Egzekutywy KP PZPR, przewodniczący Prezydium
Powiatowej Rad~ Narodowej w Łęc'l:ycy, odznaczony Krzy~em
Kawalerskim Orderu
Odrodzenia
Polski,
Złotym
1 Sr_eb~ym . Krzyżem Zasługi or~z wielu irtnymi odzn;.czen1am1.
W Zmarłym straciliśmy Oddan~ d~ałacza partyjnego
i rad narodowych,
Pogrzeb _odbędzie się 11 WTZeśuia br. o godzinie 111. Wyprowad1;eme zwłok nastąpi z gmachu Prezydium Powia·
towej Rady Nuodowej w Łęczycy.
Cześć Jego pamięel!
EGZEKUTYW A KP PZPR
PREZYDIUM PRN
w Łęczycy
w Łęczycy

Pieśni

przez tak długi czas f jesz.l
cze do niedawna była wani

Pogrzeb odbędzie się dnia
września br., o godz. 16 z
kaplicy cmentarza św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej, o
czym powiadamiaja

10

MĄZ,

C0RKA
I RODZINA.

Wyrazy głębokiego współ
czucia pani adiunkt TERESIE
FĄBIERKIEWJCZ z
powodu
zgonu

OJCA
prof. dr WACŁAWA
FABIERKIEWICZA
składają:

REKTOR, SENAT i PRA·
COWNICY PANSTWOWEJ
WYŻSZEJ

SZKOŁY

SZTUK PLASTYCZNYCH
w ŁODZI,

SEKC.11
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Pił.ka nożna. ŁKS - Wisła Kraków, I liga
godz. 12,
stadion
przy Al. Unii 2.
Turniej
zespoi.~ . juniorów
godz. 14.30, ul. K1J.i~sk.1ego Hiii.
Motocykle. VI elmunacje do
mistrzostw Polski oraz zawody
o. Zł~;Y Kask „Dzi~a Łódzkiego godz. 14, ul. Un1we.rsytecka.
Badminton.
Finał masowego
turniej.u godz. 10, ul. Północna Sil.
Lekka atletyka. Budowlani _
łó
.
ŁKS W kmarz. (Konstantyn?~ druż~no~e misJrz~twa juruor w g~dz. ~ w
ar u Ludowym na
rowiu.
Siatkówka. Start - Unia junior-zy godz. 10, ul. Teresy 56, Anilana - Unia Skierniewice godz. 111,
ul. Armii Czerwonej 119•
Tenis stołowy. Okręgowy turni-;j w kategorii juniorów i mł<D·
dzik6 w godz. 10, tli. Jer.l!ego 22.

~-OCileJ 36 r~a.ny . Z?Sta.me
fm.aJ: maoo<wego tl.lir!nieyu.: gl'Y
w badmintona zo:rgaintu>wanego o pucl:liairy „Dziennika t.óóz

Dobra forma Barana,

6. Henek

na Norłonie

jewództwa lódi2lki.ego.
Godz. 12 - mecz ligowy Wi-

słaba

Maniaka

Kontr oIne za wedy kadry I a

Kontrolne
zawody kadry na-.
rodowej w lekkiej atletyce, któ
re odbyły się wczoraj w Łodzi,
były przeglądem
czołówki naszych biegaczy przed zawodami
Puchar
Europy
w Kijowie.
0
Około 300 spragnionych dobrej
lekkoatletyki
łódzkich kibiców
oglądało dosyć ciekawe konkurencje biegowe.
Przede
wszystkim na uwagę
zasługuje dobra forma Barana,
który wygrał
zdecydowanie w
biegu na 1.500 m z czasem 3.43,7.
Ponieważ do reprezentacji Polski na
sześciomecz w Kijowie
wyznaczony został na tym dystansie Szordykowski, selekcjone
rzy będą mieli sporo kłopotów
z wybraniem aktualnie najlepDosłownie w ostatnie:!
chwili szego zawodnika.
Natomiast nadal bez formy jest
organizatorzy Wyścigu o
Złoty
Kask „Dziennika· Łódzkiego" o- Maniak. Wczoraj np. biegnąc na
trzymali zgłoszenie z Automobil- ostatniej zmianie sztafety cx100
klubu Sląskiego,
metrów uległ l;>iegnącemu w re
Wśród zawodników śląskich zo- prezentacji B łodzianinowi Waga startując po raz dru
baczymy Gintera Henka, który nerowi,
gl w t.ej konkurencji z najwyż
startować
będzie
na Norton.le, szym wysiłkiem pokonał na o:Wieteskę na MZ-250 or-az Latka.
statniej zmianie Kiczkę.
Wśród
publiczności,
która
A ato
wyniki:
kobiety _
przybędzie
dzisiaj na zawody 100 m 1) Smiechura (ŁKS) 12,2,
rozlosowane zostaną atrakcyjne upominki~ zastawa stołowa, 2) Balcerzyk (ŁKS) 12,5, 80 m
elektryczna maszynka do gole ppł. Balcerzyk (ŁKS) 11,4.
nia, składana parasolka damMężczyźni 100 m 1) Jaworska, piłka, wiatraczek elektry- ski (Poznań) 10,5, 2) Kiezko
czny.
(Gdańsk), 10,5, 110 m ppł. l) Wo
~
dzyński (Warszawa) 14,3, 200 m
2 DZIEN!NllK MloZKł---.-,..-.-.iit - -2)

Startłłie

TKKF. W tUI!llleJ'.11 udl2ń~ we·
zmą reprezentanci Lodzi i ~'O

•

•

1) Werner (Warszawa) 21,3, 2)
Dąbrowski (Olsztyn) 22,0, 3) Nowakowski (Olsztyn) 22,1, ·soo m
1) Waśkiewicz (Łódź), 1.50,6, 2)
Maluśki (Warszawa) 1.52,6,
3)
Kurowski (Łódź) 1.53,7, 4) Rębacz (Łódź) t.54,4. 1.500 m 1) Baran (Bydgoszcz) 3.43,7, 2) Nori
(Me><syk) 3.46,8, 3) Stawiarz (Kra
ków) 3.47,0, 400 m 1) Borowski
(Bydgoszcz) 47,7, 2) Nowakowski
(Olsztyn) 48,0,
3) Filipiuk (Z.
Góra) 48,4, 400 m ppł. 1) Siwiec
(Kraków) 52,8. Skok w dal 1)
Wąsik (KrakóW) 7$, oszczep 1)
Krupiński (Warszawa) 72,8. Szta
feta 4XlOO m I bieg; Cieciera,
Ciecióra, Kiczko,
Wagner 40,1.
Il bieg: Kaczor,
Romanowski,
Nowosz, Maniak 44,2.
(s)

arsk1· turn,.eJ.
J"UDl•OrO• W

Płłk

W pierwszym
dniu piłkarskiego turnieju juniorów, zorganizowanego z okazji jubtleuszu łódzkiego Włókniarza poznański Lech pokonał ŁKS 3:0,
a Włókniarz (Ł) wygrał z Odrą
(OpalE) 3 :2 (2 :l).
Dziś o godz. 1-4.30 o trzecie
miejsce ŁKS gra z Odrą, a o
godz. 16.20 finał; Włókniarz Lech.
tm>

:thorezem, ulegając gospodarzom (Walbr eh) 3•2
0:2 (O:l). Bramki dla T.W)'cięzzy
·
ców strzelili Stachula w ł3 min.
---i K'.'sprzyk w ~ł min. Sędziował
piłkarska
Kama z Katowic. Widzów 2 tys.
.
Start
Kuś
SobolewsK'i
Y'trzech
t='f~zk.i Pawłowski, K. Buliński Szewial
ze , az .
graczy
. en lo - M. Buliński, Kar~sińskl WJ'S't;ąp1 w l.ros2lllillkach hialo- Swierniak,
Rak,
stemplowski,
czerwon)"Ch. Warto Kowalskie Charbickl (Matysik).
Bramki dla Stall zdobyli: Oo
mu, Sadlkow:i i SlliEiemu żymarski z karnego, Krajczy I
czyć jalk najdroższego utrzyWczoraJsze spotkanie w WałMarciniak.
Dla Gwardii obie
mania 5,„ w .,..,..nie nai·lep- brzychu przebiegało w trudnych
bramki strzelił Szymczak.
'"
.,...warunkach atmosferycznych. Ca
szydi piilik&'zy Polski.
ly dzień padał deszcz. boisko by
r. .=cz był żywy i obfitował
Jesteśmy "-""onani, że ca- Io rozmokłe. Mimo to oba zew wiele
ciekawych
sytuacji
l"'~
społy zagrały niezły mecz. a w
podbramkowych,
Rzeszowska
la nasza drużyna, a w ~ ogólnym przekroju lepsi byli go
Stal miała do przerwy trzy
gól'llOŚcl
wymieniona trójka spodarze. Ich atak był bardziej
-:>kazje
do zdobycia
postara się dołożyć wszeLlocb zdecydowany, zgrany, zawodni- Idealne
bramek. a po przerwie dwie,
starań, żeby móc przeżywać cy lepiej strzelali. stąd zasłużoktóre nie zostały jednak wyw.iele ~ chlWil na bo<i.sllclJ ne zwycięstwo górników. Start
korzystane. Warszawska Gwardia
zagrał
bardzo
ambitnie, lecz
imponowała
nieustępliwą,
amLKS.
akcje naszego zespołu, niestety,
bitną grą.
Ni.amał
be2;>ośredn.io
po nie 'miały wykończenia.
meczu ligowy.in · czeikają nas Thorez rozpoczął grę szybkimi
siportow
atakami. Już w 5 min.
silny
dal~ emocje
e.
strzał Kajzerka broni Kuś. W
o godz. 14 na auitosibrad!z.', e parę minut później nasz bram.
wa.rszaW'Slk!i.ej zaiwarczą moto- karz wybija piłkę po strzale Wie
czorkowskiego. Pierwszą bramkę
~
Sta.r_bU~e
rekordowa gospoaa"ze zdobywają w 42 min.
ilosc .zaiwodnikow zglosronych Szybka akcja orawą stroną cen
do eliminacji m:istlr>zostw Pol- trę Kajzerka przejmuje na' glosk.i. i do wyiści.,,au o Zloty Kasie wę stacbuła i strzela nie do
Wczoraj w Tomaszowie
odbyła
się wielka
uroczystość
„Dziennika Lódzkli.ego".
Mi- obrony.
związana
z
propagowaniem
SltJr:oo6llWa orgamarz.owane przez z podobne1 sytuacji pada po
wśród młodzieży szkolnej czwór
KS
„Gwardia" zapowtiadają przerwie druga bram!<a· W 54
boju lekkoatletycznego.
się narl7Jwyic:za.j
alllrakcyjnie. mln. ponowne zagrame Kajzer• .
ka z prawej strony. przejmuj~
W godzinach rannych na bot
W)"SClg 0 ~oty Kask r~gra- Kasprzyk I ustala wynik meczu.
sku Szkoły Podstawowej nr 11
ny ioostamie na zak.onczen~e Ostatnie 20 mln. przeważa Start. zorganizowano zawody lekko·
wsz~ biegów z tym, że ale na uzyskanie korzystnego re
atletyczne.
Na imprezie
tej
&tartowa.ć w nim będą najlep- zultatu jest już za późno.
była rekordzistka świata Irena
Kirszenstein oraz rekordzistka
m motocyildiśct z pO<WlCZegÓl- W
zespole Startu wyróżni~ na
·
·
·
Polski Jaworska.
1ezy
nych ~goorid..
K·u sia, Szew1ałło, SobolewPo południu rozpoczął obraNa brak im...,.ez 1'llikt dziś skiego i Karasińskiego.
(mS)
dy KraJOWY Komitet Czwórbo·
,,..
ju Przyjaźni.
Otwarcia sesji
nie będzie m:ia.ł powodów do
dokonał . I sekretarz KM PZfll·
~e..
Hutnik
(N. Huta)
MZKS
w Tomaszowie .1. Redlich.
J. NilECIECKl {Gdynia) 0:2 {O:l)
ID)
poWl<taC
przede . wszys.tkiim
nasz;ych trzech piłka.rzy, kt(Irzy zakwalifikowali S'ię do ~
prezenrt;a,ojii Polski na mecz
w Warsza.wie z Francją. Je3t
to eh ba ba.tdro
·emna,

.

I liga

.

Stal - Gwardia 3:2

I. Kirszenstein wTomaszowie

Święto sportu
szkolnego

*

* •

=============================!
KARTKI

PROZY

•:•

KARTKI

PROZY

ały

prawie ozas spędzałem w naszym łlomu
podmiejsMm. Pewnego razu przyjechaliśmy
do Moskwy
w
pierwszych dniach lipca.
Przyszła Irena, która od ra.:iu spytała: „Wieoie już?" ..• Opowied7Jiała nam, że Wlidziała
na ulicach moc wojska, a w kronice filmowej wczoraj podano, że Beria jest areszt.owany. Po tygodniu przeczytałem o tym
w prasie. Komunikat był sensacyjny, ale
przyznam się, że mnie nie zd:iiwił. Jui; w
•
kWiietniu, kiedy po raz pierwszy poodano do
w1adomośoi publicznej komunikat o aktach bezprawia
organów bezpieczeństwa. zadałem sobie . pytanie: czyżby
•:• to wszystko miał.o skońezyć się na jakim.~ tam Riiummie?
Beria nadal był członkiem rządu, posiadał olbrzymią
""4 wła~zę. Jl!ie wiM;iałem człowieka, który choćby przez
N
c!'w•lę. mia~ . wątpldwośoi co do jego winy; wszyscy się
c~eszy~1. M1lmny obywa.teli wierzyły jeszou, że Stalin
0
me miał nic wspólne~ z popełnianymi wokół zbroonia~ ml, ale Berii WS'Lyscy nienawid7lili, ot>O<wiadali e nim
~ jako o ezlowieku sk01rumpowanym przez władzę, okr-utnym i podłym.
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L. Rudnicki
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Grupę pi.SM"zy zapros7.otro d'o KC; tam jeden z sekfttarzy wyjaśnił na.m powody aresztowanlia Berii. Po raz
pierwszy nam, pisarzom bezpartyjnym, mówiono 0 tym
co nie dostało się do prasy - to rawnież wydało mi ~
dobrym 2makiem.

~
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( ... ) Przeczytałem ponownie a.rtykuł wstępny „Prawdy", poświęcony Berii: „Żywiąc najwyższą niechęć
do w s zelkiego kultu jednostki pisał Marks przez
cały czas istnienia Miedzyna.rodówki me pozwoliłem nigdy na. publikację licznych pism i odezw, w których
uzna.wa.no moje zasługi i którymi dokuczano mi natręt
nie z różnych krajów nigdy na.wet nfo odpowiadałem na nie, tyle tylko, że niekiedy za to łajałem. Zarówno Engels, jak ja wstąpiLiśmy do tajnego St-Gwarzyszeruia Komunistów po.d tym wa.runkiem, źe z re-
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Piekła
- Do X'I Baonu Morsłd~
w Gdyni przeniesiono mnie z
XIV Dywizjonu Artylerii Kon
uej - wspomina po 28 Iata.eh
p. Franciszek ŻOłnik. wtedy
a.rtylerzysta, jeden 2l kilkuosobowej obsługi jedynego na
Westerpfatte dziata 75 mm. Był poezli\tek sierpnia,
gdy
przysłapiliśmy
do
budowy
schronów i stanowisk dla na
szego działa.
RyS'lla.rd Duzik znafad się
na Westerplatte nieco wcześ
niej, bo już w styczniu. 17letni chłopiec W\llzedł w skła.d
załogi cywilnej placówki, jako pomocnik elektromontera,
naw<iiasem mówiąc własne
go ojca. W miarę narastania
napięcia
politycznego, nielicz
na załoga Westerplatte była.
coraz dokładniej odizol<>wan.a
od reszłv kraju. Jedynie w
niedzielne pn.edpołudnia pr:ry
bijał do nabrzeża niewielki
stateczek, którym dwunastoOIS6bowe grupy żołnierzy uda
wały się na wypoczynek.
do

dni siedeDl

Gdyni.

Dowództwo placówki
.wtedy n.a cil'lkawy po
Przebierano w żoł
nierskie mundury znajdują
cych· się na Westerplatte cywilów. którzy polem płynęli
stateczkiem do Gdyni. Wracało już dwunastu
prawdziwych żołnil'rzy z garnizonu
w Gdyni. Cywile spokojnie
wracali koleją. W ten sposób
nieznacznie powiększono skład
załogi. Pewnego dnia w mundur podporucznika przebrano
także 17-letniego Ryśka Duzi
ka. Po przybyciu do .Gdyni
pr„ebranych za żołnierzy oy
wiłów dopadł na ulicy jakiś
kapitan Wojska Polskiego • i
nie przebierając w słow.aeh
zaczął rugać za niestosnwne,
(zbyt głośno rozmawiali). źa
chowanie w miejscu publicznym. Najwięcej dostało się
jedynemu w te.i grupie ofice
l"OWi
R. Duzikowi. Na
szczęście nienoro"i.umienie wy
jaśniło się na komendZ!ie garwpadło
mysł. -

Nadszedł siódmy dzień obr,,..
, ny. Dzień ostatni, kiedy dal•
•szy opór stawał się niemożli•
wy. Jedyną
satysfakcją
dla
po;lpisuJącego
akt kapitulacji
m~jora
Sucharskiego stał się
fakt, 7e choć sami stracili 15
poleglyrb i mieli kilkudiiesię·

W nocy na 1 września pełnią
cy służbę
wartowniczą
Fr.
Zołnik posłyszał z:ia kana.lu
portowego wystrz.ał pistoletowy. Po wejściu na mur oddzielający placówkę od kana
lu
ujrzał
podpływających
Niemców. Zdołał zejść zaledwie, !{dy mur wy~adzono w
I>OWietrze w kilku punklat•h.

ciu

r:innych,

Niemcom

zadali

straty

jedna te

stokroć

po·

ważniejsze.

nizon.u.

Niedzielny
magaz;Nn

"Dziennika

"C

Przed kilku dniami literatura radziec\rn ~
straciła jednego ze swych najwybitniejszych :
~ twórców - Jl ję Erenburga. Niniejsze fraqmenty ·:·
~ pochodzą z jego głośnego cyklu: ,,Ludzie, >1
~ łata, życie''·

Ł6dzkiego"

il>
.-i

gulaminu wykreślone będzire wszystlro, oo sprzyja mbob0>nnemu
uw:ielb:ieniu
ozyjegoś
autorytetu".
Nie
ulegało wątpliwości, że określenia ,,kult jednostki" lub
„zabobonne uwielbienie; autorytet.u" nie stosowały się
do Berii, lecz do Stalina. Nie m~łem oczywiście przewidzieć XX Zjazdu, rMumiałem jednak, że tu nie tylko
usunięto zbrodniarza, oprawcę
rozpoczyna się wywanie z metoda.mi, nawyknieniami i sa.mowo.lą okres.u
stalinowskiego.
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rozpętaJliu
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'l' ADEUSZ CHRóSCIELEWSKI
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1'wardowski

•:•

R'!''lllkiam dziala. odeszły. Cicho biły w d!Ui.
Niebo byki bezTa.dne ja,k stlrzeleckie 1'0W1J.
Na próżno wyglądMW oTlów na.Todawych .•.
Ostatni wzbil się w blęloit i Wisłę za.pa.lił.„

>1
il>
:;li

.-i

:iiJ

I wtedy go widzieli na,tchntorny polityk,
Szabiiatrz, pewien geneTal w dTodze n.a Pokucie
.Tak ze zgrozą w źrenica.eh wzleciał na kogucie
1 ZG.da.rtum szahliskiem Tą bał . messe-rschmidty.
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Zabrałem

s:ię

dlo

„Odwilży"

pragnąłem

il>

:=

.-i

~

"1:1
::::i

Zurawlew uczciwy

malarz Saurow

.......

Na. lewo od w iśniowych dziczek,
Na.d kaczym dołkiem ol>ok protu
Je~ stTa.ch za. szyję uwiq.zamy,
Co wciaż za.dzie1'~ łeb, skowycza.
Gdy słychać terkot sa.molotu.
II
O trzy kami<mie od lopianu,
Na lew•J od papuzich klonów,
Pod wsią Sto j a.dła tuż za. walem
Jest d-0łek z wodą. w którym ra.no
Błui>ka. na śladach mego domu
Slońce z pudelka od zapał ek.

Il

gdLie Niemcy urządzili gniazdo
ciężkich
karabinów
maszynowych. Str7.al był niecelny. Ale

poprawiono

i

zaraz

to

z

Franciszek żołnik wylądo
w rczult•<"ie w okolicach
dzisiejszego Elbląga na przYmusowvrh robotach. WCT.eŚ•
niej zdąźvł jeszcz~ p06makokać „słodkie~" chleb.a jenieo
kiego w Stalat!:'u I A. Ryszard
Duzik raz jes7.cze wrócił na.
Westerplatte. W kilka dni po
zakończeniu
obrony
półwy
spu. wvslano go ta.m wraz z
grupa jeńców. dla porzą.dko
wa.nia terenu. Wtedy właśnie
„.„eżył
t.am wizyte Hitlera.
Fuehrer miał ponoć wwiedzicć .. Dajcie mi takich żoł
nierzy jak ci oo tu walczyli
oraz nasz SJ>rzet. a świat sta
niP przP.d na.mi otworem".
Dla Ryszarda Duzika. jeniecka „po'lej.a zakończyła się
w S'.uthofie.
wał

do·
to

brym skutkiem.
Dodało
wszystkim pewności siebie. Za
częto
teraz systematycznie o·
strzeliwać
magazyny portowe
po drugiej
stronie
kanału,
skąd Niemcy dawali się dobrze
we

~naki

wi<;rótr.e

obf""ońcom.

Niestety,

wYstrzeliwane

„Scbleswig-Holstein"
zamieniły

działo

w

przez
pociski

kupę

zło·

mu.
Nien•~Y

rozwścieczeni

skutecz

nym oporem próbowali coraz
nowych sposobów.
Po torach
wiodących
na półwysep puszczono wagon kolejowy napeł
ni'>ny $rodkami wybuchowymi.
Dobrze, że dowództwo obrony
przewidziało i taki manewr. U
wejścia
na 116lwysep
rozkrę
cono tory na sporym od<"inku.
"'1ija~'r
dni
mierzone łosko·

tem wybucłiających stale poci„
sków. Setki ton bomb przeorały
dokładnie
cały
teren.
z

Dzisiaj oba.i c.złonkowie .z.aWesterplatte mieszkają
w Łodzi. Dzień po dniu. razem z nami wędrują ulicami
naszego miasta.
łogi

ka>.dyn1 dniem ubywało amunicji i ubywało obrońców. Li
czono jeszcze na mającą nacleJść

z kraju pomoc. Na

pl'Óż·

no.

N

•:•
~

opisać,

i

zało

>od

il>

1.

łodia,

nawałnicy

o

w ja.kii sposób doni01Słe wydarzenia hist-00ryozne wpły- :=
wają na żyeic lud7li w
niewielkim mieście, dać wyraz ~
swemu uo:iiuciu wy7!wolenia się z pet lodowych, swoim ~
nadziejom (... ).
( ... ) Akcja, osoby działające, w przPciwieństwie do tego,
jak to z.wykle u mnie bywa, przyszły do mnie jako ilu- "1:1
s tracJa lirycznego tematu. Są tam bohaterowie, którzy mi
si ę J>Od?bają: niemłody inżyn!er Sokołowski. biurokrata :;li

prow1DCJOnalny

mego domu

O t1'Z1f 7oo.mienie od bopiMm,

temu kres.

We wrześniu odbyło się Plenum KC. Za czasów Stalina słyszeliśmy lub czytaliśmy zawsze to samo: wszvstko idzie jak z pła.tka, wszystkie zagadnienia są ~oowiązane albo bliskie rozwiązania. W Engelsie wid7.iałem baizair, na ktÓ'l"ym sprzedawano artykuły przywiezione z 1\łoskwy, a niedostępne dla przeeiętnego czło
wieka pracy; mffwiono zaś i pisano o powszeohnym dobrobyc:ie. Teraz oto na plenum skrytykowano ostro politykę rolną, mówiono o ciężkiej sytuacji w hodowli
bydła, o tym, że w
Związku Ra.dzieekim jest teraz
mniej krów ani ż eli było w Rosji rarskie.i w roku 1911:.
Oczywiście wie-działem już przedtem. źe kraj ma za
mało ml~ka,
ale czymś n()wym było to, że motna
o tym przeczytać w gazetach. Metodom, które ludz;e
nazywali „robieniem na p1>kaz", za.dano dotkliwy cios,
wjele osób ogr&rtl!Jlde to ucieszyło.

śladach

I

i<

:ra~';g~~łio ws~~-Y·p~:~: .~~łia.~ i d:~!'y•~o:Cz~i'.!a u.w_ (•
nikać.

się

do niedalekiej latarni morskiej,

O
N

jak zmieniają się stosunki międzyludzk>ie, jak ludzie zaczynają swobodnie ze sobą roo:mawiać.
„Normalizacja dnia roboezego"' była posunięciem, które
nie miało charakteru bezpośrednio poliityc7lnego, a mimo to przywracało D1!i1ionom lud7li możność norm,a lnej
egzystencji. Wszyscyśmy wiedz.ieli, :ie Stalin późłW
wstawał
i
póź-no się kła.dl, łubił pracować w nocy •
Każ<lY
człowiek
może
mieć własne przyzwyczajenia
i wła.sne d7liwa.cbwa., ale Stalin ,m e był ozłowiekiem,
lecz bogiem, toteż każda jego ma.nia odbijała się na
życiu me:iliozonych rz.esz lu.cfz.kfoh. Ministrowie do gedziny drug-iej ezy trzeciej nad ranem bali się opuścić
swoje gabinety: Stalin może zad:iworuć przez bezpośredni telefon. Ministrowie za.trzymywałi naczetników
wydziałów, namelnicy - sekretarzy; sekretarze utaszynistki. Wielu mężów widywało sWoje żony tylko
w niedziiele: mąż szedł do pracy w południe, wra.c.ał

- Wychoih:ącego po bpitula-0ji majora Sucharskiego
w>pomina Fr. Żołnik opadła
zgraja
rozwścieczo
n ych hitlerowców. Poobrywa;
li mu pa!{ony, nie zostawili
nawet guzika na płaszczu. Vfl
tvm sianie slanał on przed
przyjmującym kapitulację ge
nera.Iem Eberhardtem. Nie•
m·ec z.a.chował się nad wyraz
przyzwoicie.
Kazał
swoiJ1!
żołnienom i>rZyszyć natycbmia."t ma.jorowi urwane guzi
ki. Oficerowie niemieccy bvli
r.dumieni, że na Westerplatte
broniła sie tak mała gar&tka
ludzi - 182 osoby.

te-

ga działa znalazła się na stanowisku, a trzeba je było toczyć
rękami
prawie 400 metrów. Pierwszy strzał oddano

"O

Widziałem,

::
""

się ostrzeliwanie
ciężkich karabinów

renu z
ma.
szynowych. W kilk.a chwil póź
niej była godz. 4.45 do
tego
piekielnego
koneer~u
przyłączyły sie działa kotwir7acel!'o na Zakn:cir p;rcin
Gwizdków ciężkiego krążowni
ka „Schleswig-Holstein". Niem
c~ atakowali z lądu, ziemi i
powietrza„
W kilka zaledwie minut po

~
~

płonie •.;

Westerplatte
Zaczęło

I

Wo- O

który ro7,mienił swój talent n.a drobne. Wzmianek N
o zdarzeniach 1953 roku jest niewiele. Zurawlew mówi do >I!!

~~~~ : ~!jrz:o:r~~re~~e „~ie b~~d:~ejuf~~e j~ci'~~k p~obnna~e!~~ •!•

Kreml

-

znaczy

warownia.

Wznos'lon~,r
w dawnych miastach ruskich,
obwarowany
wata111i 1 obronnyn11 murami,
n11escti cerkw1e, pałace wład

ców

budynki
państwowe.
z zachowajest Kreml moskiewski

NaJsłynoiejszym

nyc'l
-

jeden ze w s panialszych za„

co do tego nie ma dwóch zdań". Po jakimś CZl\Sie, kiedy
uka za ł się komunikat o rehabilitacji lekarzy, Zurawlew zie- :i:;
w aj ą c powiedział do żon-y: „Okazuje się, że wcale nie byli
winn i. Więc ta twoja Szerer niepotrz.ebnie się tak przej- ?>

bytków
architektury rosyjskiej, łączący tradycje archi·
t•ktt:rv ruskiej z wpływami

„Myślę

Na zrl)ęciu z lewej:
brama
Spassl<a. jedna z kilkuvastu

inowała .. . "

Inżynier

często:
nie che~

Korotiejew wyrzuca sobie dwulicowość:
„To dobre w powieści, ale nie w życiu" ...

::C
~

Ale ja
przecież kłamać. Dlaczego się tak dzieje?„. :i:;
Sawczenko jest znacznie bardziej jednolity, nie przeżył ani
lat trzydziestych, ani wojny, ma większe wymagania - to
jego prawo. Zbliżamy się chyba do tego, o czym sn.uliśmy
tylko m g liste marzenia„." w powieści dużo jest rozmów o 'Il
sztuce.

SaburoWO\vi

dałem

namiętne

umiłowanie

sztuki, "

ofiarne ży c ie , niektóre nawet myśli Roberta Falka. Zanim
złożyłem rękopis w miesięc-.rniku literackim, odczytałem ten O
rozdział Robertowi; zaaprobował go.
j~
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ren.f'sansu
otacza;acych

włoskiego.

Kreml,

z

pra•

w ~ J:
>.erkiew Wasyla Błogo
sta w i onego (1555-60). w środku w głębi Plac Czerwony,
znany m. in. z defilad woj•
skowych, odbywających się z
okazji
świąt
państwowych
ZSRR.
(Dalszy ciąg na stir. 5)
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i Z życia wyjęte ·
i
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Kl·yt)'Ka nie uale:ży dl) na:jmilszych ~ na śWiede.
CZll.lje s·ią operujący i przykro jest op~
wa.nemu. W sumie je;.t ro więc seans bolesny. nienmi<?j
konia."?l!ly, ze względu: na htgienę życia społecznego.
LudoZie są isto:."IDl.i skłonnymi do samozadowolenia i mają tendencję do be.zlk.amości. Z drugiej &trony od teg<>,
któ.remu &ię wręcza „µra.wo ja.2Jdy" do k.rytyki wymagana jes•t rnac{'Syma:lna óooa pocwcia odipowiedziałnośc\
żeby przypa<ii:itllll miast pkatów życiowych nie stratowal s>pdkiojne go przechOO!nia, peryipaitety=nie spaceruj ącego przyzwoitą ścieżką swego losu.
Refleksje te nasuwają mi się w :z.wiąz:ku z licznymi
sygina!lamt docierającymi d'o naszej redakcj~, że lu.dz.ie
przez nas skr.y~ylwwani są późrniej n,ierzad:ko w try?i~
sbuż·bowym
fLnan.sowo karani jeszcze przez przetozonych. Oc2;ywiście kirytY'ka prasowa nie wyklucza praw3
instvtucii do wvcią,~nięcia pewPycil wuiosków wobe<:"
k:rytyikowanego. woręCz przeciwn1ie, domagamy slę, żeb;•
zajQto wobec nlego 'l'łtlSz.ne stanowiS'ko. Chodzi jednak
o ro. by artykuł czy not.a.tika krytyczna n.ie były sam<"
w sobie pod";,tawą do wyciągania konsekwencji w~
pracowni!lta. ?<>za tym chodzi o wsp6lmiern ość krury w
stosunku do przewi.n ienia. Mooe się zrla.'l"'Z.yć, że krytyka prasowa okaże się ju'i dootateczmie dolegliwa. Trzeba
wtedy wwaiać . żeby za blahe uchybienie komwś p-Odwr>jnie nie dokucz<l!nO. Już w antyCZlllym Rzymie ietn.i ał:i.
przecież i.a.soda, że za to samo prz.estępS't~ nie mO!Lna
kairać dwa raz.y.
.Niewdzi.ęc7.l!lie
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Karol Badz1a1<

:

lmmuś

ł

Właśnie

oba.wa pr.zed tynn, aby
za bardaJo nie
z.a'5'2lkodzlić wytrąca nier:u. dzierunikarwv'i pici.To z ręld.
Przecież w redakcjach też pracują ludzie, a nie sadyści, kt~h cały wrok życia polega na tym, żeby kogr. ś
„ot>smairować". Raczej żeby komuś zwrxlć uwagę, crlŚ
polepszyć, coś upiększyć. Mogą to - co prawda - czynić w sposób dalEiki od doSllmnalości, lecz przypisywanie im złych :ntencji bJrloby klrzywdzące. Qópowiedmalność n.a.rzuca nam !Jic.zenie się z rezultatami kryty·k1.
Krytyka może być naiwet zilośliwa, ale powi.nrny n: ą
kierować życzU.we i.n1tencje i interes spolecziny.
Obserwujemy jedJnak taką porawLd'lowość. że pracownilk zwyikly, op Ls any przez dziennikarz.a. jest późmeJ
z reguły doda tkowo pr..ysz;pilomy prze-z. własną instytuc-ję.
Nato:nias: baJrdzo czesto praoowniik na wyższym
sta.nowis-ku, skiryit)'Kowany pr7,ez J)<rasę, jest potem wybraati any przez własną dyrekcję. Spotykamy sie w1 ęr
nieraz ze eto3oW8Jil.iem C.wócll miar. Kiedyś żartooliw1e
napisałem
nawet, że od personalnego w dół isltin l e! ~
dla kiryty<ki zielOille światlo. a od personalnego w gór<>
- czerwone. A tak na poważ.nie to iełmleje tylko złudzenie, że dy.!ll!l~łairstwo i s.t>bie;ia ńs1Jwo pos iadają u na<
1mm1.m i>tet chroniący przed krytyką. Is tnieje tylko kwesitia slus:z:nnścl. brudności , złożoności, rozwagi i wyinikow
lcry tyik i. Utkwił mi w pamięci wypade'c. że słuszni e
sk;rytykowainy <.!yrelctoc pewnego przedsiębi orst wa , rn ;a "'l
pr zy gany otrzymał w jakiś czas potem od s•wej jedni:sbk.i naidTz.oędne1 thlstą prem i ę . Ja.ko.. . ek>wiwalent za
do 2lname od J.l'l'aS'y st.raty mocailne. Oto jak i1ronicznn
jest p<l'Zyaja m.l:owieka. pooh.t~jącego s-ię imst.rumentem kry;t.V'ki. Musi taill:'że- zważać, hy ja!k.lemuś skumot.rzonemu dy>gmiarzowi 1rzeciego 90<rtu mioot zimc:iei::-0
prysznicu - prnfi.t u nie przysporzyć.
Nie ahcialbym hyć źle odczyta'lly. Rzecz wcale nie . w
tym że hez;p:ec.zniej jesr skirytykować :z.wyiklego pracvwnika nici wyż.s:zago. uir7.<;idnilka. Wpr<JlS't przedwmie. cała
orzewrotmość sytuacj.i J)Olega na tym, że l.a1bwiej jest
kryty1kować minisitra niż berzi!>ośrroniego pirzefortpnegn
Tylko, że lcryr.:y'ka łatwa nie za.wsze jest ~utecma...
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iejsice idealnie . nadawało s i ę na ob->:>:
koncentracyjny. Te
reny
podmokłe .
ludności
niewiele.
warunki do 1;.c1eczki nie gprzyjająet>.
Dlaitego też hi blerowcy postanowili.
że
właśnie
""
Stutthofie pow.manie oh07.
koncentracyjny dla ludnośc.
Gdańska i PomQl'Za.
P ierwszy transport W1ęz·
n ww przybył do Stutthofu
już 2 września 1939 r. Rę
kami więźniów powstał wte
dy tzw. stairy obóz składa·
jacy się z 8 batraków mies"~-

M

ł

ł

ł
ł

kali!lych, wa:rszla•tów (kuź
nia. st.ołar.inia), baa:a...IGl g,.,_
~podaTczego
oraz
ma~ego
szpitala. Od 1942 roku r•Lpoczęto budowę tziw. nowego obozu, złOŻiOnego z .iO
ba raków.
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Niew iel k a prostokątna b~y
la stoi vis a vis rów.me-i:
niedużego budynku z kominem. W tej wp r-09! geom~
t; ycznej fiJ;curze tkwi jaka•
groza.. Zginęło w mej udu&..o
nych
gazem
kHka<lzies1 ąl
l y > ię~y ludzi
Wchod:i.imy dt1
we,.,ną lrz.
Kamten.na pedli
ga wzdłuż OOków prostoką
ta nis k ie kam.ienne półki..
U gC:•ry obwór na gaz. Z b-.>ku otwary kQilt:ro!ne. Wszysit-ko to s kon struowane tak
pr<r; to , że je5'! to prost-0 ta
~·pr('<>t
przeraża.jąca .
Zaraz
()>J:-ok kirematorium. Dwa ph•
ee z o-tworami w k&zte.łc1e
Nzt'Ci ę tego koła. Woko1 pie
flagi pańs'lw .
których
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Dużo

wcześniej

więżmo

wie zbudawali komenda.niv
re obozu. Duży budynek '
czerwonej cegły z da.leka
prZ\TlPOm'na 97,,kolę. Nawia5e.m
mówiąc
w StUJt.thof1.;;
szkoła
t("Ż
była.
Szkolono
policję ukraińską oraz tres•Jwano wikruTy. Przed l>udynkiem komendanllw'y ;>ie-

k ilku

na

jednej

pryczy.
50
p!'OC. a l{.tualnego sitanu. ~ w
okresi f· epide mii 80 proc.
Ze 120.000 więźniów uraitowalr> się t ylko 35.000.
i
~ ~T:VC?..Jllia. 1945 r. roz:po- _!§
czę.to ewakuacj ę obozu k:.oncc-n.1'1' :.cv:,nego.
Odbyl
się
wt.·dv <miertelny ma1r= na 5::
$rni{?:-tPlność

wynosiła

trasie: S tutthof -

5

Swti.bno -

Ccdrv W'.elkie -

Pruszcz 'lli~\„w,wo
Pomieczy111:>
- żukowo - Lębork - Rybno - W<:>jterowo. Ewakuowano 15.000 wię2iniów. ;>rzY
życiu
J>01Z05'taJo
niespelna S

I

10.000.

na -,4 osób •••

ł

ł

ob''Wa~ele
ginęli
w stutt·
hof'e. 14 flag.
Krematorium
zbu<lawano
copiero w 1943 r„ a komore
garową
na przełomie
1943-44. Dopiero wtedy opracowano metode masowego
ub-:i~rcamia
ludzi gazem.
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Jeden kilogram chleba 1
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panuje cisza..
w1rLystko oo
żyje
pra.gnie w tym miejseu za.chować się jak najspokojniej.
Tylko nieznoś111.1"
7.a.pa,ch
l"'()ll;pra;łonego
słońcem starego drzewa atakuje
pluea,
1>-0·budza do
kas.złu.
Des.kii p<>mal-0wa.ne
są chyba wapnem.
Brudnoszary lu>lm ścian "llnakomicie ha.rm.onizuje z <>gromnym stosem butów. a wlaściw:ie tylko podes-z:ew leżą
cych na. klepisku. W jednym
z dalszych pomies?~zeń lei:a
ubrania, jeS'Z(ll'Le da.lej okulary. To wszystko, oo po~
&tal-O po 85.000 lud'Zi. I jes-Lcze te duszne baraki.„
l>".tdwna
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Mieczysław

Stolarskj
czo l-0 wicie pielęgnowany meduzy park. Była tam !onta .. na, pływały łabędzie. b<'
dowa no świn'ki morsloe.
Menu więźniów. 1940 r
sn-i.adanie: 1 k;g chleba na
~
osób, odrobina margaryny. <J<l.9'T'Tta, go.T'Zlka kawa.
C)biad. Litr zupy z brukwi
lub buraków. KolaCJa: P•ił
Il tra ZU.J> .
19~2
r. Sn4~anie:
~
chleba na 14 osób. Obiad:
litr ~Y z brukwJ. Kolacja:
c1.a~:ia , gorzka ka.w a.
Wi<;źniowie

obowłą'U!n i

byli do pracy w biegu i
bez odpoc.zyin'ku.
N a &l-'bycll i chorych spadały raZ":f ciężkich pejczy • bykow
cffw. Więźniowie sypiail; p<..
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I tu ctochodz.imy do naij ·
gorszego paradoksu naszych
czasów. W StuMhofie uśmier
calo ludzi 160 SS-ma.naw z
tego sądzonych było 16. W
NRF żyje dwóch byłych komendantów S tutthofu Hoppe
i Ehle.
Jedynie
p ierwS'ZY
komendant obozu Pauly ros1al za.raz PO wYZWOlenia
poWie szony przez Anglików.
r>wa i pozost ali żyją sob' e
dobrze w NRF i zapewnP
•. łezką w oku wspoll'llinają

=_i

ii

„
i

5
5

§
=
a

ok\1µacyjną pracę.

W
Stu.iihofie
powstaje
ob€cnie ogro1m.ny pomnik pa
mięci pomordowanych. proiPktu Lnż. a;rch. W. Toł,kiJna.
Budowaifly on jest w CZJ'l'ii!
społec:z.nym 1udności Pomor:z.a . Upamiętni on miejscP ~
uświęcone
krwią
poleg!yoh
5
tutaj ludzi
przypom'nać
OOdzie. że ich mordercy na- 5
dal ż:via.
-_=
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=
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g

iedawno w prasie ukarz;ały się in-1 być ~e tylko zgodnie z zaleceniem le
- Czy po za.przestaniu u?.ywania tych ta- Wówc;w.s lekarz może zaistosować np. równie!Ś
5
formacje, iź jeleniogórska •. Polfa" karza.
b\eteck, kobieta. może bez przeszkód zajść w skuteczne, n.owoczesne śrocllki mechanic:z.ne
~!'
przyg-0towuje się do produkcji do- Czy to znoozy, że mają szkOdliwe działa- ciążę?
produkowane m. in. w Czechosłowacji.
'
i
usr.nych tabletek
a:1 11tykoncepcyj- nie uboo-l:ne?
- Wszy~tkie diotychC?..a.><>we badania wyka.zu- Czy to zna.ezy, ze tabletki należy 9łoso-!
5i
nych. Tabletki te są w powszech-1 . - W pewnych przyp~dkach tak. Bada- ją, że tak. Jak podają źródła
zal(raniczne. wać codz,i ennie?
5
ji
nym
użyciu m. in. w Stanach ma prowadzone za gramcą od d a wna, a i n a- znajdujące potwierdzenie w na&zych badaniach,
- Tak. codziennie. prz€z 21 dni . Potem na-fi
r
Zjednoczonych i Szwecji. a np. 1sze własne nie potwierdz.aja . ,pogł-0.sek'~ jakoby około 66 ?roc. kobiet
(które teg-o praitnęły)
przerwa 7-dnlowa.
5
. w PakiSJtanie rozdaje się je be?.pła.tnie. W Pol • tego rodza:j!u leki miały działanie nowotworo- zaszło w ciażę w pierwszym miesiącu oo od- ~ępuje
- Ja.k przebiegają, prowa.dzone w kierowa.§
ł sce ich produkcja na sikalę przemysłową roz-1 we Wprost przeciwnie. wiemy - także z właiS- s tawi€ntu tabletek. W 3 miesiące po d,~wie- / nej przez pa.na profesora
0
klinice,
bada.nia.5
~pocz.nic .się w przyszłym roku. W związ1ku z nych doświadczeń iż w nie1których przypad- niu w 3'kaźni•k ten osia11:nął olwło 100 proc.
nad tymi lekami?
§
1ym zwróciliśmy się do kierownika I Kliniki I kach sitia<n.owią och~one .Prz~ nowotw-0:a;mi na- A c-zy. płody rozwijały s~ę normalnie? I - ~iejako dwutorowo. Aplikuje my je nor-§
Położniczo-Glnekologicz.nej AM w Lodzi, prof., rządiu r<>dn~go. Niemme; ied!Nllk J.StnieJ~ wy- Zupełnie nonnalrue. Rodziły się zdrowe, maln1e w terapii chorób kobiecy ch i observm-i
ldr mod. Józefa Sieroszewskiego z prośbą o u- raźne przeciwwska.1:ania do ich stoGowama np. normalne dzieci. Nie zaobtserwowa.no. by uprzed jemy działanie.
Ponadto prawie od r oku kil-5
;:;;<niele-nie wywiadu na te111 temat.
I prnez kobiety. które chorowały ma wątrobę, nie s tosowanie · tych tabletek powodowało np. kadzies.ią•t kobiet stosuje je pod na~zą k-0n-i
I
h
.
f
. .
Ob
mają
cukrizycę
praechodziły
zakrzepowe
zapawady
rozwojowe
u
dzieci
P<>Czę-tych·
i
zrodzoJ
trolą
w charakrerze środka antykoncepcyjne-§
1
i~roo:':o p:ol eso!!~.:,kj~~'::iJ:k ~yi:n~
lenie żył or·aa: pn:ez te które ... mają zmialllY nych po za.prze.st&lliu ich używania. Niektóre I go. Zlnoszą je dobrze i żadna n ie · za;;.zła ;, c.ią-j
„ ... J·n _._ wdnl a. k„-b..~ c t
.
• a.ntpl' · a llQWotw-orowe narządu rodnego . Powta t"l..am z
tych
leków
nie
mogą
jednak
być
używa.ne
e
·
żę.
We
wrześniu odbędzie się w Łc><i:>:i krajo:
c ..,.,y y..,..
a.
<> •et s alW'W1 mewą
1w1~
·
bo
·
k
·
be
runk.ow
· b
·
:ma.c~ny przełom w metodach za.pobiegania.
nie me
są .
J'.)'l'zeciwws
az?m:i
zw~
. e. ....,....
"""c~ c1ązy.
o mol(ą wy~?łac• taik1e
. wa d y wy ziazd ana~m~patc;Jogow . na. k torym chce
:r.i
• ft..,
.
.
•
,.,_
k" ik
kt.
Zawsze Jednak. a szczegolme w r.akich przy - 1 rozwoJ><JWe. Zsobserwowa:no. 1z ;;to.s.owame ta- , my przed" tawić me które wyniki naszych ba-i
il!P<>z.,,uanym c1ąz~m.
'-"'Y
„n a
orą
dk h
· b~-'
· t
·
· ·
d
bl t k · t
·
·
•
·
·
·
§!kieruje pr<>wa.tbi w toj dziedzi.nie jakieś pa.n
ba- I' r~ ac ' ru~·"t'ne JeS
za51ęgmęc1e pora y
tae "; Je~ poł__,~oc;-ne Sa.w 2walcza.łn1U ~'1ektoryc~ d an· Nnad dz1iałallllem.
tych leków:
5f 11a-n:Q?
'
e arza spec! · is y.
.
s now mep v•.mOOCI.
m, z w asne1 p'l"aktyk1
1
a
kon
ee chciałbym prosić pana profe-;
i!
·
:- Ja.Is.ie Jest, w popularnym
wykła.dz1e, znam ki~ka ta.kich przypadków.
SC>ra o wyrażenie opinii. czy powszechne stoso-= ·
11 Tuk i to od dluuzego cz.asu. Bierzemy «h1ałan1e tych ta.blełek?
- Ja.kie jeszcze mogą być niepoiądaoe sk:ut . wa.nie tych tabletek możr wywołać ujemnei
czynny udciał w aikcji poprzedzającej podję- Przede wszysr.kim. jak każdy lek, muszą ki uboczne działania tych środków?
skutki moria.lne?
cie P~?,dukcji t~g~„.~Eku. Opieramy się przede ~ia~ ~amnek. w myśl ~!.a.rej ł~?ińskie_j za-,_Zgodnie/ d®:i.esieni~mlti- zagram.ic:znymi,
_ Myśli pan
młodzi€ży? Nie ;;ądzę aby§
wsz~,..,.im na sr"""'ac):t sprowad'l.anych z za- ;;a y:
r.im~m non nocere -:-: c:z..y l w pi€rw- zaouoe<I"wowa 1smy, 1z u n~Ek v«ych komet wy trzeba się było 0 obawiać jakich·
n dz~yczaj
g<ran.icy, głó~e„z USA, a.le także z Ho_la~d.ii, &zym rzęd~1e - nie :;iz,,.1<:odz~c! Nie mogą. wi~ s tępuią nu?-ności. i bóle głowy w począrtlk?wym ujemnych .,reperku.:;"i''.
Lek must b Ć . za łsa-1• NRF : Sziwaio:-a.r>n. Dy:s.po.m„Je tez. ni.mi JUZ o<l wyw~ływac trwal!1Ch
zn11a:i w. or!!a:mzmrn <>.kres ie zaz:i:wama tabletek. Cz~s.em zwiększa ny" przez lekarza , ulżywan pod. ko~troia ~ to
pewnego czasu Towarzy.S'IJWIO Sw1adomego Ma człowielk.a„ ;11 ezias'le s~ov;ama me mogą da- się w.a.ga ciała. W tym ostatmm pczyoadku stanowi skuteczną
ba·rierę Yprzed jego przenikcie:-zym·t1w a .
w_ać . uc1ązhwych. povnkła_n. a ~ zapr~;ta- przypu~z~a się .. iż jest to rezultat .ogólnego njęciem w „niepowołane" rece. Ale proble m
- Powiedział pan profesor: lek. Ozy nie JM\ nw ich s1losowa.ru~ organizm muSJ. wróc1c do uspokoJema.. .zwt~zanego ~ .w:rkluczemem ;rtra , wychowania młodzieży
. podnoszenia i wdraża-5!
• to przede wsz.;rrikim środek antykoncepcyjny! n?rmy. Są to leki., w .których. skład wchodzą ch\I prz~ met>oząd~ą. etązą. Cz.a:sem. :wyst~- nia jej
kultury współżypia w Ol(Óle w tymi
rozne hormony. glowme męskie. lecz wytwa 1puJą objawy depre3Jll. 1 czasowe 1}mme).szen1e tak· kult
·
·
·
·.
· - Chciałbym podkroolić, że wszystkie te taib j rzane obEonie n.a drodze syn.tezy chemicznej. I popędu płciowego.
ze kt ł ury. w.:;~łzycta seksuaLnego ,est oą-§
lMki są przede wszyiotkim lekami. l!.Ównież Poos ~ep w tej dziedzinie po.lega na tym właś-1 - A jaka jest sk~ść łych leków w za- g 1e a _u a n! 1 waz.ny.
;
baird?...o s\cutec:imymi w zw-a.l<lzianiu n:i.ei\clbrych nie. by UiSte.lić minimnlną . 'li .si'cutecZ'llie dzia- pobiega.niu. ciąży?
. - Dz1ęku3ę pa111u profesorowi za initere~u'ichorób kobiecy?h. ~wn~ej SZ<?zególnie trud- łai.ąca daw~ę hormonu: Ja.I( mi wiadomo, poł-1
Zupełna. stuprocen-t<>wa... Uważamy jed- Jącą rozmowę.
•
nydl . oo. le~nia. Dz1ała.i.ą tekze. ha.rdzo sku- sk1e tabletki będą zewterały d3iw\kę optynmłną nak, i'ż nal.eży co pewien OU\S. np. co kilka111aś
ł
E
tecm~e Jako środek anłY'koncepcy:iny. ale mogą I tE@-0 h<llrmonu_
cie mie,ięcy robić przerwy w ich st,ooowooiu.
O Z m O Wl Q : .
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IK~~:a 5 tys. km „Syrenką" I
n

o

I

e

Q

chody. Wszyscy kierowcy z podnieceniem wybieraJ.lł trasy§
samochodu „Syrena 104"
lDStrukcyjna
na Bukareszt. My decydujemy się Jechać aajkrótszą drogą!
oso!ly
cztery
podaje: obeiążenie mak•yntalne
przez Sibin i Piteszti Przyroda stokrotnie wynagrodziła§
plus blf.gaż, łącznie 350 kg. Oceniając pobieżnie
droga=
jak
nam tę decyzję. Czegoś tak malowniczego,
bagaż, jaki zmieścił się do naszego samochodu
ii
Wyżynę Siedmiogrodzką, ni<o widzieliś!DI' w całej$
przez
do
doszliśmy
jadących,
nim
w
osób
oraz wagę
==;
naszej drodze. Próżno by o tym insać. to trzeba zobaczyć, 5i
wniosku, że wiezie on 400 kg. Fachowcy mówią:
a do krajobrazu ludzie przystosowali zabudowania. Mijane 5
resory wYgięłY się w drugą stronę. I rzeczywiwioski i miasteczka urzekają wprost urodą. Domki z ga-5
sarprzysłowiowe
jak
byliśmy,
zapakowani
ście
neczkami, filarkami przycupnięte u podnóża skał. Ro-=
5 dynk1 w puszce. W dobrych jednak ':'astrojach dobrnęgdzie!
Obok
studnie z kołami i daszkami.
mantyczne
5 lismy do punktu granicznego na ŁyseJ Polanie. Przed
kapliczki w ludowym stylu. Chciałoby się ta zo-§
niegdzie
nami daleka droga do Morza Cza1'"tlego.
iii!
stać i pomieszkać.
Mimo przeciążenia i trudnej trasy, temperatura wody
$
Przed Bukaresztem nad rzeezką zatrzymujemy s~ na
5 nie przekracza 90 stopni C. Z satysfakcją mijamy na bar5
łódzpowiatu
z
biwak. Obok naszej „Syrenki" stoi druga
Si dzie.i stromych podjazdach „Wartburgi" i „Zastavy".
kirgo i „Skoda 1000 MB" z cz„chosłowacji. wszyscy je-§
5 Wczesnym popołudniem zatrzymujemy się w pierwszym
steśmy otoczeni tłumem ciekawych. Chętnie nam pomaga-=
5 większym miasteczku Czechosłowacji. Trze1>a wymienić
5_
ją, przynoszą wodę.
i złotówki na korony i zjeść obiad. Za pierw~zą przeje!i! chaną granieą nie ma trudności językoWYch. Sympatyczny
5!
narestauracji
w
obiad
przelo"cie
W
Bukareszt.
Rano
•
13J5
w
WYZWoleńczych
walk
i§ Słowak, który zna Polskę z
miastka kotłetu schahowego, smażonego na oliwie, a po$
roku, osobiście prowadzi nas do banku. Mamy wreszcie
55
grani·
obiedzie słodka mocna kawa po turecku. I wreszcie
§ upragnione korony, w restauracji prosimy 0 zupę, czyli
i5
ca bułgarska.
;; polewkę.
domku 5i
Wieczorem tego dnia śpimy w campingowym
"'
30 km za Russe. Nasz samochód ostatecznie odmówił po- 5
E! Betonowe i asfaltowe drogi niosą nas ku granicy Węsłuszeństwa. Podejrzewamy, że woda z pompy dostała się$
!! gier. Swieto przesmarowana „Syrenka" bez specjalnego
do prądnicy i spowodowała jej zntarcie. Nastrój przygnę- 5
i5 wysiłku łyka kilometry. Szybkość turystyczna - 60-80
hienia. Nie mamy bowiem wykupionej „pomocy drogo- 5
! km na godz„
na
zamienionych
Od dziedzińców Kremla, ocl obejrzenia
wej". Rano wracamy do miasta, aby w warsztacie szu- Si
§ Wreszcie już po północy jest WYgłądany szlaban. Za·
muzea soborów i pałaców carskich rczpoczynają zwiedzanie
kać ratunku. Bułgarzy biorą się do „Syrenki" bez entu- 5
i5 spani urzędnicy sprawdzają paszporty. Samochód ich nie
Moskwy nien1aJ wszystkie wyc1ec·;.ki.
zjazmu. Skarżą się na wstępie, że nie mają częsci za- i:
Na zdjęciu: wycieczki przed soboren•_ Archangiełs~im . (Mini- i5 obchodzi. Podnoszą się zapory i z triumfem wjeżdżamy
miennycb. Skuszeni jednak tym, że jest to nowy model, Si
5 na Węgry. Mamy za sobą 12 godzin jazdy. Trudno wszakże
natoMoskwie wyznawczyn,
spódniczki nie znajdują w
którego nie znają. wprowadzają nasz samochód do wat'-§
5 w obcym kraju nocą na pustej drodze szukać noclegu.
zgorszenia.)
miast obejmująca się '!-a ulicy para nie budzi
E
sztatu.
spędzamy
ziemi
5i Pierwszą noc na gościnne~ węgierskiej
za przegląd pompy I prądnicy oraz usunięcie usterek5
E więc w samochodzie. „Syrenka" nie jest przystosowana do
i założenie uszczelki płacimy 10 lewa. Wypadł.!! w prze- 5
spania w niej. A co dopiero mówić w cztery osoby. Rano
'E
liczeniu 200 zł.
bolą nas wszystkie kości...
Wy~mienitą drogą wśród dębo~""YCh lasów I winnic_, po Si
temwskainik
Około południa ruszamy dalej. Po 10 km
drzemce w samochodzie, docieramy do campingu „Raj" E
peratury wody dociera do stu. Z niepokojem zaglądamy
niedaleko od Warny. Są miejsca pod namiot. Można po- 5i
pod maskę silnika. Kapie z chłodnicy, tuż przy . samej
samochód, plaża płatna 10 stotinek od osoby. Za 5i
stawić
termoz
wodę
pompie. Co robić? Wlewamy do chłodnicy
nocleg ponad 2 lewa. Tęskni nam się jednak za dachem E
sów, ba nawet z svfonów. Może szp;ora „zajdzie". ·
nad głową. Nie zostajemy w „Raju". Zaczynamy pene- 5
wystarczyło na 100 km. z opresji ratuje nas przydroż.
trację terenu. W ten sposób docieramy do winiarni - 5!
Byle dojechać do Bułgarii.
na studnia. Ruszamy dalej.
„Piwnicy" w Hori Mak. Jest gclizina 7 rano. Piwniczny,§
tronas
~apie
pecha.
Tego dnia maJlly jednak groźnego
Obsługuje 5
jest na swoim miejscu.
jak go nazwaliśmy,
pikalna niemal ulewa. Tak, jak wszyscy zjeżdżamy na
pierwszego tego dnia klienta, pija,cego widać na „kota". =
pobocze, czekając aż przejdzie. zapada szybki zmrok. Na
starają$
też
obaj
kłopotów,
naszych
z
się
zwierzamy
Obu
ł
powieubywać
domiar złego w przednim kole zaczyna
domu, pytaja, 5i
do
się nam pomóc. Biegają od domu
trza. Zeby dostać się do pompki trze"ba wypakować cały
proszą, tłumaczą. Wreszcie jest mieszkanie. 35 lewa za E
bagaż. z trudem wleczemy się ku najbliższej wsi. w mię20 dni, dwa łóżka, możliwość roxbicia namiotu w ogro- 5
= dzynarodowń; mowie na migi prosimy o nocleg. Uczynni
dzie i miejsce pod gołYm niebem na samochód. Del mo- E
=Węgrzy prowadzą nas do jednego z domów. GdY gorz:i wprawdzie 8 km, ale mamy przecież samochód. Droga E
5 spodarze dowiadują się, :te jeste5my z Polski przyjmują
!
prosta, asfalt. Zostajemy.
5 nas bez dyskusji. Możemy spać "jak u siebie w domu. RaMiejscowi kierowcy oglądają naszą dzielną „Syrenkę" 5i
·
§no pytamy o cenę- za nocl„g.
5
sprzedale.DlY
nie
rllaczego
pytali
Chwalili,
podziwem.
z
Na zdjęciu hotel „Ukraina". W latach 1950-54 wybudowano
Clicie!i 5i
tych samochodów Bułgarom. Chętnie by kupili.
Przecież jesteście na Węgrzech, wśród przyjaciół warszawskiego
bli7.!1iakóv·
w stolicy ZSRR siedem takich
§
wzgłęzrozumiałych
ze
transakcji
Do
nawet kupić naszą.
odpowiadają nasi węgierscy gospodarze.
Pałacu Kultury i Nauki. Podobny ks>;tałt ma budynek Uni====-=
dów nie doszło...
•
5 Serdecznie :tegnani rnszamy dalej. Do granicy węglerw identycznym mieszczą się
wersytetu im. Łomonosowa,
}
je
Pnelecieliśmy
km.
60
nam
pozostało
sko·rumuńskiej
5i
ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego.
"'
.,.,
"'
trwają
celną
odprawą
z
Formalności
godzinę.
niecałą
w
5
mieszl<;a\ny.
dom
na
zostal
Jeden z wieżowców przeznaczony
5 kUka minut.
Mialy one jako akcenty wysokościowe urozmaicić architektoPragę wróciliśmy „S~enPrze-z: Bukareszt, Budapeszt
okresie zostały
Na resztkach polskiej benzyny dojeżdżamy do pierwW póinieiszym
miasta.
monotonię
niczną
ką" do kraju. zrobiliśmy około 5 tys. km. Po dobrych 5
5i szej stacji benzyno..,,ej. Kłopotu z tankowaniem nie ma.
skrytykowane.
i złych drogach. Jut w Łodzi powiedzieliśmy sobie: nie 5
Pracownicy stacji znają 20 najpotrzebniejszych sł6w pol•
Obecąie wznoszone w centrum miasta Qbiekty odznaczają się
~
masz jak nasza „Syrenka".
§ 1kich. Na stację podjeżdżają prawie same polskie samonowoczesnymi rozwiązaniami i;rojektowymi.
Na zdjęciu niże.I: fragmPnt Prospektu Kalinina. Obok kilku
iiHllllUllllllllllllllllllllllłlllllMlllHllllllllllllMMllHllHHlllllHllHIHllHllHIHllllllHHllłlllllllllllUIUllllllllUllllllllllllHRlllllllllHlllllllllllllDllllOIDIURntllRllllllllllllllHHllUkondygnacyjnych kamienic wystrzela.ia nowocz~sne, ponad
20-piętrowe biurowce urzędów i instytutów naukowych.
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W odpowiedzi na zamieszczone w .Panoramie" artykuły
pt. „Oni umierają w samotności" (nr 178 i 202) omawiające
problem samobóistw na terenie naszego miasta i sugerujące konieczność działalności profilaktycz:p.ej, napłynęło
od czytelników szereg listów.

W cent.rum mia-

sta wyróżnia się
oryginalnym
(otwar
kształtem
i
l<siążki)
tej
nie
• wysokością
ukoticzony jeszgmach
cze
RWPG. Jego cha
rakte1'ystyc zna
sylwetka wyraź
się
nie odcina
od wyglądu mia
stanowiąc
st.a,
jejednocześnie
charakterygo
styczny już element (z prawej).
Przegląd

osiąg

gospodarki
nięć
staradzieckiej
nowi czynna w
parku Sokolniki
wvstawa. Groma
dzi ona eksponaty ze wsz)·stkich dziedzin, ży
cia, włącznie z
„Wosto_kabiną
ka", którym Ja
tal Gagarin.
nizdjęciu
Na
z
jeden
zeJ:
charakterystyczelemennych
dekoratów
cyjnych wystawy: wokół fontanny 15 złoconych figur kobiecych w strojach narodowości 15 republ ik, symbolizuje przy(s. c.)
narodów zamieszkujących Związek Radziecki.
jaźń

,Oni umierają w samotności
itekitórzy

z

qpisu.ją

po

N

a.wtorów
prostu

swoje osobiste .,,przy
padlk;i" i akol<i=noś·

ci, ~tóre doprowadziły ich do prób
Inni
s.am.obójczych.
swą.

ołem.ją

poDIAlC

przy

ewentualnej org.ani'ZIM>jli płacówk:i, która. najogólniej mów.ląc

służyłaby

ludziom psychicznie w da.nym momenel~
A o1K> wyjątki
załamanym.
z d'Wlll c:h.airaklterymyozmych i
i:nteresujących

wypowieda;i na
Czytelnl!ków:

f.ZY'Ch
l,()t'ZylWiście aiktja mpocrLąit·
terenie
k.owaina na 1Ó<l!1Jkim
przez Waszą redailroję, mająca na celu !PI'<Z:yjście z porno-

oo

d:ysp':>
j~ p06tacl, Od'da1ę
eytji telefan_ (ll'IX 7Jl1Jlaly re20 do
od
dakcjd_) w godzinach
22 katźxlego dnia dila celów
taikże

k.raiwędlzi

dnie

przepaści,

na kitórej

śmierć,

jest jak
popasrcia
godna
2JOOl.ać jak najS1Zy1>-

ceyha

najhard~ej

wihn.a

('laJ
do

powolalll'iem
uwieńC210na
życia odpowiedniej insty-

W ubiegilym roku w
załamania
Wliellkdeg-0
chwili
bard.w pomogl'a mi dłuższa
rozmowa, kitórą cieripldlwie ze
l~an"x
przeprowadzi-I:
miną

tucji.

Stacji Poeotowla Ratumkowego. O J,Je laibwiej przychodzi
zn&w chęć do życia, gidy SJ>()się z czy>j~ życzli
bow;em
Samobność
W{)SC'J.ą...
joot naj~ma - pis:re IlASr.a

fykamy

Czytelniczka. I dodaje: w.a.l<!L-

my z cierpieniem

w

imżdeJ

I

O jej
ewentuai!Jn-ych

i

ocrzywtiście

nie-

Q.ey!telruików

zwlocm.ie po.ilnformujemy.

przedsięwzięciach

konlk!retmych

(lid)

ru pr.zy
;,ipogotow.i.u psyohiicmym" so--

oo

bowtią2ll.Jjąc się
wama zgł0szonycll

~
~

.ków &pecjaJistmn. .• ".
Plodobny akces zgł3S'l'a i:nillY Czytelnik p:isrLąc: ;,Pmewiduljąc T()(l)W-Ój wspcnmianej

zapobiegaiwoz."'

placówki

~.

DYPLOM doktorski
w ...

w

Lodali, zgłia&zam mę do współ
udziału

w

nieJ.

dyŻJU-

Poza

prey

ten

w.ach

Z
9Ób

ją

w

braku

llllLc7mej w Wiedniu na wykonanie pootaiwionego mu za.dan:i>a dy.seritacyjnego. Bez jego.
a~

miejsca. n.ie spopo2l0Sfałych li-

cytqw.ać

Niemniej

wszysl;Jdeh.
Jeezm;e za-

chcieliby
~· w powytAlzeJ spra-

wie, prosimy o

nam one

Posl.u:ią

wypowiedz!.
jako tit<> i·

do
a.rgumentów
na temat form i mesamobójzapobi4lgallrla
tod
S'tw-am. Dyskusji - w groniie
specjalistów: leka.my, PBYohodostarczą

dysikusjłi

&iałacr.y

sipolec=ych
i innych, którą mamy zamiar
w ~ na~ k!i!l!k.u
logvw.

pracę ddkrtiorsiką dosłownie

ciągu mil!lll.lty. Tyile bowienczasu zurżyl: m&z.,g elekrtlronawy z Wyżs'zej Si21klo!ly Tech·

w

argain.izacyjmych!!.

stów.
którzy

brae

byro.

c:hetirne

telefonie

wic::aeśniej

pomogę

minutę

Tego naiPrarwdę je9ZcZe n!e
Pewien :mrody wiedeńczyik 1,napisal" niedawno swo-

'?
.
Co rob 1c.
cą. podalnie rękii ludziom o
zagiro;ionej rÓ'Winowadz.e psychicznej, :zma,jdują.cym s!ię na

rorganizować.

wy.n.ilkiach

akcjL Podjęłabym
2-god.1'i.nnego dyżutelefonie c:z:y raczej 1

orn31W'ianej
się

tyogodnd

pomocy dokit<>raint m'll6ialby
looniecmycb
dokxmanie
'113.
ol::lliczeń

żytie.

po&w.ięcić

swe

ukończył

on Wyi:
SrwiatoweWiedniu. Temat dyser-

&ą SZlrolę Hain.dłu

go w

tatji o.+.tiLymeł od dycrektoca
tnf11tytuitu Badań nad RUlChern
'fuiry~ym,

prof. cllr Paula

Bomedloora. Do.tyczyt on zba-

dama metodami mait.emaityozn'Y'flli

momentów

cych na

różniJOe

odijzi.:ah.rjąmi~ me-

czyw:istym a wyliczonym ruoltem 1Ulry~ym.

że
~tycz

Rromotar pracy oceni.a;
na 7.ebrall'l!ie danych

Następnie

J>I'Zełożyl posita.wio-

ne mu zadainia na języik Iroin
furtranem.
7lW'aJly
puterów
7.a.progranwwaaie w ten sposób za.dainie mózg eleklt:rono•
wy wy>lrona2 z szythkością
DakitocrantC>Wi pozo..
światla.
&italo JX'Z€1Pisa.nie tekstu i zlożenie go profesorowi.

c&te

„komputerowym dok!torem" "ZJOOtal 26·
Pirzed
letni Hem Patmk
Pierwszym

trzema laity

HeLnz Paitzak zapisa.l: się na'jpierw na klu!r9 progiramowaelekitronowych..
nia maszyn

oblictzeń,
ddlron.ainie
lllych,
dokltarant potrzebow.a;hby okoW 1ej syttuacj.'
ło - 50 łat.

BJ:yskawi.czlny
się w
oją.

ookJtoa-ait;

Wiedini<u małą

mal

Siell$S.•

D2liennik „Express" zapytał
arygiruL!nej
tej
pr<>I11J01lo.ra
dyserri:.acji, :prof. Berneokera
co o niej sądzi. „To jest naj·
lepsza i naoszybsrza dY"Sertacja
- stwierdzH profesor - i chyba jedyma tego 1rodmju na
Stamow.i. ona poza
świa'i.e.
tym urla.n.ą próbę wykazaana;
przy badaniach ruchu tury-

iż

styCzm.eg.o

można

operować

nie tyil.ko S'taJt:ystyiką, ale i ma
tematyką.

Ta praca dolmor-

ska ma wielkie znaczen,je nie
tyiliklo

dla turystykii au'Stria.c·

kiej,

ale

podkreślił

~-

i zagiraini.cmej"
prof€SO<l'.
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KRZYZOWKA
(PREMIOWANA KSIĄŻKAMI)

J
E

r
Ot'kiesłni
amerykańskai
alłes". znajdujemy &ię w

gra

amerykańskie.I

w Rath, niemiecki niszczyciel
zsuwa się po torach
i
zanurz:ł
w
wodzie. Wszyscy są zachwy•
ceni: Amerykanie dlatego, że wybudowali i spr:i:edali Niemcom nowy okręt, a Niemcy - dlatego, te
przejęli
w oznaczonym
t~rminie
nową
jednostkę
dla 11wo,iej floty dalekomorskiej.
Jeden tylko dziennikarz przeciera ze zdumienia
oczy. Na burcie statku widnieje napis „Lutjens". czy Lutjens nie dowodził przypadkiem „Bismar•
ckiem"? - pyta nieco zaniepokojony. Owszem. L~t·
jens był „pierwszym po B<'gu" na słynnym nie•
mieckim krążowniku „Bismarck", zatopic>nym przez
Anglików w maju 1941 r.! Lutjens umarł śmiercią.
kapitana.
Zdążył niem?iej l!rzed
~miercią dro~ą

POZIOMO: l, Dodatkowa roz
grywka w szermierce. 6. Trener naszych kolarzy.
11. Za·
pach herbaciany.
12. Spiętrza
wodę. 13. Podnośnik. 14. Wyradiową
wyrazić
swo.ią
n1ezachw1aną
wiernosć
spa grecka lub wino. Ili. :Na
filhl'erowi i narodowo-socjalis tycznej ojczyźnie.
polu, z kolcami. 16. Czarna tow stoczniach amerykańskich znajdują się jesze~
pola. 17. Imię męskie. 19. Do-·
dwa niemieckie niszczyciele.
Jeden
nazywać
się
pływ Warty. 21. Słynny kartobędzie
„Rommel",
a drugi „Fr;tscb".
Generał
graf pc.lski. 23. Samochód wła·
Fńtsch był szefem sztabu Wehrmachtu •••
snej konstrukcji. 25. Kanapkowe danie mięsne. 28. Dziki :>·
(„Paris-Matela•')
sioł
azjatycki. 30; Składa się
z 20 postawów.
32. Słodkość
ciuszkami.
na patyku. 34. 33.
Osobliwy
Targowisko
przed-.
z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.__ _ _ _ _ _ __

N

Rzeźby

~!!!Qz;!!~!'I Joe

l)yla to ~na. z wyciosane z jednego kawałka
dróg i ścieżek, drzewa. Graficzne w rysunku.
które tak pięknie Twarze mają nieskalaną linię
rysów. z wyrazem lekkiej troopjsują
poeci rcn- ski lub zadumy. Przechylenie
k-000.a.ni w WlleJ- nieco w bok głowy, dodaje im
skim pejzażu. Naj- wyrazu dojrzałości i powagi,
pierw
jechaJiśniy a na\Vet majestatu, który zrepo mOMM> dZiiiura.wyoh dro- sztą nie ma nic wspólnego z
.Jest
gach ~ rawskiego do nieziemskimi postaciami.
człowil'czy ,- bliski.

robiłam

różne kukły z bura•
ków, brukwi. Potem jak ju:i
płakały
moje własne dzieci,
lalkami z drzewa rozpraszałam il.h smutki.
Robakowska
jest bardziej
rozmowna
od
swego kolegi „po fachu". Ka:i
da jej pra~a ma swoją historię l tytnł: „Stara panna Ma•
rysia'', „Józek",
„Był sobie
dziad i baba"", „Król • polo•
wania wraca" itp.
Kolekcję
swoją
ustawia w
oszklonej
sufee wśród naczyi\ kuchen•
nycb.
Lubi także sięga~ do
tematyki historycznej. Wyrzei
biła Mjkołaja Kopernika, pana
WołOdyjowskiego,
Sienkiewicza, rycerey i kr616w. Obee•
nie przygotowuje iemat: wiejo

łych

Lucyna Wander

Zegliński abiera swoich lu·
4zi w długie, sięgające ziemi

sukmany,

~sem

pomalowane

Podróż
kiatonlf ]ty.Isk ~
potem
przez
Zgierz
i . Lęm;y-Cłl do
Witolli; ck-ogami nie mniej wy
boi~
roo.tmonymi wśróO
rżysk i pól ziemniakc>w.
Ten prooiaicumy, monotonny
pejzali: wiódł do ludzi o zlo~ rękach. tworząeydl praw
d!ziiwe cudeńka z Die ooios-a,..
nych kia.wałków dnewa - do
ludowych :rzeźhla.rz.y. Niiek.tórycm z IDich jo~ znamy. N aZW'19kla: La.meocld i Kamiń
ski zyskally populaainość i sła.
we. Obok llllicb jednak wyra~
linoi, kitóryeh nańJwneo
proste nieźby ~ °filr)Tllmem i ~cm~

I

Robrok:O.wskiej sq OOT'wn;ie;sze, zywsze.„

matowymi barwami nafin
czerni. Twarze zawsze w na·
turalnym kolorze drzewa, oto•
czone są aureolą symetrycznie :ikie wesele.
rozdzialonych włosów spływa·
jących do karku.
Szczególnie
~Jllllł
piękna
jest kapela żeglińskie bairwniejS'lle, żywsre, ł jesr.r.icrre
go, będąca upamiętnieniem autentycznej
ludowej kapeli z ba.rozieJ autenłyiazne od av.eźb
pobliskiego Nowego Miasta.
Żeglińsk:i.ego.
Mą:i mój rzeźbi od wielu
łat
mówi żona
ludowego
- Mówifti ml !Udrziie; !e ~
artysty. - Najpierw były to za
bawki cUa dzieci: wielkie, d•t·
że.

maleńkie,

o

no_,

W

Cl

-.clę.

m.łożył

nie izby.
JNLpędza.

Energię elekłlrym:nJ\
umi~y na da.-

chu wiVra.arek. Sam teź mia.i
stel'iroWa.t radio.
Wiosną
tego roktt prezento•
wał
swoje
rzeźby
podczas
miesiąca
kultury polskiej w
Wiedniu.
Każdą
ukończoną
rzeźbę kupowano natychmiast.
W czym rzeźbi? W lipie i topoli. Rzeźbi podobnych jemu
ludzi, C?:asem postacie kultu
religijnego.
Natchnienie czerpie z dnia dzisiejszego i nierzadko ze wspomnień. Postacie Z•. gl.ińskiego
są
proste,

rzeźbiarzy
twie ocJkryta przez Cepfllię w
lipcu ubiegłego roku.
.Jak byłam małym dziec•
kiem, ojciec m6wił często, że
będę

reł.

PIONOWO: 1. Statek powietrz
ny. 2. Bóg wojny. 3. Dla ko·
larza. 4. Dyletant.
5. Skwar,
Up3ł. 7. Paroksyzm. 8. Kupiec

frankoński,
założyciel
państwa
słowiai1skiego
na
Morawach.

Motyw dekoracyjny z okre·
su Baroku. 10. Siatka do ło
wienia ryb z kadzi. 14. 14-wier
szowy utwór liryczny. 16. Pier
wiastek chemiczny. 18. Niby.
klębek
przędzy. 20.
Przestrach
publiczny. 22. Ozdobna grząd·
ka. 23. Słynny męd.rzec grecki.
74. Szczoteczka do pasty.
26. Pewność siebie. 27. Budynek 72stępczy. 29. Materiał opatrunkowy. 31. Kontuar. 33.
Zbiornik paliwowy.
.CIS"
1'f AGRODY
rozwiązanie
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KSIĄZKOWE
krzyżówki
z

za
nr

wylosowali:

I

Włodzimierz
Kowalski, Lódź.
Piotrkowska 99,
Elżbieta
Jasińska,
Radomsko,
ul.
Kościuszki 13, Zygmunt Gorczyca,
Gubin, 3 Jedn. Woj. 1606, ZdzJsław
Malinowski, Łódź,
ul.
Swierezewskiego 54/4, Jan ŁU·
czak, Łódź, ul. Przemysłowa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 a.

Mienkańc:y

UWAGA:

nagrody

mogą

ł.odzi

odbieraE bezpo
średnio w sekretariacie „Dzien
aika" w godz. od te do f4.
Zamiejscowym aagr4łl1' wysyłam&'

pocze~

•

łatii!li niedawn9 ~ ihtatl9w włejskjeti, im- file- · łallle _,. łmłe,_
~
Potem saezął rzetbić
talentów jest Mie- biety.
czysław żeglińskil. Ma troje jaź tytko dla siebie. Pewne;o Pim-wszym, Jak mówi . . . . .
dzieai;
8 mórl!I podmokłej, dnia zdobył Ilię na odwagę i I mJlepirz:ym ~ M
przedstawił część awoieh prac
Dieumdzajnej ziemi i llrocbę komt.ii
~ JeM m~ Whbl kAł.de
konkursowej w Tożywegio ~. O.la9 swój maszowie. Otrzymał wYJ'óżnie
uchybienie, llażcl" na.jcłrobaie
d'Zlieli międey pracę na roli a aie.
Natychmiast caintereso'IHDiłDWllllllie sbilganie łmrl.i wala się nim Cepeli1l I został
wciągnięty
na lłtałll listę twór - kli- drewniulych ludoz.ików.
'U4ttadMn.,. ..... vJxde w Prace swoje pokazuje niechęt c6w ludowych.
IOOOho*1ie rzeźby Robakownie, z za.że11J01Wa.niem, odnosi
Podobnie wspomina -Je 11!9 skiej ebok d71el
żerlińsłde~
się W!l".a.żeruie, źe nie ba.rdzo czątkł
Filomena Robakowska i "1SZamY w powmtru, dTOgę.
wierlzy w ich arlystyC7Jlle wa- z
Witom. Jedyna kobieta rzeź· .Już 'll& kilka dni na. wysia.lory. Chętniej mówi o .maJbiarka
w DafiZY.Bi wojewódz. waola sklepów lómldej eesterkow:aatiu
sam

JednJ'ni s

odkryiY'Ch

sobie prowi~. oświetle

miot. 35. Jedna z elektrod. 31l.
Polecenie. 3'1. Naszyjnik z pe-

9.

===-~~~,

P.nedstawiająee

S''

kramarką.

lfędę

robiła

lalki i sprzedawała na odpuś
eie
Ojciec miał przecząeic,
•
które na stare lata sprawdzi·
ło się.
Od najmłodszych lat

pelii

będziemy

d7Jlwiać,

ich

mog1i

bf:dzie nas
nadwny.
lllie

je

po-I

wzruszał
kła.many

wd7Jięk.

P.S.: Autor dziękuje dyrekcji Cepelii
za umożliwienie
zebrani.i materiału do powyż
szego artykułu.

Foto -

A.

Wacłi

POW OD

l'l'll'Je-/

'.Alng:ielskl poeta wa.Jller
«~ k1<>dy:ś 1<t'6lo-Wi Karolowi l'I swe wiersze, na"is.ane z
okaz}!
oroestauracj! monarchii.
Władca

po
poiw1oom.a1:

wyslrueba<ni!U

Ich

- To piękna poezja, a.le podobno jesz.c-ze piękniejsze wiersze m<>0na maleić w pańskim
zbiO<rre a.a cześć Crom~lla I
- WK Mość się mylli - odir;art spokojnie poeta a-le to
dlatego że nam łat<W:iej obracać
S0--4! w
klrainle fikcjł n,;ż
r00C2yw!stośoi .••

USMIECH Z IMPORTU
Dyre~
OPerJ'
esystuJe
prz;y próba.eh. Jedna z solistek

śpiewa

ari-: przy a.Pmpam.ia-

mencie orkiestry.

Dyrektor

!llWI"Ula się

do dy-

rygenta.:

- Co to • pieśń?
- Która? Ta, którą gra orkiestr~. acr ta, ktÓl'lł śpiewa
solistka?

lllłllllłlllłRlllDHlmilHHHllllllHIDlllllllllllllllfHmlDRIDllllHlllllHllllllllHlllDllHUIOllłlHllllllllHlllllllllllllllllliiillllilllllDHIHll
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PRZECIWNICZK I

POCHWAŁA

Gdy

Gdu

l(ącik ;ęzy Jwwy
Pani
M.
przysłała
wyein_ek z gazety (bez
podania jej
tytułu),
w którym jest mowa
o niemieckich plażach
dla nudystów,
Nazwa
ieh:
„Freikoerperkul·
tur''
przetłumaczona
została:
„Kultura wol
nego ciała". Czytelnicz
ce nie podoba się w
tym zestawieniu przy
miotnik „wolne''; uwa
ża, · iż może budzić ni"
porozumienia,
gdyż
„wolny", to także po
wolny, nieprędki; wola
laby określenie „swobodne ciało".
Nie sądzę, aby „wol
ne"
mogło
doprowa-

nieskail1:m4

linię

rysów

H. Bo da 1 ska
dzić

I

do takiego wypa-

czenia

sensu

nazwy.

Rzeczowniki „wolność"
i „swoboda" i
przy„
miotoiki
„wolny"
i
„swobodny" są w pew
nej grupie znaczeń sy
nonimami.
Różni
je
oc7.ywiście
pe.wien od
cień
znaczeniowy i o
wyborze rozstrzyga indywidualne
odczucie
pi~zącugo.

Są jednak stałe zwią
zki
frazeologiczne, w
którycl:a występuje al·
bo jeden, albo drugi
z interesujących
nas
rzeczowników i przymi<ł!ników.
M6wimy

z

wyrazem

lekkie.j

trD<Ski.„

wchodzi ochota,
To cnota
Za wrota!

burzę,

oszczędzi

CHUDNĘ

mają,

I

'1'6że.

WYNIK

GŁUPIEJĘ

Gdy spogladam

Dotąd

Tracę

Aż

ku jadze
na. wadze i powooze.

np, o swobodzie
ruchów, o odzieży po'<O
stawiającej swobodę r:i
chów, o
swobodnym
(czyli nie krępującym)
stroju,
o swobodnym
oddechu. I z tą grupą
zwrotów dobrze kojarzy się zaproponowane
przez Panią „swobod·

niemieckich nudystów Io nie poddane dzia~ się pytam,
ezy chce
nie ma w naszym ję"' laniu siły".
Istnienie ci się jesć". Koleżanka
zyku tradycji,
gdyż
tego terminu nie stoi uważa, że forma tego
sam ruch nie jest roz jednak na przeszkodzie zdania i wyraz „topowszechniony.
S~ąJ
Pani propozycji, gdyi bie" są nieodpÓwlectuie.
Uważa, że powinno ono
brzmieć:
„czy
tobie
się
chce jeść". Która
z nas ma rację?"
pisze p. R.
ne ciało". „Swobodl\~„,
Rację ma
koleżanka.
to m. in. „nie podle·
Pytamy się kogo (do·
gający przymusowi, nie
pełniacz)
a nie komu
skTępowany'',
a więc
(celownik).
„Tobie„
„swobodne
ciało",
to
odpowiada właśnie na
ciało
nie skrępowane
pytanie „komu,
C'l.e„
ubraniem,
co zape*•
mu?" Przypadka tego
nia mu całkowitą swo
można
użyć
takich
bodę
ruchów, oddechu
np. zdaniach: „Nagro
i pełnię korzystania z-'"p"'o'"'c•h„o'"d"z„ą
'""'waban;a w występuje on
w zupeł da należała się tobir.,
powietrza i słońca.
tłumaczeni'u.
nie innych kontekstach. a nie jemu", „Tobie
Określenie
rzeczowDodam, że terminem
mogę
zaufać,
two.i cl
nika „ciało" w znacz;e „ciało swobodne'' okre
„'Zwróciłam
się
do przyjaciółce nie". Ten
niu używanym
prze• iła się w tiz}tce „cia· koleżanki!!.: „Ja ~ble sam przypadek,
oprócz

w

* * •

Wpierw zabiegamy
O odpowiednie ramy
A potem si~ wychylamy.

UCHWAŁ

FT"antem do klienta
Pupa wypięta.

Chwalę

Twwrze

JAK OBRAZ

zdrowia

wl.asneg-0

dłu~szej

formy „tobie"
ma krotszą „ci". Jeśłi
nie kladx1emy nac1sl<u
na zaimek, tal< Jak to
było
w
przykładach
poprzednich, powiemy:
„N aJeżała ci się D ! l~
groda"; „Mogę ci za„
ufać".

A
do

teraz
przejdźmy
dopełniacza, który1n
właśnie
powinna
się
Pani posłużyć. Ma on
także
dwie
formy,

pilem,
pozbylem.

c1.Ld.ze

się

krótszej formy zaimka: „pytam cię„. Zai·
mek „ja" przed „pytam" nie jest potrzeb
ny. O tym, że to j a
zadajP, pytanie, świad
czy pierwsza osoba, w
której użyty Jest czasownik. charaktery•rnią
ca się w tej koniugacji
końcówką
am
(pyt-am),

Pytania o to,
czy
„ciebie" i „cię 0 • „I'~ komuś się chce
jeśl;,
tarn się
ciebie" lub nie
zaczynamy
prze„ciebie się pytam", {.ro
od
„pytam
wiemy wtedy, gdy chce ważnie
my podkreślić, że zwra się .•• ",
ale
formucamy się do tej, a nie łujemy je po prostu:
do innej osoby,
albri
„Czy ci Ou!J:
tobie,
jeśli chcemy
zwrócić
jej uwagę. W innych jeśli podkreślamy zaiwypadkach
użyjemy
mek) się chce jeść?"

co.i

WAZNE rELEFONY

7lJ'iJE0.''Y7

uowej poradni „K'' przy
ul. Bydgoskiej 1'1, T.iroszowsldej 1 z dzleln1cy
I ~'drzi't,
Widzew z Rejonowej Po
radni „K" przy ul. WyStraż Pożarna
oa
1
s okiej 12.
Pogot. Energet.
3H·Z8
Szpital im. u. .Jordalnlormacja telefon. 93
l p
d ·
7 9
Informacja PKS
265-96 STYLOWY
LETNIE
chodzącemu na świat" na, u •
rzyro nicza •
Informacja PKP
581-U
"Wczoraj, dziś, jutro" od lat 12, godz. 16, 18, - przyjmuje rodzące 1
Pogot. Oświetl, Ulic 220-~9
(panorama) (wł.) gO<lz. 20, n. 9. Wojna oczy- ctlore gmekolog!cznie z
Pogot. PZMot.
533.99
19 (kino czynne tylko
ma
współczesnych: :lzielnlcy Sroomiescie .~
w dni pogodne>
Ewakuacja" od lat 14 •ejonowycb poradni „l<
TEATRY
,
9.
jaij:
wyżej
go.dz. l6, 18, 20 (tylko orzy ul:
11
Piotrkowskiej
TEATR WIELKI (Pl. Dą- ADRIA (Piotrkowska 150) 1 dzień)
u:ź za k:iJ!ka dini wyj=d
lD'I I Piotrkowskiej i69
browskiego)
godz.
19 Kino filmów radzieckich REKORD
(Rzgowska· 2) <>raz z dzielnicy Bału~y
naszych Czytelników w
„carmen"
50
lat
kinematografii
50 lat
kinematografii 1 rejonowych
poradoi
„nieznane" z „Dzienru11. s. nieczynny
radzieckiej.
Szołochow
radzieckiej:
„Utrapie· · K" przy ul. Sędzlowkiem Lódzk.im"
1 Orbisem.
'CEATR
POWSZECHNY
na ekranie.
„Zrebak" nie z kozłem"
(skh- sk1ej 16 ł Snycerskiej 3.
Wczoraj przedstawiciele n·a(Obr. Stalingradu
21)
od lat 12, „Miłość podany) godz. 10, 11, 12.
U
Klinika
Poł,-qln„
szej redakcji byli w uroczym
g. 19.15
"Mocne udewraca wiosną"
godz.
13, 14.
Wojna oczyma ~M, ul. Sterlinga 13 rzenie"
10, 12, 14, 16, 18, 20
ośrodku. który j eet celem nawspółczesnych :
„Ewa- przyjmuje rodzące I cho
u. 9, nieczynny
1
11. s. jak wyżej
kuacja" · od lat 14 g . re
gloekotogicznle
mej wyprawy . Jest to miejs~
TEATR JARACZA (W sa- CZAJKA (Aleksandrow15,
17.30,
20,
11. 9. ·tziel!liCy
Sródmlescle ~
ukryte malO'W'Il.iczo w :igla1
.
Wojna oczyma współ· "~Jonowych
porad:11
i Teatru Rozmaitosci,
stym lesie. W lesie tym mn,,_
ska 162) „Trzej muszczesnych: „Czyste nie· „K"
przy ul. Kopem·
ul. Moniuszki 4-a)
kieterowie" (Il seria)
bo" od lat
godz. skiego 32 I Nowotki 60
91Jwo grzybów. które :z.wlaszcza
g. 17 „w pustyni i '"
(fr.) od lat 14
godz.
lO, 12 . , lS, 16 • , 20 oraz z dzielnicy Widzew
t.eraz po de=u ukazują s ie
17 30
30
puszczy"
15, 17, 19
j
b
po ad;it
u. 9. nieczynny
w sporych ilościach. Pięk.."le
(tylko 1 dzień)
z
re onowyc
r •
11 .9, j. w., g. lT, 11'
„K"
przy
ul.
Nlcłarniajezioro. nad k:.tórym majd:uj "
TEATR NOWY
(Wie~- ENERGETYK (Al. Poli- ROMA (Rzgowska. nr .84) nej I Zbocze 18.
kowsk!ego 15) g. 19.15 techniki 17) „Operacja
66
„Przygody
się wygodne -iomkd
Ptnok10"
.
.
campm„Blacharz burmistrzem" Y" (radz.) od lat 11
pr. składany godz. IO.
Cb1rurg1a Poł~dnie gowe - posiada przystań ka·
11. 9. nieczynny
godz. 17, 19
Chewsur- Szpital
1m.
Pirogowa,
11 i 2 13
jakO'Wą.
Bezplatnie kajakowa~
MAŁA
SALA (Zachod- 11. 9. nieczynne
ska b;.llada"" (panora- ul. Wólczańska 19:>.
będą
mogli wszyscy chęta.,
ni!l ~3) g. 20 „Swier1scs GDYNIA (Tuwima m 2)
ma) <>li lat H (radz.)
Chirurgia
Północ
posiadający
ka.rty plywaclti<>.
za kominem"
"Niebo
nad
głową" ~odz.
14, 16, 18, 2U. Szpital im. Pasteura, ul.
Nasz konkurs
„Z kuponem - T. Willsa, sztukę cieszącą się
11. 9. nieczynna
(panorama) od lat 14 11. 9.
N a miejscu będrzi.e można zre„Gentleman
z Wigury 19.
„Dziennika" do Teatru Powszccb
szc~ególnym powodzeniem wśrod
l'EATR 1.15 (Traugutta l)
(franc.) godz. 10, 11.30,
Cocody"
sztą taką kartę , po odpowiiN(panorama) Laryngologia: szp. Im.
mlodzieży (dozwolona od lat 16),
nego" dobiega końca. Dziś pog. 19.15 „Paryżanin"
15, 1'1.30, 20
od lat 14 (franc.) godz. Pirogowa,
ul. Wólczańnim
egzamim.ie,
a we wtorek komedię
otrzymać.
nownie zamieszczamy kupon u.,Klub
11. 9. nieczynny
11. 9.
(Program
kina
10, 12.30, 15, 17.30, 20 ska 195.
kawalerów" .M. Bałuckiego.
powazniający do nabycia ulgoAmatorom rybek przypominaOPERETKA
(Północna
stud;rJnego~ „?,dy od· SOJUSZ (Płatowcowa 6) <'kulistyka: Szpital Im.
życzymy
naszym CzytelO;ikom
wych biletów oraz do losowamy o zabraniu ważnych ka.?t
47/51) g. 19
„Domek
latuJą bociany
n1iłej zabawy 1 wylosowama na
(pano- „cierpienia małego Je- .Tonschera, ul. Miliononia nagród.
wedkar5'klch. W jeziorku potrzecb dziewcząt"
rama) od lat 14 (radz.) nia" (składany) godz. wa
gród w postaci
bezpłatnych
.
Prosimy
go
wyciąć,
wypeł·
14
dobno ryba świetnie bier.ze
11. 9, nieczynna
godz. 10, 12, 14, 16, 18, 13 45
dwuosobowych kart wstępu na
Człowiek ucieh'
.
.
nić i
po
okazaniu
w
kasie
20
. '
"
(patrz nasze 7ldjęcie).
C 1rurg1a J Jaryngolopremiery teatru.
(wit.)
l:EATR A RLEKIN (Wól ka" (panorama) od li:_t gia
dziecięca: Szp. Im. teatru prZ} kupnie biletu
czańska 5)
g. 11, 15 HALKA (Krawiecka 3-5) 16 (ang.)
wrzucić do specjalnej skrzynki
godz. 14.4~ . i<:onopnickiej,
W domkach jest przytułllie .
ul.
Spor„Kłopoty czarodzieja"
„Niedźwiadek
Tuptuś"
17, 19.15,
u. 9. 50 lat na as- o.
w balln teatru.
Są do dy91Jozycji
kołdry , a
5
U. 9. g. 17.30, j. w.
godz. 11, 12, „Bokser" kinematografii radzlec.
.
w niedzielę Teatr Powszechwięc nikt nie zmarzrue. RozTEATR PINOKIO (Kood lat 14 (poi.)
kiej:
Wojna
oczyma
Chirurgia
szczękowony wystawia „Mocne uderzenie"
pernika 16) g. 12. 17.'IO 16, 18, 20, u. t. godz.
„Tywspółczesnych:
„Los twar.zo~a:
mawialiśmy
Szpital
z sympatyC7Jilym
im. ,,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
„Rubel samosiejek"
grys
lubi
świeże
człowieka"
od lat 16 Badick1ego, ul. Kopcinwodzi!rejem. kt.óry p<>?Towadzi
u. s. nieczynny
mięso" od lat 16 (fr.}
godz. 17, 19
(tvlko 1 sk1ego ~2.
•
wieC"ZOrek zaipoz:nawczy j zaKOPON
HUZEA
godz. 16, 18, 20
dzień)
Toksykol~gla.
I
Cenbawe oraz pieczenie kal't<>fl •
MUZEUM HISTORII WŁ() J MAJA (Kilińskiego 178)ISTYLOWY • STUDYJNE tralny Szpital Klinl~zny
i kiełbasek w ognisktl. WszyKlENNICTW A
(Piotr„Ro-.otailczone pantofel·
(Killńsk iego nr l23) _ W AM, ul. żeromskie~o
Niedziela. ~ Spotkanfo z polupoważniaj~ do losowanta
9tko za:powiada sie naprawr:łe
ska piosenką - o godz. 15, w
kowska 282). Wystawa
ki" (s~ładany) g. 15 • „Zezwolenie na ślub" 113 '
prPm ierowyob ll:al'ł wstepu
a1lrakcyjnie.
Kas.
mu.szli w parku im. Poniatow„ Włókiennictwo wczo- „czło~iek bez pasz- od lat 14 (bułg.l godz. 11
I
jla
aabJ'el•
111Co'W7Cb
błle
skiego, naUka piosenki z Festiraj",
„Gobeliny Gałportu
(panorama) od
H, 16, 18, 20, 11. 9.
Fot.o - t.. Olejniczal~
•.9•
.
.
&6w.
walu Opolskiego pt.
kowskich"
„Bardzo
czynna g.
lat 14 (radz.} godz. 16, nieczynne.
(Program
Chirurgia Połud~e
18 • 20 • 11 • 9• „Rio Codproszę nie odmawiaj!" , konkur11-16, 11.9. nieczynne
przeniesiony do kina Szpital im. Brudzińskie1.Jn141 I nazwbkiO
INAUGURACJA
sy dla piosenkarzy amatorów z
MUZEUM KATEDRY E· cbos"
(panorama) od
Gdynia")
go, ul. Kosynierów Gdyn
W „KAROLKU"
lat
14
(USA)
nagrodami oraz koncert życzeń,
godz.
"
~kich 61 .
WOLUC.JONl:ZMU
UL
15 30 17 45 20
STOKI (Zbocze 1) „JaChirurgia
Północ
po
spotkaniu
WYStępy artystów
Klub ZMS „Karolek"
przy
(Park S1enk1ewlcza) · '
· '
k · ·
· k."
scen łódzkich.
czyn~ godz
10-14
ł.ĄCZNOSC (Józefów 43)
ZPB im. Harnama, Lódź, Łąko
ce
i Jego kłpies 1
- Szpital im. Jordana, ul.
Poniedziałek.
~
Estrada dla
wa 21, zaprasza wszystkich e11. 9. nieczy~ne
•
„Złodziej samochod<lw" f rogrS:orier:~an~st:~ Przyrodnicza. 7/9.
wszystkich - o godz. 19 w ki··
matorów tańca na pierwszy w
MUZEUM SZTUKI (Wiec
od lat 11 (radz.) godz.
wia 'ślad"
(panorama) Laryn.g olog1a: Szp. Im .
nie „Popularnym"
(Ogrodowa
tym roku kulturalnym, wieczokowskiego 36)
czynne
15, 17, 19, u. 9. „W1el· od lat
(pol) godz 8:~rhck1ego,
ul.
Kop16
18).
Mile
widziani
umiejący tań
rek taneczny.
od godz. 12-18.
ki skok" od lat 16 16, 18 , 20 , ll. : "Mor~ emskie.go 22:
czyć, grać na instrumentach i
9
Początek godz. 1'1, gra zespól
n. 9. nieczynne
(franc.) godz. 19
derca zostawia ślad" Okultstyka. Szpital Im.
recytować.
„Plektron
ł".
MUZEUM
RUCHU RE- LDK (Traugutta nr 18)
godz
ta
Jonschera,
ul. MUlono16
20
WOLUCY.JNEGO (Gdań
„Wzgórze"
(ang.)
od
.
'
'
wa lł.
ska
13).
Czynne
od
lat 18. godz. 15, 11.30, STUDI0 .<Lumumby T-9)
Chirurgia I Iaryngolo- lftlHIHlllHlllllllllllllHHlllllllHffllltllRIHlllllllHllllllHIHlllllllllllllllllUlllllllllllllllHllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllfflłllllUlllll
10-17 11. 9, nieczynne
20, u. I. J. w.
„Kom 1niarczyk" (skła- gia dziecięca:
Szp. im.
'
MŁODA GWARDIA (Zied:iny) godz. 16. „Na- Korczaka
ut.
Armii „SYRENĘ 103" sprzedam.3-POKOJOWE mieszkanie GOSPOSIA
docbod'ZącaGOSPOSIA
do dziecka
WYSTAWY
łona 2) „Dzieci Don gaoiacz"
(panorama) Czerwone'j 15•
Wiadomość: Sienkiewicza kwaterunkowe
w
bio- zaraz potrzebna. Gnie:f•\potrzebna.
Kichota"
Wiadomość :
od
lat
n
od lat 16 (poi.) godz .
8 m. 30.
42188 g kach zamienię na 2-poSALON
ŁTF
(Plotr- cradz.) godz. to, u. 14, 17 . 1 ~, l~.30, 11• 9. „NaChirurgia
szczękowo- „SYRENĘ" 103• przebieg kojowe. Tel. 116 _77 tyl- nieńska 6/8 m. 32 (bocz- Wólczańska i
m.
6,
~~auJ:!~s:r~sta;:. 16, 18._ 20.
9. „Mię- gamacz •
godz.. 17.15. ~';;:f~~'7:~o, ~~ft~opc1:~ 17.8-00 km.
stan bardzo ko godz. IS-13 dni po- na od Lutomierskiej).
'2459 g
godz. 111-20.
„Głowy
„Polityki",
d:iy lmaml ringu" o:!
19.30
skiego 22
do ry,
radio
„Berlin" wszednie.
42414 g
czynna od godz. 11 _ 19
lat 16 (USA) godz. 10. SWIT (Bałueki Rynek 5) roksyko'Jogia _ Insty- ..;przedam. Ł.ódt, 22 Lip- POKOJU
bl k t
kl
-------------------...-SALON SZTUKI WSPOŁ
12.30, 15, 17.30, 20
„Samolub" godz.
IO. tut Medycyny Pracy, ul. ra 4 m. 3, tel, 342-74,
su o a ors eUNIWERSYTET ROBOTNIC,ZY
Pogot. Ratunkowe
89
Pogot. MO 07 400-00 500-90
Kom. MO m. Łodzi 292-22
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kwursŁOy

Teresy a.
m"
or"' a n I z u ZMJ
e S
DpZrzI-oto-· .... ce
grafiki
Ewy
Sliwińdany}
g. H.45
„Nie- Wojna oczyma wspól- Nocna
pomoc
leł<ar- sprzedam. t.ódź, An- z POKO.JE umeblowane,
"
Jb
.,...,,~
skiel czynna od 12-20. złomny Wiking"
(pa- czes!'ych; · „Ballada 0 ska,
SienkiewiCT.a 13'7, czyca 22, tel. 467-84.
własne
przy ul. Zgierdo egzaminów do klasy m technikum
'ZOO (Ul. Konstantynow
norama)
od
lat
1l tołnierzu' od lat 14 tel. 444·4ł przyjmuje
„SYRBNF;-103"
sprzedam.
skiel
(stare
budownicw następujących kierunkach:
14
ska ł-10) czynne w r;o
CUSA) godz. 15.45, 18, godz.
• t•, 18 • 26 · zgłoszenia
telefoniczne Przędzalniana 32.
two)
odstąpie. Oferty
1) Mechanicznym
2) Budowlanym
dzinacb
1-11
(kasa 20.15,
11. 9. „Niezłom- 11. ':. 50 la.t k~nemato- na wizyty domowe le- -- -,-,- - „42432"
Prasa,
Piotrczynna do godz. ll.30).
ny
Wiking"
godz. gratn radz1eck1el; Woj karzy w godz. 19-5. w „WARSZA'!Ę M-20 spcz e !<owska D&.
3) Włókienniczym
4)
Elektrycznym
1
15.45, 18, Z0.15
na oczyma wspołczes- ambulatorium internisty- dam. Trzcinowa 2, te„
1
----------5) Ekonomicznym.
K
N A
OKA
('ruwtma
nr 34) nych: "„Swiatła
w cznym.
przyjmowani są io2-02. _ ___ __ _ 411.37 3 g "'ARSZTAT
tworzyw
Słu
h
k
6
zł · ·
BAŁTYK „Jak lllloBajki
godz.
14.30 oknach
od lat
12. na miejscu chorzy z na „VELOREX-350"
medo- sztucznych przyjmie arc acze
Urs w po
ozemu egzabyie
Dziki
ZaclKld"
„StrzeU.,,
Apaczów" godz. Ml, 12, :M. 18, 18 g!ymi
zachorowaniami/ tarty
sprzedam
oraz tykuł do produkcji, pominów mają zapewnione miejsca W
..,d lat 18 ' (USA) (pa(USA) od lat 11 godz.
20
internistycznymi w go- „Picollo - Duo"
kupię. szukuje
wspólnika.
oodpowiednich technikach.
norama) godz.
14, 17,
15.30, 17.45, 20
DYZVRY APTEK
dzinach 16-7.
Tel. 508-54.
42349 g ferty
„42435"
Prasa,
Warunkiem przyjęcia Jest:
20 11
•
• '· J. w.
11. '· nieczynne
Piotrkowska
193,
Ni- .Nocna pomoc pielęg- SAMOCHOD--„Syren a - Piotrkowska
przedłożenie świadectwa szkolnego o
POLONIA - :;WY1'0lr w POL~~IE (Fornalskiej 37) <·iarniana l5.
R. Luk- marska, Al. Kościusz~I 103-S" z silnikiem „Wart · - - - - - - oe.
--Norymberdze
od
lat
BaJ~t go?z· .1~,
.„si:'- semburg 3, Rzgowsk;a ol. 48, . tel. 324-09 przyi- l>urga",
stan dobry _ SAMO.TNJ znajdą odpoukończeniu 7 klas.
16 (USA)
godz. 11.30,
n~w1e. '!•elkieJ N1edź- Gdańska Zl, Narutowi- l'Il:UJe zgłoszenia teleto- sprzedam. Edward Gnat, wiedme oferty małżenSzczegółowych informacji udzielają
13, 16.30. 20 .
wiedz1cy
(NRD)
od rza 42 •
mczne
na
zabiegi da .Maurz.yce, p-ta Zduny, sk1e w prywatnym BluI zapisy przyjmują:
11. 9, Jak wyzej
lat 14, godz. 15, 17, 19.
t:!omu w godz. 19-4.
r ,0 w. Łowicz.
42456
g
rze
Matrymonialnym
1
S kret · t T
h 'k
M h ·
WISŁA „Wieczny ka- 11. 9. j. w. g. VI, 1ll 11. t.
Swiąteczna pomoc ie-!,.._ · - - --„swatka" t.ódż,
Piotr•
e
aria
ee nt urn
ee an1czlendarz"
1 :oTkOCYKL
od
lat
16
(bez poranku)
Ossowskiego 4
Gaga - karska: dzielnica Sró<l- 1
~ 0'!'1• l:k· kowska 133.
łl6TO g
nego
nr
3,
UL Pojezierska 51,
(bułg.)
godz.
10, U, POPULARNE (Ogrodowa rina 6, Tuwima' 19. Zh• mieśeie Piotrkowska
u~ię.
ans :
tel.
538-53
14, ·16, 18, 20
18) ,.Piekło I niebo" tona 28 Piotrkowska 25. 102, tel. 211-ao, Bałuty - 11_.• _P~r er_._ _ _ _ 242
·- . .g UCZE~
do
pracowni
2. Sekretariat Technikum Budowlanen. 9, jak wyżej
(pol.) od lat la gOdz. Przyby~zewskiego 86, LI· z. Pacanowskiej 3, tel. MIESZKANIE bloki, cholewkarskiej
potrz-:?go nr l, ul Kopcińskiego
,
WOLNOSC
„Wester·
16.30, 18.30
manowskiego 1.
541-96, Gorna Leczm- śródmieście
pokój, ku- ny.
Wacław
Skorupm3111
platte" (panorama) od
11. 9. nieczynne
c:za 2-4, tel. 440-62, Po- chnię 40 ~
wszystkie ski, Kościuszki 69 m. 1.
tel 375-30
lat 14 (pol.) godz. 10. t•R~EDWIOSNIE (ż~r~
DYZURT SZPITALI
lesie Al. 1 .Mala 42, wygody,
za'mleruę
n a - - - - - --- - - - 3. Sekretariat Technikum Włókiennl12.30, 15, 17.30, 20
skiego 74-76) „Darhng
. .
tel.
305-83,
Widzew podobne
2 - pokojowe.
1 ul "'
kl
115
11. 9. jak wyżej
(ang.) od la~ 18 godz. 1 .Khnika Pol.-?ln. im. szpitalna s,
tel. 271 _53 , Tel. 257 _ , po
_ej.
POMOC domowa
czego nr ,
• ~eroms ego
•
54
18
\VŁOKNIARZ
„We- 15, 17.30, 20, 11. 9, j. w. Curie· Skłodowskiej, ul.
Zgłosz;mla telefoniczne
_ potrzebna.
tel. 204-31
sterptatte" (panorama) l'IONIER
(Franciszkań- Curie-Skłodowskiej 15 - na wizyty domowe przyj OL.ESNICA-Sląska
. 2 _m_._2_·--------~
4.
Sekretariat Technikum Energetyczod lat 14 (pol.} godz. ska 31) „Państwo Mi- ;;rzyjm':'je rodzące ł cho mowane są od godz. to duzt; _Pokoje, k ~lch:ie POMOC do dziecka nanego nr 1, al. Politechniki 38,
2 do 15. Wizyty ambulato- z~m.ien;ęb
10, 12.30, 15, 17.30, 20
siowie" g. 15 „Gentle- re
_gtnelcologicznie
~a dP'; 0 • Ł u- lychmlast potrzebna. Al.
tel.
_
11. 9. jak wyżej
man z Cocody"
(pa- :izielmcy Górna oraz z ryjne i domowe załat- c mę u
uzy w
C>- Kościuszki 119 m
411 27
37
ZACHĘTA - „Dzwonnik
norama) od lat 14 (fr .) 1zielnicy Bałuty z rejo- wiane są w godz. 10-17. dE_._ Tel. ~-5 2 . _ _ __
.:....... ·
5.
Sekretariat
Technikum Ekonomiczz Notre Dame" (pano- godz. 16. u, 20, 11. 9. nowych
poradni
„K"
Gabinety
zab;egowe 2 INZYNIEROW, człon- l'.CZ~NNICA do kwlanego nr 3, ul Armii Czerwonej 113,
rama) od lat M (fr.)
„Cbewsurska
ballada" :>Pzy uL Libelta. Mary- świątecznej pomocy pie- kowic spółdzielni miesz- riarm potrzebna, Pl?trtel
_ .
godz. 10, 12.30, 15, 17.30.
(oanorama) od lat 14 na_rskiej I Z. Pacanow- lęgniarskiej
czynne
w kaniowej, poszukuje po- kowska _241. _ _ _ 423o9 S
364 82
20, 11. 9. jak wyżej
(radz.) godz. 16, 18, 211 sk1ej.
wyżej
wymienionych koju
sublokatorskiego. POMOC
domowa
lub
Informacji udziela także sekretariat
TĄTRY-LETNIE „Wi- POKOJ
<Kazimierza
G)
Szpital
im.
Maduro- punktach wykonują za- 'I'el. 285-70, godz. 8-14.
"osposia potrzebna
d .,
UR ZMS, ni. Piotrkowska 262,
kingowie"
(panoramA)
„6-ka zdobywa świat" ~yicza, Fornalskiej 3'7 - biegi
pielęgniarskie
yv 2- POKO.JE,- kuchnie.- wy 3 dorosłych osób. Koptel. 404-56.
6649-k
(USA) godz. 19.30 (klp;odz. 11. 50 lat kine- ~·rzyjmuje rodzące t cho godz. 8-18.
Zgłoszenia gody, Piotrkowska,
zacińskiego
33,
gospodarz.
,..,..,..,..,..,..,..,.
.,..,..,,,..,..,,..,,_ ,,,
no
czynne
tylko
w matografii radzieckiej: re
glnekologtcznle
z na zabiegi domowe przyj mienię na pokój, kuchdni pogodne)
Wojna oczyma współ- dzielnicy Polesie ora-z P mowane
są w
godz. nię i kawalerke w blo- • ..,..,,..,,..,..,..,._,._ ,,._,._,._...,._._._., ..,,..,..,..,...,._..,,.., ..,..,,.
11. ł. jak wyżej
czesnych: „Pok6j przr '1zlelnlcy Batuty z rejo- 8-17.
kach. Tel. 557-45.

:-1 ·---
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Nowy

I

SALON OSI.UG
TAPICERSKICH •

l„lllllL '"'' koje
z wygodami, ogroORGANY
elektryczne WIELKĄ
encyklopedię dem owocowym, zamieOGŁOSZENIA DROBNE
sprzedam.
Tel.
469-26. radziecką, kompletną ku nię na podobne w Ło
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - godz. 8-1'5.
421-42 g
C2240 g pię. · Tel. 564-64, od 17. dzi. Tel. 225-29.
Dr ZIOll(KOWSKI - s-pe PLAC budowlany Tł(I m
P'"iOTRK:ow Tryb. 3 pocjalista
chorób
wene- kw. w Rudzie Pabianic- PIANINO "'! bardzo do- PUSTAKI
tużlowe
do- koje, kuchnię,
rycznych, SkórnJ'd,1 Jl- kiej
sprzedam.
Wiado-\ brym stanie sprzedam. starcza niezwłocznie wy- 71 m2, zamienię wygody,
na po19, Piotrkowska so.
m9ść: Halki 25.
42374 g Tel. 296-34, gOdz. 16-20. twórnia
:J.
Prochowski dobne w t.odzi. Wiado- - - - - ------ i
:J.
Serweta.
t.ódź, mość:
Piotrków
Tryb.
DOMEK drewniany, 1 ·FUTRA
łapki kara- Zgierska Z45a.
ł2517 ( skrytka pocztowa 1482.
J>OMElt 1-rodzinny, mu rodzinny
(pokój, kuch- kułowe
oraz
jagnięta
rowany 5-pokojowy, c.o. nia) sprzedam. Mieszka- c zarne sprzedam.
Tel.
sprzedam. Tel. 451-00, nie na zamianę. Zarzew, 513-32, wieczorem.
PRZETARG
eodz. 7-11, 19-21.
Farbiarska 19.
12427 g FORTEPIAN-z metalową!---------------------- - - - - · - - - - - - - ELEKTRYCZNY--boj ler płytą
tanio sprzedam.
PLA-C
4ZOG mt ze sta- cd eo do too 1 - kupię. 'l·e1. 223-66 po godz. 16. Zakłady Mięsne w Łodzi, 111• lntynlenka 113 ogła
wem
sprzedam.
Obr. Tel. 392-79, 519-43.
FUTRO - nowe - --łapki szają przetarg nieograniczony na wykonanie 200
Stalingradu 71-19, po 16. PIANINO -krŹyżowe::. karakułowe kanadyjskie szt. elektronicznych poganiaczy do trzody oraz 20
, Schwechten" • Berlin sprzedam. Tel. 536-96.
szt. stanowisk
do ładowania akumulatorów wig
DOMEK
własnościowy, :<prz.edam. Łódź, ul. Lu- POMPĘ -głęt>i.Dówą- ssą- dokumentacli
opracowanej JX'Z<!Z
Potttecbnike
murowany z ogródkiem t_~m.i~_rska_ 83/101 ~6_:_ co-tłoczącą
„Wasse~- t.ódzką. W pczetargu mogą br~ udział przedsię
sprzedam. ?kolica. . t.ódź- SZYNSZYLI'.
sprzedam. knecht" sprzedam.. Te .. blorstwa państwowe, spółdzielcze 1 prywatne. TerZARZĄD SP-NI PRACY „T AP I CER" w ŁODZI
Polesie. Wiadomosa: tel. Kruczkowskiego
11
bl. 471-09.
łZ~g mln wYkonanla poganiaczy t stanowisk do łado344-87, po godz. 16.
246 m. 7, Dąbrowa.
GARBOWANIE,
farbo.
ZAWIADAMIA PT KLIENTÓW, ZE DNIA
wanie skór I błamów wania ustala się na dzlen 15. XJJ.
r. mttszyeb
lllHHIUlllllUllllllllUllHllllllllllllUlllllllllllll~llllllUllłlHllllllllY!: baranich. Przyjmowanie: informacji t danych U<izieła Sekcja1967
'I WRZESNIA br. w osmDLU DĄBROWA
Postępu TechDLA MATURZYST _W!
§ godz . . . s-~, 15-17, t.ódź. nicznego w goctr.inacb 1-11. Oferty w zalakowaPl'Z1 ul. ANCllCA 32 (rÓ!f Broniewskiego)
Kursy organizacji I techmkl prac1
Kopcmskiego :13, z. Ko- nych kopertach z napisem: „Przetarg na wyko12470 g nanle poganiaczy 1 stanowłsk
§ biurowej, sekretarskie, tłenotypll. pl• § paczewski.
ładowania akuZOSTAŁ OTWARTY
00
2 BU~LE na gaz płyn- mulatoróW'" nałezy składać w sekretariacie za.§ sanfa na ma.OJzynle o r
n I I u l e Stowanyszenle Stenografow I Maszynistek E ny, piec kąpielowy, kuSALON USŁUG TAPICERSTWA MEBLOWEGO.
chenkę
sprzedam.
Fe- kładów Mię9nyocb w terminie do :ao. IX. 19611' rołrs.
Termin-y wykonania krótkie, ceny przystępne.
Oddział W ..,.,..:si.
5 lińskiego sa m. 5, od otwarcłe ofert nastąpi w dniu 25. IX. bi' „ godz.
Zapisy przyjmuje i informacji ud2iela §
42454 g 10,
zastrzega sobie prawo wyboWybór tkanin pokryciowych w/g życze6 klientów.
!!i
sekretariat. Łódł. Słenkłewicla 63. 5 ' PA'LMĘ „K'enłia"" ładnie ru oferty or._ · unieważnieni& przełar..1t1.1. ber: podaSalml realizuje czeki i bony zw. zawodowych.
E
m. 6, D
tel. !'fS..16.
~~~=t·ą59-A. spr=~g nla.. pow.oda.Cilli~;a~!!!l!!~M!!~~-M~!l>-~-!'!l>t!-~-'""°"-~-~~~-..,.-..-_......,..,_..,._..____.,..,_....,.
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DZIENNIK LODZKI nr Zlł (6452) '1

o

<once nirac ja bez specj alizac ji

PROGRAM I
ła
Sportowa"
(W-wa,
Kat.).
(Gdańsk.
TV
10.30 Splewa bułgarski chór d . 22.45
Dziennik
cięcy. 1~.to Koncert ~czeń. 1~~~ W-wa).
„Czy znasz mapę świata?" 12.05 PONIEDZIAŁEK, 11 WRZESNIA
Wiad. 12.10 Muzyka. 12.20 „JarPROGRAM I
mark C'-lóów". 13.20 Gra
ork.
„101 Smyczków". 13.35 Przegląd 9.20 Mozaika rytmów. 10.00
„Nim
prasy. l~ . 45 Rozgłośnia Harcer- się książka ukaże"
:.r..a. 14.30 „W Jezioranach " . 15.00 Muz. operowa. U.OO słuch. 10.2-0
„Niezwykł e
Koncert solistów. 15.30 Koncert miasto Cracovia" słuch.
11.25
rozrywkewy .
16.00 Wiad. l6.!J5 Muz. rozrywkowa . 11.35
Aud .
r'rzegląd
wydarzeń
międzynaro „ Wieś
tańczy i
śpiewa".
12.0~
dowyct>..
16.20
Teatr Sensacji. Wiad. 12.10 Mel. na organach ki
17 .32 Muzyka. 17 .40 Gra zespoł nowych. 12.25 Rolniczy
kwadrans.
Wł.
Byszewskieg o. 18.05 Koncert 12.40 Więcej, lepiej, tanieJ. 13.00
ork. PR. 18.45 „Czarne łochinie" „Gawędy muzyczne".
fragm. 19.00 Kaoarecik reklamo- Festiwal Muzyki Polskiej13.20 IV
- Byd
wy. 19.15 Przy muzyce o spor- goszcz 1!167. 14.00
sola do
cie. 20.0IJ „Siedem dni w kraju orkiestry. 14.30 „ WłoOd
s kie canto" .
i na swiecie". 20 .26 Wiad. sport. 15.00 Wiad.
15.05 z życia Zw.
20.31 P iosenka polska. 20.35 „Ma Rad z. 15.25 Recital
fortepianow y .
tysiakowie". 21.05 Kącik melo- 15.50 „Przezorny zawsze
ubezp1e
mana. 21.25 Radio-Kabar et. 22.25 czony".
15.55 „Opinia
C.ra francuska ork. rozrywkowa . menta". 16.00 Popołudnie konsu22.40 Chwila poezji. 22 .45 Polskie dością. 16.05 „Non stop z mło
St ud ia
piosenki. 23.00 II wydanie dzien- Rytm". 16.20 „Na .
nika. ~~ . lu Wiad. sportowe. 24.00 „Nauka i refleksjewirazu". 16.40
"
.
17.00
Aud .
Wiadomosci . .
„Tu jestem potrzebny".
17.35
„Reflektorem
po
świecie".
17 .55
PROGRAM II
Wiad.
18.00
Spacerkiem
po
ka1.30 Wiad. 8.35 Radioproble my.
warszawskic h.
18.43
8.50 (L) Koncert życzeń. 9.55 (L) baretach
Kwadrans
z
dedykacją. 19.00 „Z
„Sprawy
łódzkie
i
ludzkie".
lady. 19.10 „Jedno
10.15 (L) Kwadrans melodii. 10.30 zksięgarskiej
siedmiuset". 19.30
Czas i lu„Mój
pi~kny
nóż" nowela. dzie" o problemach
ZBoWiD.
11.00 Wrześniowa poróż po śwt~
19.45
Wiązanka
melodii.
20.00
cie. 12.Ca Wiad. 12.10 Tygodnik Wiad. 20.~1
Z ·popularnych musidźwiękowy. 12.35 (L) Poranek ii
cali.
21.00
Dziewiątka
teracko-~,~uzyczny.
14.00 Piosenka „Balsam". Zespół
21.30 Słynne nagrania
miesiąca. 14.30 (L) Nowiny i nojazzowej. 21.50 „Spotka
winki muzyczne koncertu ży muzyki
nie przy półce" - H. Boukołow
czeń. 1.5 .00 „Perła Adalminy" ski.
22.05 Francuscy wirtuozi
słuch.
16.02 (L) Koncert francu- muzyki
skiej m•JZyki. 16.30 Koncert cho- la poezji.rozrywkowe j. 22.25 Chwi
pinowslo. 17.00 Wiad. 17.05 Felie ne". 23.00 22.30 „Podróże muzycz
II wydanie dziennika.
ton na tematy ~iędzynarodowe. 23.10
Wiad. sportowe.
Wie17.15 Spiewy staropolskie .
17.30 czorny koncert. 24.00 23.15
WiadomoPodwieczore k
przy mikrofonie. ści.
19.00 R«wia piosenek. 19.30 „Laur
PROGRAM II
ka prof. Quista" - słuch. 20.30
Tydzien
Kultury
Bułgarskiej. 9.00 Mozart k oncert. 9.30 „W
21.00 Dz;ennik. 21.22 Muzyka ta Jezioranach ". 10.00 Wiad.
10.05
neczna. 22.00 Wiad.
sportowe. Orkiestry i ze s poły rozr.
10.50
22 .20 (L) Lokalne wiad. sportowe. „(;ichy Don" odc. 11.10 Porady
22.30 Niedzi elne wieczory muzy- praktyczne dla kobiet. 11.20 z
czne.
?.3.00 Muzyka taneczna. twórcz ośc1 Webera
i
Franc ka.
23.SO Wl.ldomości.
12.06 Z kraju
ze świata. 12.23
Kompozy tor i jego
piosenki.
TELEWIZJA
12.45 „ Bioastronau tyka" fe!. 13.00
9.51 „Dzieła Pablo Picassa" - CL) Komunikaty . 13.05 (L) Wiad.
program z Muzeum Sztuk Pięk ~por.towe. 13.15 (L) Mel odi~, rytm
nych w Moskwie (Moskwa, Kat.) i p10s_e~ka.
13.45 (L) Mikrofon
10.15 „Przypomina my,
radzimy'" w słuzbie: rolnictwa. 14.00 Utwo- „Zbior jablek" (W). 10.25 „N:> ry Pa~r~ella i Brittena.
14.35
wojskowej
es tradzie"
film „Fala ~6 . 14.45 Z .płytoteki ro~
prod. poi. (W). 11.00 Wizyta Pre· rywkowej . . „Polskich . Nagran .
zydenta
Republiki
Francuskiei 15.15 Z roznych
krajow.
15.30
w Polsce _ transmis ja z Gdań - „Przygoda w Lascaux" . słuch.
ska (Gdańsk) . 11.30 Dziennik TV 16 ._00 Wiad. 16.05
Publicy sty ka
(W). 11 .:is „Rene Clement na międ z ynarodowa.
16.17 Jl<!u zy ~a
planie" _ progr. z cyklu: „W polska .
17.0I (L) Akt. łodzkie.
starym kinie" (Pozn .). 12 .35 „U- 17.15 (L) Fehet oi:i aktualny. 17.25
waga, z a giną ł chłop iec" - film (L) Wy st~~ cho ru_ PSM.
17.40
fab. prod. NRD (L) . 13.20 „Prze- (L) Na ro7:nych . m s trun:entach .
miany" Magazyn Red. Wiej- 18.00. (L) Piosenki par~sk_i,~h bul
skiej (W). 13.50 Teatr Mlodegc> warow. !8.20 (L) „ Dzieci . au~ .
Widza: Mark Twain _ „Tomek 18.45 „~oj dom moj". os iedle .
Sawyer detektywem " CW). 15 .1n 19 .00 Wiad .. 19 .05 Muz. ~ akt. 19.30
uroczysty koncert Państwowego Odtwor zeni~ fragmentow koncer
Zespołu Pieśni i Tańca „Sląsk" ~u syi:nfomczne go. ·21.00. Z kraju
z okazji przyjazdu
prezydenta i ze swiata. 21.27 . K~omka sporRepubliki
Francuskiej
gen. towa. 21.40 Nowinki muzyczne.
Charlesa de Gaulle'a (odtworze- 22.00 Rozmowy o wycł10waniu.
nie z magnetovidu ) (W).
16.00 22.10 Koncert
chóru Ro1głośni ·
„Obraz" _ program
z cyklu : Wrocławskiej PR. 2~.30 Audycja
„ Piórkiem i węglem" (Kraków). studencka. 22.45 Orkiestra tanecz
16.30 „Paryż" _ teleturniej (W). na PR. 23.1_5 M1;1zyka ta.neczna.
17 .20 Felieton literacki, przed 23.00 Ostatnie w1adomośc1.
kamerą Tadeusz Holuj (Krak.).
TELEWIZJA
17.35
„Raptularz
muzyczny'"
10.25 Wizyta prezydenta Repu(Pozn.). 18.25 Pomnik Lotnika w bliki Franc. (W). 15.45 PolitechWarszawie - rep. filmowy (W) . nika TV: W y kład z geometrii
18.45 PKF (W). 18.55 Film krót- (L). 16.15 Politechnika TV: Wykometrażowy
(L). 19.20 Dobra- kład z chemii (Kat.) . 16.45 Dzien
noc (W). 19.30 Dziennik
TV nik TV (W). 16.50 Dla młodych
(Gdańsk,
Kat„
W-wa).
20.05 widzów:
„Pod siatką" (Kat.).
Przedstawia my program roz- 17.10 „Eureka" (W).
17.40 „W
rywkowy (W).
20.50 „Giuseppe przestworzac h ćzyli
ciekawe
w Warszawie" - film komedio- opowieści lotników" (L).
18.00
wy prod. pol. (W). 22.25 Niedzie- Przemówien ie Prezydenta Repu-

błikl

Francuskie:! gen. Char-lesa
de Gaulle'a do narodu polskiego (W). 18.30 Chopin 650 - 1ilm
prod. polskiej (W). 18.55 Wiadomości
dnia (L). 19.20 Dobranoc
(W). 19 .3~ Dziennik TV
(W).
20 .35 Teatr Telewizji: „Cyd" Piotra Corneille'a (W). 21.40 Dziennik TV (W). 22.05 Politechnika
TV: Wykład z geometrii wykreślnej
(L). 22.35 Politechnika
TV: Wyklad z chemii (Kat.).

Lódź i
... są tematem

było

Aby

wygodniej

Przymłość

handlu
te
domy
towarowe.
nich zapewnić m<r
ż,na
wyooką
wydajność
pracy, mybkooć obSiłu.gi , zast<:-sowanie na.jmiwocześn-iejszyc1
urządzeń
ułabw i ają<'ych obrót
i zabezlpi€CZ3.ją.cych towar, jak
również
utrzymać
dOO<taiteczwielkie
Ty'liko w

ziem ia łódzka•••
XIl Turnieju

Krajoznawcz eg o orga n iz owaneg o

przez Kuratorium Okręgu Szkol
nego m. Lodzi i redakcję „Po znaj swój kraj". Pytania konkur
sowe dotyc zyć
będą
historii,
geografii, kultury,
przemian
gospodarczy ch ł.odzi i województwa łódzkiego na przestrze
ni stuleci.
W turnieju - który rozegrany zostanie w pionie szkół podstawowych i średnich - mogą
brać udział uczniowie z całego

kraju. W tej chwili trwają już
ostatnie przygotowan ia do rozpoczęcia turniejowyc h
eliminacji.
W najbliższych numerach
11

Poznaj swój kraj"

zostaną

głoszone

o-

pierwsze pytania, które wchodzą w skład wstępnych
eliminacji pisemnych.
Finał Xll Turnieju Krajoznaw
czego odbędzie się w Lodzi, w
maju przyszłego roku i będzie
transmitowa ny przez telewizję.

wydawać pieniądze

ną
rentowność
usług. Niemieclka Republilika DemolcratyC?Jna buduje aJotiua!lnie sześć
takich
sklepów,
z k:tórycil
na.jmniej&zy , w Suhl (Turyngia) będzie Ill!iaJ 4,3 tys. mł"
trów kiwadra t.owych pow1erzchni sprzeda:ilne j, a
najwię
kszy, w Berlimiie - 16 tysięcy
met:rów kiwadra towych. Będzie
to jeden z najrw i ększych d-0mów tawairowych na świecie.
W c-z..a.hosłowacjJ qpraoowano plam rozbudowy sieci domów towairowvch do roku 1980.
Przewiduje on oddanie w tym
czasie do użytku 35 olbrzymów o powierzchni przekraczającej 2..5 tys. m kw. ka:żdy
(obecnie jest ich w CSRS tylko siedem; reprezentują oneo
zaledlwie 2 proc. obrotów handlu detaliczaego ).

W Polsce, podobnie jak u
naszych poludiniowyc h sąsia
dmv, domy towa;rowe o po-Wiiernchni. p-0nad 2.5 tysiąc.~

(J. Kam.>
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Telew1Zor w każdym domu!'!'

*

W celu umOl!liwlleni a. n.aibycla telewi!lJOra
rod.,;inie wprowadzo'J lo z dniem

ka.żdej

1

wrześni.a

sprzedaży

dUJlooji

i
~

IEk'=I
call

1

2

1

14
14
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
21
23
23
23

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

ł~

1967 r. nowe, dogodne warunki

ratalnej

kraj.owej

na

telewi'7Al'l"Y

wedt~

Nazwa telewizora

ł

Alga
6000
Neptun
6000
Szafir
7000
Alla dyn
7000
Zefir
8000
Tosca
8000
Agat
8000
Fiord
8000
Lazuryt
8000
Zefir
9000
Ametyst
9500
Atol ekran bezimploz. §500
Atol
9200
Topaz
12600
Topaz
13300
Opal
13300
Szechereza< la
13300

Obecne warunki sprzedazy ratalneJ.

*I

Ilość

Cena

tl

3

I
I

pro-

ponit.mej tabeli

I
Lp.

-~~

są

rat

'
~
ł

Wpłata
gotlo<ćzost.po-1
tówkowa

Wysokość

raty

w

1/24-1/30

rat

5

6

7

s

24
24
30
30
30
30
30
30

250
250
330
330
460
460
460
460
460
490
530
530
460
420
540
540
540

23
23

250
250
230
230
260
260

30
24
24
24
24
30
30
30
30

.

29
. :l9
29
29
29
29
29
23
23
23
23
29
29
29
29

okresowe. Radzimy z mch

zł

metrów kWadratow ydt
poHczyć można na palcach;
w
budowie
lub
w projektacb
jest ~h joonak ~J.ka. Du:ży
rozwój sieci domów towar,._
wych obS'erwuje sJę w Z.SRR
i na Węgraech.
18 k'fajów EUJroipy ~chod
niej dysponuje aktuałtlie 850
domami towarowym i o po-wierzchni co najmniej 2,5 tys.
m k,w. kai2xly. Ich łącz;na powierzchnia W)'lflOOi 592 hektary, z czego łatwo wywniosko wać, że przeaiętmie ta.ki skle;>
mierzy 7 tysięcy metrów kwadratowych.
Zaitrodniają
one
wszystkie rarz.em 530 tys. lud.z'
ł sprzedaj ą w skali rocznej
tawairy o równowartości około
7 miliardów dolarów. W krajach wysoko rozm:iniętyeh na
te właśnie, cuże domy tow<'irowe prz)"Pada 10-15 proc.
C'alego
handlu
detalic2lrlego ,
przy czym nierzadkie są przy
padlk;i, gdy kfil'ka lub kfil;kana:
ście domów należy do iednei
:fiirmy, mającej często filie w
jnnydl kTaja.ch. (Przykład klasyczmy: fi'fma Se&s Roebuclc
z USA - 63 domy towa.rowP.,
23 własne wytwóm.ie, 364 a·
jencje za grrunicą).
A co mówią k.liencł o ekspai11Sjii wjelkich d-0mów towarowych?
Jeśli wierzyć staitysty;k<Jl!Il i
ood:zń.eTlJJlyun obserwacjom , „gło
S'Ują za". We Francji n.p. obroty harullu detalicznego ogółem zwiększyły się w okresie 1950-1963 o 134 proc., z
tego jedmak w domach towarowych Paryża - o 222 prO<'.;
a na prawimcji na.wet o 2!5t
proc. Mniej więcej w tym samym okresie dy>namika obr.>tów w domach towa;rowycl l
NRF
przeeziło
dwuktrotn;e
przewyższa.iła
ŚTednii.e
tempo
wzirootu obrotów całego handlu detalicznego . W NRD w
jednym tylko 5-leciu 19661970 domy towairowe poWlinny
7JWiększyć 9WOje obroty O 216
proc., tj. przeciębruie o pona<l
40 proc. roczmie. „Wszystko
w jednym sklepie" - ta ten~
dencja zdaje się cocrM: ba.~
dziej torować drogę we wspot
czesnym haindlu detalicznym
na caiłym świecie.
JÓZEF GREK

260
260
260
370
390
390
380
420
440
440
440

.
skorzystac•

Zachmurzen ie
umiar-kowan e,
okresami duże, Skłonność do
przelotnych opadów
i
burz.
Temperatur a maksymalna ok.
25 stopni C. Wiatry umiarkowa
ne. W poniedzia"łek temperatu
ra bez większych zmian. Słoń
ce zajdzie dziś o godz. 18.13, a
wzejdzie jutro o godz. 5.08.
(Przy okilzjl przypomina my,
imi„niny dziś obchodzą Mikołaj i Lukasz, a w
poniedzia
łek Jacek i _Prot.)
(r-egt
że
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AGATHA CHRISTIE

•

dopraiwdy.
- Rozuniiem ...
Inspektor Neele nie dodał nic więcej . wydało mu sie jedna1k. że tym razem Mary Dove odwra_ca się i odchodzi z ociagaruem. jak
gdvby miała Qchot<) zbadać bardziej szczegółowo, ~ dzieje sie w je go głowie. Ale on
myślał tylko z niechęcią 0 oannie Marpll>.
Z s pewnila . że w te; h 'storii muszą być kosy. I oto są! Co prawda nie trzy mendle,
k tóre dokładnie pasowałyby do y,i:zoru. ale
są!

Głupi~ historifl zdarzyła się latem. więc
Neele me wyobrazał sobie j e j związk u z póżniej
tragedią. Oczywiście nie zasugeruje się
ptakami. nie zaniecha opartego na log'ce
normalnego śledz€rua mordercy. działającego
z. normalnych pobudek. Lecz 9d tej chwili
nie wolno mu odrzucać nawet najbairdziej

szą

- Moim zdaniem, w grę wchodtlł niedorzeczny ka·wał odparła Mary Dove już
z 11orm.awnym , niezimąconym spokojem.
Cztery nieżywe kosy znalazły się na biunku
w gabinecie pan.a Fortescue.,. w jego tutejszym gabinecie. Jak zwykle w porze lata,
ok.na były Qll,warte. Podejrzewal'śmy w;.zy-;,cy
syna ogrodnika. chociaż chłqpiec ~pewniał,
że nie iest winien. Były to kosy. które ogrod
nik za:;trzeli.ł i p<>wiesił na dnewach owucowych. by odstras"Lyć ptactwo. _
- Kt.oś musiał je "'dciąć i podrzucić na
biurko Rexa Fortescue.
-Tak.
- Nie widm w tym pani jakiegoś sen311,
związku z czymkolwie k?
- Nie widzę.
- A jak zachował się pa.n Fortescue. Zły
był?

-

Zły?

Oczywiście!

Nie odniosła pani WTażenia, że zaniepokoiła go ta hist-0ria, wytr-ąci!.a z równowagi?

obł~ańczych

możliwości.

ROZDZIAŁ

XV

- Przykro mi 3eszcze raz panią trudzić zwrócił się Neele do Elaine Forl escue muszę j€dnak wygwietlić pew' en s zczegół. O ile
mi

wiadomo. pani

jest ostatnia. lub

przedostatnią osobą. która
Fortescue żyv;ą. Opuściła
dwadzieścia PO piątej?

raczej •

widziała panią
bibliotekę

pani

Mniej więcej. N'e mogę okre~ czaru
odparła panna Fort@scue i dorzuciła obronnym ton e m: Człowiek nie patrzy wciąż na zegary.
- Ma się rozurm ec. pro$zę pani. Kiedy
W\Szy;;cy wyszli z i;>okoju, pam za.stała sama
z panią Fortescue. O czym panie rozmawiały?
-

ściśle

- Czy to ma jakiekolwie k znac:i;enie?
- Najprawdop odobniej nie ma. Ale treść
rozmowy może świadczyć w !)€wnym stopniu o ówczesnym nastroju pani Fortescue.
Chce pan c><>wiedzieć ... Sądzi pan_ że ona
zabila się sama?
Detektyw spostrzegł, że twarz dziewczyny rozjaśniła sie. co wcale go ni~. 7:dziwi~.
Takie rozw ' ązanie byłoby . oczywiscie. nai<logodniejsz e z punktu widzenia miesi:kań
ców ,.Domku p<>d Cis2mi". Neele nie wierzył
w nie. gdyż Adeli Forrescue nie uważał za
tvp potencjalne j samobójczyn i. Nawet gdyby
otruła męża I żywiła obawę. że zbrodnia
wyjdzie na jaw. nie o<>myślałaby z pewnoś
cią o odebra.n'u sobie życia. Optymizm kazałby jei wierzvć, ~e jeżeli doj?-zie. d? pr~
ce.u. da sie uzyskac YJvrok un1ewinmaiąc!·
Takieg& zdania był inspektor
Neele nie
chciał jednak rozpras.zać złudzeń Ela·i ne Forte11;cue.
- Istnieje i taka możliwość - · odparł zgod11Jie z prawdą. - Więc słucham, proszę pani?
O czym była wtedv mowa?
- Rozmawiałyśmy o moich sprawach - ~
wiedziała młoda o s oba i umilkła.
- A mianowicie?
- Mój... mój znajomy, ktoś z przyjaciół,
przyjechał tutaj, więc zwróciłam się ao Adeli,
czy nie ma nic przeowko temu, aby zamieszkał w naszym domu.
Rozumiem ... Kto jest tym pani znajomym?
GeralciJ Wright. Nauczyciel szkolny. Zatrzymał s1ę w hotelu „Golf".
- Czy to szczególnie dobry znajomy, ktoś
bardzo bliski? detektyw przybrał dobroduszny, rodzicielski wyraz twarzy, który dodał mu oo najmniej piętnaście lat. Moż~

wkrótce należy oczekiwać donioolego wydarzenia w rodzinie?
Odczuł niemal skrupuły na widok rueporaanego gestu ręki i rumieńca dziewczyny.
Nie wątpił już: Ela!ne Fortescue kocha si~
w tamtym człowieku.
- Nie jesteśmy formalnie zaręczeni i.. 1."
Teraz nie może być o tym mowy... Ale."
Zgadł pan, inspektorzP . Istotnie, zamierzamy
się

pobrać.

- Gratuluję sert!leCX!'.ie!. - poachwyc:il żywo
Neele. - Wspomniała P!l-ni, że pan Wright
zatrzymał stię w hotelu „Golf". Od jak dawna tam mieszka?
Zadepeszowałam do niego po śmierci ojca.
A on przyjechał niezwłocznie - powiedział detektyw j życzliwym, budzącym zaufa
niie tonem eorzucil swój ulubiony zwrot: Aha... Rozumiem - n.a chwilę zawiesił głos.
- Jak pani Forlescue zaTeagowała na propozycję, by pan Wright przeprowadził się tutaj?
- Odpowtedziała: „Dobrze. Wolno ci przecież zapraszać, kogo eobie życzysz".
- Innymi słowy, odniosła się do pani planów życzliwie.
- życzliwie?... Chyba niezupełnie. Powiedziała jeszcze ..•
- Właśnie! Co Więcej powiedziała?
- Gru'Ps.two. jakiego należało spodzi ewać S'ię
po Adeli. Dodała, ie mogłabym zrobić znacz
nie lepszą partię Elaine za.ru.mienila się
znowu.
- Cóż, krewni często mówią pociobne rzeczy.
(3!)

(Dalgzy

ciąg

nastąpi)
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