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Nowe akty.aeresji Izraela Blisko 80 mld zł
w PKO
wStrefie Kanału Sueskieeo

wkładów ludności

„Neµs:tabadsaK"I
sobotę

obs:i:erny•
.,Wspolfl-:

nlenia o Laszlo "Ratku". Artykuł•
ukazał się w 60 rocznicę
uro-1
dzin tego dziafacza międzynar.o- •
dowego ruchu robotniczego i wy;
bitnego przywódcy kon\unlstów•
węgierskich.
bezprawnie skaza-:
nego na śmierć w latąch kultu•
jednostki, a następnie zrehabl-:
litowanego.
.
•
• W DNIACH 5-ł marca prnl
b)"wali w Moskwie na . zapros:se;
nie Komitetu Centralnego KPZR•
czlonek Komitetu Wykonawcze·:
go, sekretarz
KC RumuńskteJ•
Partii Komunistycznej, prsewod:
niczący Rady Ekonomicznej SRR•
M. Manescu,
zastępca . członka:
Komitetu
Wykonawczego
KC•
RPK, wicepremier E. Draganes-:
cu,
którym towarzyszyły inne wyższe
osobistości
rumuńskie.
:
• NIKOŁAJ Podgorny i algier.
ski minister Buteflika „ wyrazili:
zadowolenie z pomyślnego roz- •
woju współpracy
radziecko-al-:
gierskiej,
która odpowiada h'i-:
ter esom obu narodów i poma- •
ga umacniać pokój światowy".:
• w DNIACH 5 i - ' marca.
odbyło
się
wspOlne posiedzenie•
KC Węgierskiej
SocjalistyczneJ:
Partii Robotniczej i Rady Mini-:
strów WRL pod przewodnictwem•
I sekretarza KC WSPR., .Janosa:
Kadara.
•
Uczestnicy posiedzenia z zado:
woleniem przyjęli do wiadomoś •
ci informację o przyjacielskieJ:
wizycie .lanosa Kadara w Związ•
ku Radzieckim, o rozmowach z:
radzieckimi przywódcami partyj•
nymi i paf,stwowymi.
:
B AMERYKANSKI
sekretarz•
stanu Rogers odbył w sob(ltę:
dwugodzinną
rozmowę z
amba·•
sadorem ZSRR w Stanach Zjed-:
noczonych, A. Dobryninem.
•
Urzędnicy Departamentu Sta- :
nu twierdzą, że rozmowa doty- •
czy la sytuacji na Bliskim Wscho:
dzie i oc:i:ekiwanego spotkania•
przedstawicieli
c~erech
mo-:
carstw.

wkładów

pieniężnych
ludności w PKO
osią,;nał 21
lutego br. 79.859 mln zł. W tym
na książeczkach oszczędnościo
wych - 7&.288 mln zł, a na ra

Stan

Wojska izraelskie

w

piątek

po południu rozpoczęły ostrze
liwanie
stanowisk egipskicb
w rejonie Ismailii. Wojska egipskie natychmiast odpowiedziały
ogniem.
Komunikat
stwierdza, że jeszcze przed po
łudniem zaobserwowano przygotowania wojsk niepr:z;yjacieł
skicb do nowej agresji.
"Obserwatorzy ONZ, zwrócili
się
do strony Izraelskiej, by
zaprzestała ognia. Wezwanie
nie odniosło skutku, wymia~a
strzałów przez Kanał Sueski
od EI-Kantary do . Suezu, trwa.
Wojska izraelsll.le poniosły poważne straty w ludziach i
w
sprz-:<:ie wojskowym. Po stronie egipskiej jest trzech rannych.

również

straciło jeden samopilot uratował się na

lot, lecz
spadochronie.

FAUZI W LONDYNIE
Doradca
prezydenta Nasera
do spraw polityki zagranicznej
Mahmud Fauzi zakoilczył w so•
Ilotę 5-dniowy pobyt we Francji i udał się do Londynu.
W Paryżu został on przyjęty
przez
prezydenta de Gaulle'a1
premiera Couve de Murville'a 1
ministra spraw zagranicznych
M. Debre. Tematyki rozmów nie
podano do wiadmności. Uważa
się jednak, że ZRA chce przeprowadzić konsultacje i przedstawić
swe stanowisko przed
oczeki"·anymi rozmowami przed
stawicieli cztere,ch mocarstw w
sprawie Bliskiego Wschodu.

chunkacb ble:tacych I rozlicz•·
nlowych - 3.571 mln zł.
W lutym br. wklady oszczęd
nościowe
wzrosły o 1.063 mln
złotych,
a łącznie
w okresie
dwu miesięcy 19'9 r. o z.n&
mln zł.
Liczba k1iążeczek oszczędnos
ciowych zwiększyła się od po
czątku 1959 r. o 321 tva

Spośród Z21 tv1. tegorocznych
maturzystów - 71,5 tys. zamierza kontynuować naukę w szko
łach
wyJ;szycb. Obok nieb jak wynika z doświadczeń lat
ubiegłych będzie się starać
o przyjęcie na studia, sapewne
ok. 35 tys. absolwentów szkó>ł
średnich z lat ubiegłych. Tymczasem uczelnie cywilne dyspo
nuj;i ok. ł1 tys. miejsc na stu
diacb dziennych. W
porówna-

„Tobie Oiczyzno"-

Zobowiązania załóg
,.

o

c ·K sD

Pr.ezydiu•
Centralne„ Jtomitetu Stronnictwa Demokratycznego powołało Sekretariat
Centralnego ~omitetu w skła
dzle: Przewodniczący CK Zygmunt Moskwa - przewodniczą
cy "sekretariatu oraz czlonko·
wie Sekretariatu! wiceprze11•od
DiCZJICY CK - '.Jan Karol Wen
de, członek Pr.e zydhim CK
Miehal .Gr:endys, .•ekret11rz CK
,.... Leonard Ho~ensee,
sekrelan CK Piotr Stefański.

-1

Napływają aalsze meldllnki

eję wielkich płyt na polig<>nie

zobowiązaniach

OWT w czerwcu br.
Ponadto załoga zobowiązała
się zwiększyć stopień zmechanizowania w układaniu tynków zewnętrznych do 60 proc.
i wprowadzić do produkcji
ścianki typu „Promonta" o po
wierzchni 6,6 tys. m kw., w
trzech
obie~tach
realizowanych w br. wprowadzić zasto
sowanie elementów prefabrykowanych oraz utworzyć stałe
brygady kompleksowe wyposa
żone w sprzęt budowlany, by
poprawić ciągłość pracy na bu
dowach.
Załoga ZPO „Wólczanka" w
Wieruszowie również pośpie
szyła z cennymi zobowiązania
mi.
Szwalnia wyprodukuje
dodatkowo ponad 151 tys. ko
szul na rynek
wewnętrzny.
Ich wartość oblicza się na ponad 12 mln zł. Krojownia
zmmeJszy procent resztek z
1,5 do 1 proc~ co pozwoli w
skali rocznej zaoszczędzić ' ok.
2.6 tys. m tkanin wartości 780
tys. zł. Ponadto obniżone zostaną koszty produkcji przez

podejmowa-

nych px:zez załogi zakładów
pracy naszego województwa
dla uczczenia XXV rocznicy
Polski Ludowej.
Piotrkowskie
Pnedsiębior
stwo Budowlane przechodzi
właśnie
z tradycyjnych metod wznoszenia domów na me
tody
uprzemysłowione.
W
związku z tym pion techniczny tego przedsiębiorstwa zobo
wiązał się uruchomić produk-

Nie zn·a ny nauce
potwó r morsk i
Jak donosi

agencja Reutera,
miejscowości
Teco(Meksyk) na Wl'brzeżU
Ątlantyku fale oceanu wyrzuciły na br.zeg olbrzymie zwierzę podobne do ogromnej ryby.
Potwór nie znany nauce,- kt(>re
go długość wynosiła 21 metrów,
został
pocięty przez rybaków
na kawałki. Pozostał
jedynie
szkielet. Według zeznań naocznych świadków, pysk zwierzę
cia miał 3 metr7 dług!>ści, a z
jego ciała sterczały podobno
w różnych
miejscach narośla
podobne do kł6w słonio'!Vych.
Według hipotezy
biologów ł
zoologów,
przybyłych
tłumnie
na wieść o niezwykłym znalezisku, potw6r ten przed tysią-

w

pobliżu

1u.1a

Opublikowany w sobotnim merze „Prawdy" artykuł redakcyjny stwierdza, it ludzie · radzieccy „wyciągają odpowiednie wnioski z obnrzających prowokacji
władz
pekińskich,
wzmagając
rewolucyjną
csuj„Prawda" demaskuje kolporność i umacniaJl\C potęgę swej
towaną przez Pekin wersję, jaojczyzny - ostoi pokoju i sokoby
oddział chiński „został za
cjalizmu".
atakowany i podjl\ł kroki w
W artykule przedstalt'ione ~
celu samoobrony". z podobnyfakty dotyczące prowokacji na
mi
prowokac-,Jny1Ui akcjami
rzece Ussuri zorganizowanej I
Mao Tse-łanJa i jego pupy
marca przes władze chińskie.
jak. i z pJ"6bamj ich propaganBieg wypadków świadcsy • ' dowego maskowania sle świat
tym - pisze „Prawda", te wt•
stykał się
jut nieras esydze pekińskie specjalnie zorgatamy w artykule.
nizowały tę
zbrojni\ prowokaWśród
dalekosiężnych
cel6w
cję w celu dalszego zaostnenia
przestępczej akcji
grupy Mao
stosunków radziecko-chiilsklcb,
Tse-tunga „Prawda" wymienia
dla wywołania w Chinach noumocnie„ie
wielko1Uocar1twowej mętnej fali histerii antyrawego,
awanturniczego kursu,
dzieckiej, dla rozpalenia szowi1Uająceco na cela dalsze pogornistycznych nastrojów, które są
szenie stosunkllw z KPZR i
potrzebne Mao T•e-tungowi w
ZSRR
oraz Innymi partiami
jego awanturniczej, wielkomoknmtJnistycznymi i robotniczycarstwowej polityce.
_. i 01H»Zem socjalbtycznym.

cami

lat został
zamrożony
w lodach, które płynąc
z okolic polarnych ku tropikom roztopiły się, uwalniając
cielsko. Inni uwazają, iż potwór
tył w nie zbadanych głębina::h
Zatoki Meksykańsk~ej i ~tal
zabity w wyniku działalności
gdzieś

przedsiębiorstw

poszukujących

na dnie ocea'lu ropy naftowej.
Wszys.cy są jednak zgodni co
do tego. te stworzenie to nie
jest znane nauce i nikt nigdy
nie spotkał się z podobny~
zwjerzęcieni.

Niektórzy z okoficznych mieprzekonani byli w
pierwszej chwili, it jest to isto
ta z innej planety.

szkańców

oszczędzanie wkładek w ilości
6 tys. m i wartości 78 tys. zł.
Załoga tutejszej "Wólczanki"

przepracuje na rzecz miasta
1, 7 tys. roboozogodzin.
(Jp)

_Antyradziecka kanonada Peki nu
Ocsywiste są tak:l:e I inne raebuby grupy Mao, obliczone na
prowadzenie dywersyjnej, rozbijackiej d:iiałalności w między
narodowym ruchu komunistycznym I wykorzystanie wszelkich
irodków w celu
utrudnienia
zwołania międzynarodowej
narady partii komunistycznych i
robotniczych, obliczone na zasianie nieut11ości do ZSRR i
KPZR wśród bratnich p"rtii.
W nowych prowokacjach maoistów ujawnia się dążenie do
wzmożenia „flirtu politycznego"
z państwami imperialistycznymi, a przede -..:szystkim USA i
NRF.
Prowokacja w rejonie wyspy
Damail•kij - pisze ,.Pr;>.wtła" Jest częścią polityki maoistó.w,

Kobi et

W całym kraju, w miastach
na wsiach, 8 marca - Mię
dzynarodowy Dzień
Kobiet
obchbdzony· był uroczyście. W
zakładach
pracy,
szkołach,
domach składano kobietom ży
czenia, gratulacje, ofiarowywano kwiaty i prezenty.
W
ten sposób starano się oddać
hołd wszystkim kobietom, na
grodzić ich codzienny trud i
poświęcenie w pracy zawodowej, społecznej
cie - w domu.

Edyta Wojtczak
najpopularniejszą
warszawianką

specjalne
Odbywały
się
przedstawicie li
spotkania
władz z kobietami, akademie
uroczystości

w

zakładach

pracy, organizowano wieczornice i wystawy. Wiele kobiet
zostało również

odznaczonych.

W tym m:pczystym dla każ
dej •kobiety '1niu nie zapomniano także
o ciężkiej doli
kobiet walczących w Wietnamie.
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Kobiet najbardziej zasłużonym,

wyróżniającym

się

w pracy zawodowej i działal
ności społecznej kobietom wrę
czone zostały liczne odznaczenia.

Edyta

dla ponad 1OO tys. maturzystó w

USA. majl\ dostarcsyć Izraelowi 15' czołgów ze swoich liaz
egipsk,ie samolqty
w Niemczech zachodnich.
myśliwskie,
które odbywały ....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
ćwiczenia w strefie
Kanału ~A7.Qb)"'.AW'~AYA7~
Sueskiego w sobotę przed południem, zostały zaatakowane
przez a izraelskich samolotów
„Mystere" w okolicy Jeziora
Gorzkiego. Podczas wal.ki jeden samolot izraelski został
zestrzelony .i widziano, jak roz
bił się na wschodnim bn._egu
kanału,
Lotnictw!> eg1ps~ie
Cztery

Sekre1ória1

Dzień

-rea 1969 rolna
Nr SS tfftz)
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e NA UNIWERSYTETACH W a
Ferrarze, Bolonii, Padwie i Rzy:
mie, w których studiował i wy- a
kladał Mikołaj Kopernik, powsta:
ją z in!cjatywy
rektorów tych •
uczelni komitety obchodów soo:
rocznicy urodzin wielkiego poi-•
«kiego astronoma.
Rocznica ta:
przypada dopiero w ~'73 rokU, •
jednakże prace badawcze i or-:
ganizacyjne zmierzające tło jej•
przygotowania zaczynaj- się jut:
w najbli:tszym czasie.
•
• w N AJBLIZSZY wtorek ma:
odbyć się na wezwanie francu-:
skich centrali zwiąkowych ogóh
nokrajowy strajk na znak pro- I
testu przeciwko stanowisku przed•
się biorców i rząda wobec postu:
latów pracowniczych. ·
I
• • W SOBOTĘ w Genui zorp· •
nizowano Zł-godzinny strajk ie·;
neralny stanowiący spontaniezny•
protest ludzi pracy
I wszyst-:
kich
demokratów
tego miaała •
przeciwko
zbrodniczemu uma-:
chowi
bojówek faszystowsl,;lch,•
d? którego doszło dnia popued:
niego.
„
W piątek pod podłog'ą sceny•
teatru młodzieżowego w Genui:
odkryto bombę zegarową z pół·•
kilogramowym ładunkiem troty-:
lu. Ładunek podłożono w miej-•
sen, gdzie stała mównica, z któ:
rej godzinę później miała prze-•
mawiat podczas
wiecu antyfa-:
szystowskiego na rzecz wolnoscla
Grecji, znana aktorka, uchodźca:
polityczny z tego kraju, Melina•
Mercouri.
· I
• SENACKA komis~a spraw:
zagranicznych
wezwała
Senat a
-amerykański
do
ratyfikowani11 I
układu
o nierozprzestrzenianiu•
broni jądrowej.
I
• SZACH Irann, Reza Pabla-:
wi ostrzegł konsorcjum firm n•
sranicznycb eksploatujących 1rań:
skie złoża naftowe, it Iran po-•
dejmie wszelkie niezbędne kro-:
ki pr~eciwko posunięciom tych•
koncernów godzącym w interesy:
kraju. W skład konsorcjum wchn•
dzą firmy
brytyjskie,
francu-:
skie, holenderskie i amerykań-•
skie.
•
Iran domaga się ""' milh•n6wl
dolarów jako udzi11łu w rocsnych zyskach OSll\Pnycłl prsez
zagranicrne koncerny naftowe.

lł

I

SO gr

dąłl\cej

do forsowania realizoprzez grupę Mao Tseradykalnej zmiany we·
wnętrznej i zagranicznej
polityki ChRL. Wydarzenia ostatnich lat udowodniły, że podstawą polityki Pekinu
w stosunku do Innych sąsiednich
państw I całej Azji, jest szowinistyczny hegemonizm uprawiany przez Mao Tse-tunga i
jego grupę.
„Prawda" podkreśla,
te w
czasie osławionej rewolucji kulturalnej grupie Mao Tse-tuno:a
nie udało się usunąć -..e świa·
domości narodu idei socjalistycznych,
marksizmu-lenlnizmu,
wykorzeni~ bratnich uczu~ do
narodu radzleckiel!O i jego partii komunistyczne.i.
wanej
tunga

niu z rokiem ubieg,tym. liczba
miejs.-: w tych szkołach wzrosła
o 5 tys. Mimo to jednak - o
każde 18
indeksów będzie się
ubiegać niemal 25 kandydatów.
Uniwersytet-, przyj1D111 w tym
roku 1Z tyz. nowych s'udentów, a pragnie się dostać do
nich ponad 2Z tys. tegorocznych
maturzystów.
Politechniki
i
wyi:ue szkoły ilł:iynierskie bę
łll\ dysponować 1ł tys.
indek1ów, a cbętnyeb Już w tej cbwi
li jest niemal IS tys. Wyższe
szkol-, rolnicze przyjllll\ s łys.
maturzystów. Będzie się ta tlła
rać o przyjęcie prawie I
tys.
tegorocznych absolwentów szkól
średnich.
Ucselnie
kntałcące
przyszłych ekonomiatów
przygotował-,
i.at miejac. z.ittiena się o nie ubiegać 5 tys.
oll<lb spośród tych, kł6re w
łym rok11 Jd_aj- maturę.
Do
akademii medycznych, mo:ie by.ć
przyjętych 4.15t nowych studen
tów, a chętnych jest już ponad
1,s tys. W"Yżs:&e nkoły arty.tyczne przyhną 77t osób (na razie
l.IS5 kandydatów); 11czelnie spor
towe - 5'70 os611 (Z,Z tys. kandy
datów), a do Z nowych wył·
szych szk6ł morskich, które
przyjma Hl! ł'•ób, w-,biera się
aktaalnie 7łt matur,,.,stów.
Wyższe
szkoły · pedagogicme
przygotowały z.ne miejsc, o
które - jak dotychczas pragnie się ubiegać 2.700 osób. Ponad 3 tys.
maturzystów za·
mierza studiowat "" wyższych
uczelniach wojskowych.
.Jedynymi szkołami, które notują dotycbzcas
ni:tszl\ liczbę
zgłoszeń niż majmiejsc, są
wyższe
szkol-,
nauczycielskie.
Przygotowały one 2.280 indeksów, a mają na razie 1 tys.
kandydatów. Łączy się to jed
nak zapewne z faktem, ie do
dziś nie wiadomo, w których
miejscowościach
jesienią
br .
powołane zostaną dalsze, planowane WSN.
(Dalszy eiąg na str. 2)

przed

W llGbołę od nna pned gma
cbem ambasady ChRL w MoskWie, płynął nieprzen:rany potok demonstrantów - p~dsta
wicieli
społeczeflstwa
stolicy

„Prawda" przypomina, ie rewolucja
kulturalna pogłębiła
1ytuację

gospOdarczą

Chin. Aby zmusi~ naród do popierania 1wych wielkomocarstwowych dążeń Mao I jego
grupa usiłują zaprowadzić dyktaturę wojskową. rozpalają wojenną histerię pod oszczerczym
pretekstem groiby napaści ze
strony Związku Radzieckiego i
usiłują odwrócić uwagę narodu
chińskiego od nieprawości popełnianych prsez maoistów. Po
to właśnie była potrzebna brntalna
prowokacja
na
rzece
Ussuri.
Na

nkoi'iczenie
„Prawda„
ie naród radziecki
nie utożsamia grupy Mao T•etunga z narodem ebińskim ro
sumiejąc, :te przetywa on wraz
:s Komuni1tyczn- Partią Chin
tr-aicz.... ll>ll<:r- sweJ historii.
podkTeśla,

jest

najpo•

warszawianką

1969

roku. Zadecydowali o przyzna
niu jej tego tytułu sluchacz_e
radiowego serwisu informacyJnego „Piąta po południu". Jest
to tradycyjny,
trzeci z kolei
mini-plebiscyt tej redakcji, ogłaszany w przededniu Między
narodowego Dnia Kobiet.
W
poprzednich latach, najpopularniejszymi
warszawian~al!'i
wybrano Mieczysławę Cw1kllń
•k" i Bankę Bielicką.

partyzantów
południowowietnamskich

I

W 14 dniu
partyzanckiej ofensywy, siły wyzwoleńcze nadal ostrzeliwują wa:tne obiekty
wojskowe w Wietnamie połud•
niowym.
Sł obiektów
wojskowych ostrzelali partyzanci
w sobotę .
rano w Wietnamie południo
wym.
Przeprowadzili oni tei
ataki na pozycje zajmowane
przez jednostki pierwszej dywizji
kawalerii
powietrznej
USA.

IO km na północny zachód od
Sajgonu Amerykanie dokonali desantu z helikopterów.
Lądujące oddziały ostr..ełane zo
stały przez partyzantów z moź
dzierzy i rakietami. Doszło do
pięciogodzinnej bitwy,
w któ·
rej zginęło 11 Amerykanów, a
30 zostało rannych. Straty ponieśli również partyzanci.

Sekretarz do spraw obrony
USA, Laird spotkał się w soz marionetkowym prezydentem Wietnamu Południowe
'"' Thieu i premierem sajo:oń
skim Tran Van Huongiem.
botę

ambasadą chińską

w Moskwie

ciężką

Wojtczak

pularniejszą

ZSRR, którzy przyszli, aby wy
protest przeciwko prowo
kacji zbrojnej władz chińskich
na granicy radziecko-chińskiej,
a także przeciwko poczynaniom
maoistów przed ambasadą radziecką w Pekinie.
7-piętrowy
gmach ambasady
i sąsiednie budynki, gdzie mie
szkajl\ pracownicy
ambasady,
wydaj" się
jakby wymarłe.
Okna SI\ zasłonięte, drzwi poza
mykane. Tyllrn w oknach najwyższego piętra,
czasami
na
moment pojawiają się i zaraz
mikają
twarze
znajdujących
się tam dyplomatów.
Demonstranci niosą transparenty z napisami: „Hańlla klice
Mao", „Granice radzieckie są.
nietykalne", „Chwała radzieckim
żołnierzom
wojsk ochrony po-gr:.niczatt.
·
Wzdłuż fasady
ll'ntachu stoi
szpaler
milicjantów
radzieckich, jednakże nie maja oni po
wodu do interwencji. Uczestni
c.,,. demonstracji wvkazuja opanowanie i dvscyulinę. Ni~t nie
n5iłuje przedostać się na' teren
ambasady.
razić

Demonstracja
protestacyjna
przed ambasadą chińska
w
MMkwie trwała ok.
czterech
godzin. Wzięło w niej adział
ponad 1" tys. osób.
Po p:odzinie 15 ulice 'llmklłl
ambasadv onnstoszaly.
Widać
tylko
dziesiątki
nl~lrnt/•w
1
tr"'n~narentów
pozostawionych
przez uczestników demon„trac:fi.

W spó lpra ea z Poł-ską "Majdanek woczach młodzieżyu
odg ry-w a lt'ażną rol~

Fran k

•
•
• cieszy
się
nie
zaufa niem
ciągu piątku I soboty
rażnte wzrosła spekulacja

W

.... rozUJo Ju gospo darki węgierskiej
mówi min. handlu zagrani cznego WRL J. Biro

wY-

wokół franka . Cena kilogramowej
parysztaby złota na giełdzie
sk1ei podskoczyła do 7.705 fran
ków, co jest cen11 n ie spotykan11 w ostatnich kilkudziesięciu
latach. W jednym tylkp tygodniu wzrost ten wyniósł a:i: 5 pro
cent. Na obcych giełdach wartoK franka poważnie spadła.
Banki w Genewie I Zurychu
w p1ątek 80 franków
płaciły
szwajcarskich za 100 francuskich. Poprze<lniego dnia dawano jeszcze B:ł,50 franka. Nowy
kryzys, który ogarnął taltże wa
lutę brytyjską, ma być w niedzi elę przedmiotem dyskusji na
guber
comlesięcznym spotkaniu
natorów głównych banków cen
tralnych świata zachodniego w
Bazylei.
Mimo gorą"2ki spekulacyjnej,
przekonani, t.e
są
specjaliści
pogłoski ro7.Slewane przez pra1
84l brytyjską o rychłej dewalua-,
cji franka są nieuzasadnione .
Mimo to frank jest znów walut.\, ltt.óra 1111e cieszy się zagranic11, ani w
ufaniem ani
samej Francji.

Do .grupy naszych IHl,lpowainan1i.uniejazych partnerów
wych należy Węgierska Republika Ludowa. Nasze obroty a
tym krajem w ub. roku osiukwotę IJZ,l mln sł dew.
nęły
Jak WęVY oceniają rolę Polski
jako partnera współpracy goapodarczej1 Oto, co na tea temat Powiedział minISter hanWęgier
dlu sagranicznego
Jo7.sef Biro w wypowlecbi 11dzieloncj Polskiej Agencji Prasowej.
- Udsiał Pohkl w obrotach
handlu zagranicznego Węgier wynosi I proc. Polska zajmuje
ł pozycję wśród partnerów sagranlcSDych Węgier. Jeśli •względnlmy, źe eksport reprezentuje na Węgrzech ok. ff
proc. cku:hodu narodowego, to
łatwo

47 tys. miejsc

I•

SPORT •

SPORT .•

-I

-·-···
Wszyst ko

•
I

w~półpra

nP~Oa

ze str. 1)
uniwenyt.etach na arcbeolo
ł"!t i ·
łródsiemnomonJui
się
kandydatów na jedno nneJsee,
a więcej niż J osoby samlerzaJa się ablegd o . 1 indeks 11a
takich wydziałach, j.:11: posrana, psycholnda, etaografi... fiJoloaia słowiaóska I wytsse stu
dlum języków obcy.eh. W ..,zeł
najwięk
technicznych
niach
sle
nym 11<1wodzeniem eiee~
architektura i chemia (Z-S oim•
ryWSR
by na 1 miej•ce);
bactwo morskie i śródlądowe
oraz ogrodnictwo; w WSB
ekonomika transnortu morskie.
1110 i ekonomika przemysłu.

I

że

pnewidujemy powięk
• W H.
szenie wzajemnych dostaw o
t6 J>Woe. w porównani• • rokiem popnednim.
W wynika rozwojw polskiej
udział
narodowej
,..osoodarkl
suro'ln6w w eksporcie na Wę
rzecz
irry zmniejszył się na
maszyn i przemysta-wyc h dóbr
właśnie
Te
konsam1>CvJnv ch.
przeł<racsają jui dziś
towary
se proc. wszvstkich naszych zako1'6w w Polsce. Ok. 5 proc.
polskiego eksportu niaszyą, ok.
10 proc. snrowców i półproduk
tów spr„.edawanych 1>rzes Pol"k<l do krajów socjalistycmvc h
- znajduje nabywców na Wę
nzech. Z Polski pochodzi 7-&
importu
wP.gierskiego
uroc.

(Dokończenie

SPORT •

stwierdzi~,

ea • największymi part.nerami
handlowymi, wśród nich właś
DM z Pol•k11. odgry•a ważną
rozwoju naszej gosporolę w
darki narodowej, w zaopatrzeniu w surowce i dobra inwe•
atycyjne, a łall:te - w korzystnvm dla oba suon wykorzystywaniu potencjału produkcyj-

„„

w

••

=o piłkarzach ŁKSi
I•
i Startu
rozmawiać

w Belgr adzie
w

sobotę

rnzpoe2lęły

halowe lekkoatletyczn e
Europejskie.

się

IV

Igrz,.ska

będ11

uległa
druży
Wrocław

Najwięcej

zwycięzców

li

ł.

i zUnią wWarszawie
401

dzy ł..KS I Umą Oświęcim, któ
ry miał ~ rozegrany w Zgierzu, nie odbył się z powodu złe
•
1
na •aJl>liiszą I \go stanu lodowiska.
I• Prognosy
Spotkanie to rozeg.-ane uieta•
przyazłośE.
I
nie dziś o godz. 21 w Warsza- - - - • - • • • • • • - - wie na Torwarze. (m)
•

=

•

Trzech bokserów

Łodzi

w kadr ze olimp ijskie j
Trzech bok&erów łódzkich - do Igrzysk Olimpijskich w Monachiu-m.
G.rzegorzewskl , Filipiak i
•
klewicz powołani zostali do k~.
.
.
dry olimpijskiej, która przygo13 kwietnia rozeg.cany zostanie
towywać się będzie do spotkań ,
eliminamecz
ostatni
międzypaństwowych i oczywiście w Łodzi
cyjny o puchar GKKFiT or~z
PZB. ł..odzianie walczyć będ4 z
reprezen.tacj.\ wa.rszaWy.

Ryn-1

odbył

111 kwietnia gościć będziemy w
Mecz
Łodzi juniorÓW' Berlina.
odbędzie się na ringu w Pała

cu

Sportowym.

•

sl.ę

.Na Dużej
konkursów
z dwóch
pierwszy
skoków memoriałowych.

•
w*

sobotę Widzew
kwietnia
w meczu o mistl'Zostwo II ligi
walczyć będzie z Avią ze Swidn!ka, a w niedzielę, ~7 Jtwietnla pięściarze Gwllirdii rozegra111 spotkanie z drużyną BBTS.
•
.
Imprez
atrakcyjnych
Wiele
)E;st w maj~.
prze"!lfldzlanyc h
Odw1ed.zą naa pięsc1arze Estonu.
spaTtaOdbędzie się cefitralna
kiada _młodzieżowa m. Lodzi l
województwa łód21kleg?· Ponadto kalendarzyk przewiduje dwa
mecze z pięściarzami Schwerinu
z NRD.

26

21-letnl
NRD,
l'leprezentant
Manfred Wolt skokiem na odległoś~ 111,5 m U1!y.skał wspaniały
rekord skoczni. Tak więc tradycji stało się zadość. Rekord Kro .
kwi, który w przeszłości nale- '
żal do reprezentantów NRD,
Glana (88
sławnych skoc:i:ków m), Recknagla (103 m), · Horsta
Quecka (105,5 m), jest znowu w ,
posiedanlu zawodnika NRD.

* •

I
I
.

OFICJALNE WYNIKI OTWAR-,
TEGO KONKURSU SKOJtOW
1. Woli

(NRD)

105,

111,1

nota

U-5,9.

2.

Przybyła

GPolska) 181l,5, IGS,5

Z

O ZIENNIK ŁóDZKI

Pływacy NRD triumfują wlodzi
sekcję pływacką
zowany przez
tego klubu międzynarodowy mipierwszym
W
tyng pływacki.
dniu zawodów na 10 rozegranyeh konlturencji, aż a zakończyło się triumfem zawOdników
NRD. Na uwagę zasługuje wy(Lech Ponik E. Kobielskiej
na 100 m gn:b. - 1.11,4,
znań)
na
była
Kowalska z Anilany
Dobry
t.czecia.
tym dystansie
jest również wyni•k na 200 m
:unien. olimpijki z NRD Wittke
(Lipsk) - 2.37,ł. J. Domarańczyk
(Start t.ódź) pobll rekord ok·rę
gu na 109 m mot. 1.05,4.

W

ar 58 (&łlZ) -

2.18,0, 1-00 m klas. Wlttke (Lipsk)
1.19,0, 200 m mot. Menel (Karl-

Marx-Stadt)

2.łl,4.

100 m dow. Herbst
(Lipsk) o.56,8, 200 m klas. Appelt
200 m
(Karl-Mai;x-St adt) 2.32,6,
(Karl-Marx-stadt~
Miller
grzb.
Budziński
mot.
100 m
2.19,2,
(AZS AWF) 1.02,2, łOO m dow.
Mehlber.g (Magdeburg) 4.3%,8. (s)
Mężczyini :

siatkarek Starta

druga
w sobotę rozpoczęła
runda rozgrywek I ligi siatków
ki kobiet.
A oto wyniki:
start ł..ódź 1:3
AZS Gdańsk (10:15,

Uroczyście też odbyło się

I

w

o~ie

oglądamy

łódzkim

Muzeum Historii Ruchu Rewo
lucyjnego.
Dwie rzeczy zaskakują tu
zwiedzającego: niezwykle po-I
ważne, pełne pietyzmu podejś
cie młodych autorów do tema
tu i wysoki poziom artystyczny eksponowany ch pra,c.
tu
występuje
Rzadziej
prymitywizm .
spontaniczny
przeważa
części
lwiej
W
realistyczne
dojrzałe,
ją
propozycje, id6rych nie powstydziliby się nawet zawodowi artyści. Tak.ie dzieła jak
pełen siły i nastroju .,Majdanek" T. Stankiewicza, przejmujące w treści dzięki celnie
dobranym środkom artystycznego wyrazu P. Perczyńsrd:iego „Ludzie ludziom zgotowali

ten los",
H.

nek"

„Smierć"

w

syntetycznie,

dalei

nowocześnie

ujęty

Kopc~

,.Majdagroźna

B. Bryk,, xnakomita
kompozycyjn ym

układzie

„Egzekucja" J. Tracbimińskiej
posępną
są nie tylltG
wizj4 art.ystyczną, lecz również wstrząsającym. dokumentem epoki obozów koncentracyjnych i krematoryjny ch pie

i inne

ców.
W dzisiejszej sytuacji politycznej wystawa „Majdanek
w oczach mlodzież7", to im-

ne

Dnła 7 -

ii:.

Kosmonauci n'I statku „ Apollo-9" wypoczywali w sobotę po
trudnym eksperymencie , jakim
poprzedbyło przeprowadzen ie
niego dnia manewru odłączenia
po
kabiny księżycowej i
się
sześciogodzinnym samodzielnym
locie ponownego jej spotkania
ze statkiem maeierzystym „Apollo-9".

•
p ozar
y
• z nie ustalonych jeszcze
w
pożar
wybuchł
przyczyn
miejscowości Beleń pow. Łask.
Spaliły się zabudowania na su
m-;_ ok. 30 tys. zł.
• w

miejscowości

nngPu"L

.,

r'.!vU„„IT
...„
....................

Dziś w Łodzi , przy zachmU-0
rzeniu na ogol umiarkowanym
przewiduje się temperatun: od
minus 2 do plus 3 st. Wiatry
umiarkowane, zachod•
słabe i
południowo-zachOdnie.
I
nie
Jutro bez większych zmian.
zachód słońca o gOdz.
Dziś
17.35, jutro wschód o 6.Q9.
(Dziś imieniny obchOdzą E..,
wira, FraJ1ciszka i Katarz)l'na,
Cyprian i MaTceli).
jutro -

Dnia 7 marca 1969 r. zmarł
lekarz weterynarii

Aleks ander
Tamili ·n

i zasłużony praco
długoletni
wnik Miejskiego Zakładu Weterynarii w Łodzi, odznaczoDY Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W Zmarłym tracimy uieodcalym
i
kolegę
iałowanego
sercem oddanego swej pracy
specjalistę.

MIEJSKI ZAKŁAD .
WETERYNAR II
Pogrzeb odbędzie się 10 marca br. o godz. 16 na Starym
przy
katolickim
Cmentarzu
ul. f>-rodowej.

po krótkiej chorobie

zmarł

lek. weterynarii
l>yły dłu_...,lemł pl'1lcownlk Wydziału weterynarii
m. Ładzi, odsiiacaony Krzyżem Kawalerskim

Prez. RN
Orderu

Odrodzenia Polski.
Pogrzeb odbędzie się l i marca br. o godz. l i z kaplicy
Stare10 Cmentarza przy ul. Ogrodowej do grobu rodzinnego.
O SIJlutnych tych obrzędach sawiadamiają pogrążone w głę
IJoltim smutka
ŻONA, SIOSTRA 1 RODZINA

Dnia I.

nt.
S..

It69 r.

t

zmarła

Dnia T. 111. 1969 r. po ci ęż
kiej chorobie zmarł ukochany
Mąi

P.

Rutow icz
Pop-zeb odbędzie się 10 mar
ca br. o godz. lł.30 z kaplicy

cmentarza przy ul. Ogrodowej, o czym powiadamiają pogrąteui w bólu
CORK~ MATltA,
BRAT I RODZINA

MĄŻ,

LKS 3:0 (15:12,

S. t P.

Stanisław

Sadrz ak
Pogrzeb odbędzie się we
wtorek 11. Ili. br. o godz. 15.30
z kaplicy cmentarza przy ul.
.... -i ndowej, o czym zawiad'.ł
miają pogrążeni w głębokim
bólu
ŻONA,

I

AZS

Polscy hokeiści
przegrali z llRD

Białogór

pow. Skierniewice, spło
Szkody
dom mieszkalny.
ocenia się na ok. 20 tys. zł.
ok.
wartości
sterty
Dwie
•
t tys. zł strawił ogień w Kuź
mach, pow. Brzeziny.

ne,

nął

Aleks ander Tamil in

15:10, 15:6).

Budowlani
Warszawa Grun Toruń 3:1.
Piłka ręcsna. Anlłana wald Poznań, I liga, godz. 11 w
Spójnia Warszawa - Legia 0:3.
hall na Widzewie.
Polonia Swidnica - Wisła 1:3.
Mięizynarodowy
·
Pływanie.
Odra Wrocław - Kolejarz Ka
mityng godz. 16, ul. Teresy 56. towice 3:2.
Koszykówka. Widzew - Zastał
Zielona Góra II liga mężczyzn
godz. 16 w bali na Widzewie.
Wl6kniairz notna.
Piłka
Radom mecz towarzyski,
Broń
godz. 11, ul. Kilińskiego 188.
Tenis stołowy. Liga mlędzywo
Zd.-ojewódzka: Energetyk
W meczu o mistrzostwo grupy
wie Warszawa, godz. 10, ul. Tar
mistrzostw
hokejowych
gowa 18, Tęcza - Zwar godz. 10 ~B"
Polska przegrała wczoswiata
ul. Różyckiego 5, Pilica - Olim
1:1, 0:1). Hopia Grudziądz godz. 11, ul. Zu- raj z NRD 1:4 (0:2,
zespołu poi
brzyckiego w Tomaszowie, Włók norową bramkę dla
Elektryk Toruń, skiego zdobył w 21 min. Migacz.
nlarz Pab. Włochy 5:2
pokonała
Rumunia
godz. 11, ul. MarchleW1Skieg o 1
(0:1, o:o, 5:1).
w Pabianicach.
Aupokonali
NRF
HO"kelści
Zapasy. Finały lndywiduałnych
mistrzostw okręgu seniorów w strię 8:0 (2:0, 2:0, ł:O).
Jugosławia zremisowała z Nor
zepasaeb st. wolny, godz. 9, ol.
3:3 (0:2, 2:0, 1 :1).
wegią
Krzyźowa s.
Drużyna NRD za.kwalifikowała
miprzyszłorocznych
do
się
strz<Jf>tw w gł'Upie „A", ~ąc
zespolem
najlepszym
wyraźnie
mistrzostw w Lublanie.
Dziś Polacy grać będą z NRF,
a NRD z Jugosławią.
TABELA
Przez pierwsze 1' min. goście
bram
zagrażali
1. NRD
56:12
12:0
poważnie
dosyć
%8:11
10:2
2. Polska
ce Kusie, który z dużym poświę
groźnych
26:13
8:4
kilka
3- NRF
ceniem obronił
P6ź
8:4
l6:1ł
ł. Jugosławia
piłkarzy Lotni.ka.
strzałów
16:33
4:8
$.Norwegia
rtlej technika i wyszkolenie ło
19:32
3~9
dzian wzięły górę i Start dykto 1 6. Rumunia
3:9
11:34
wal tempo gry do ostatniej ml- I 7. Austria
j L Włoch.1r
&!.tł
t:ll
nuty meczu. '5)

• • odpoczynku
Oz1en
na statku „Apollo"

S. 1 P •

15:9, 13:15, 8:15).

Start Gdynia -

aktualna!
wczo
raj jej otwarcie, którego dokonał sekretarz KL PZPR J. Mo~ras. Gości przywitał dy
rektor muzeum - St. Mierzejewski, słowo zaś wstępne wy
głosił red. S. Jaśkiewicz.
M. J.
J~--------------niezwykle

preza

czasy i tamte strony.
A nasze nowe pokolenie dzieci i młodzież - czy zdaje
sobie sprawę z okrucieństwa
owych czasów, czy też są one
dla nieb grożną, ale obojętną
już nieco legendą?
Wyborną sondą stał się tu
zorgaqizowan y przez Muzeum
w Majdanku konkurs dla mło
dzieży szkolnej z Lubelszczyzny
na prace związane tematycznie z hitlerowskim obozem
koncentracyjn ym w Majdanku. Celem jego było „zorientowanie się w stopniu zaintere
sowań młodzieży problematyświatowej,
ką drugiej wojny
szczególnie zaś obozami liton-,
centracyjnym i".
Na konkurs wpłynęło 2500
prac, z których l50 najlepszych (grafika i malarstwo) ze
i;;tawiono w wystawie, którą

Zwycięstwo

I

zginę

Prochy łeb
rozwiewają wiatry, ale my,
starsi, pamiętamy dobrze gehennę męczenników wymordo
wanycb i tu w Majdanku, a
i w innych obozach koncentra
cyjnych. Raz wraz myśl nasza pielgrzymuje też w tamte

w Majdanku.

Zdzisława
się

I Piłkarze Startu pokonali Lotnika 3:0

towarzyskim meczu , piłkar
ł6dzki Start pokonał wczo
s Stanisław Daniel (Polska) skim,
raj na własnym bOlsku Lotnika
•
Bramki dla
Wrocław .1:0 (2:11).
99, 108,5, nota 233,5.
ł.. Pawluslak (Polska) 98, 105, zwycięzców strzelili: B<>ruta (sa
mobójcza w 18 min.), Sobolewnota 228,2.
ski (30 mln.) i Zdebel (Tli min.).
I. Józef Daniel Gąsienica (Pol Sedziowal p. Napieraj • Łodzi.
' "'' ldzów ole. s Ws.
!lka) !18, 102, nota m,a.

nota %3&,5.

• Isk·a
L•1•a an11e

* •

• * •

Rekor d
Dużej Krokwi 111,5 m.
~rokwl

JnauguTaeyjny ti'llał w skoku
w dal kobiet był bardzo pomyśl
kolejne
r~ano
W so~
ny dla polskiej ekipy.
w ekstraklasie
Zwycięstwo odniosła Irena sze- cztery spotkania
reoto
A
mężczyzn,
siatkówki
własny
cm
20
o
bijąc
wińska
nieoficjalny halowy rekord Pol- zultaty:
Łódź
Anilana
Katowice
GKS
rezulłatem
ski s bardzo <iobrym
6,38. W finale znalazła się także 3:% (i:J5, 5:15. 15:9, 15:7, 15:JJ).
Gwardia Wrocław - Stal Mle
Sarna, która upJasowala się Da
lee 3:0.
ł miejscu z wynikiem 6,02.
Nowa Huta - LZS Ma
Hutnik
Polscy zawodnicy zdobyli dwa
dalsze złote I dwa srebrne me- zowsze 3:0.
AZS
Chełmiec Waftln1'Ch
dale. Zwycięzcami IV halowych
Igrzysk Europe,skicb zostali : No Olsztyn 1 :li.
wasz w biegu na 5e m i sztafeokrążenia
ł x dwa
męska
ta
(4 X 390 m) W Składzie - Werner,
6
Radomski, Badeński i BalachowArsenal s-krećłony
ski. Srebrnymi medalistami zo.sta Liverpool li Szordykowski na 800 m i szta- Manchester U. - Manch. City 8:1
1:0
BUł\Dley
feta kobieca 1 x 2 x 3 x ł okr11że- Newcastle
Sunderland 1:0
Southampton nla. Polki biegły w składzie 1 :1
Robaszewska, Sko- Tottenham - Everton
Szewińska,
:3
s_e
lch_Cllełse_.
w_est_Br_omw_
_
_
Koł_ako_wsk_a.
w_roń_ska_,

Pl.ano wany na wczoraj mecz o
Oto pozosta!e wyniki. Kobiety:
Wczoraj na pływalni łódzkiewejście do I ligi hokejowej mię go Starki rozpoczął się zorgani-, 200 m dow. Neugebauer (Lipsk)

Praygotcnranie pilkany
I
Mzonu
Nowi zawod:aie7 w eba. •
I
zespołach

Ie

SPORT

SPORT •

Anłlany

piłki ręcznej
własnym

I•
I

SPORT •

jów.

Sukcesy ·polskich lekkoatletów Siatkarze
przegran z GKS

111m.

=PROPONUJE MY TEMATY:

"owolanie wsp()lnego przedsię
biorstwa „Haldex". Od 1!159 r.
węgierskiego
na podstawie
przedsiębiorstwo to
patentu odzyskało a polskich hałd kopalnianych ok. 900 tys. ton wę
wynikłe~
Najnowszym
gla.
umowa
jest
współdziałania
przez
budowę
przewidująca
Polskę na Węgrzech nowej faw
siarkowego
bryki kwasu
oparciu o siarkę. Zakład ten polskie urządi<e
wyposażony w
nia, montowane przez polskich
fachowców - przerabiać będzie
roczuie ok. HO tys. ton siarki.
W gałęziach wa:inych dla stosunków gospodarczych , przede
wszystkim w przemyśle ma&"J'nowvm i chemicznym - przejś
ciowe różnice jakie istniały w
możliwołć
rodziły
rozwoju,
aby
konieczność,
względnie
przemysły obu krajó.,. ampelwsajemformie
niały się w
W
nycb d05iaw towarowych.
wielu dziedzinach istnieje jedktóry
rozwój,
równoległy
nak
likwiduje stopniowo te możli
wości. Dlatego też jesterg przeA<onany, :l:e poza tradycyjnym
kształtować
handlem, należy
bardziej trwale kontakty przew
mysłowe. Musimy iść dalej
zakresie kooperacji i specjałiza
rozszerzeDalsze
orodukcji.'
cji
IJ'O&podarczych
nie stosunków
w stopniu przez nas pożądanym
jest już niemożliwe tradycyjnymi metodami handlowymi. Dróg
dalszeeo rozwoju należy ssukaE
w ściślejszej ws1'6łprac:v prodnkcY.i nei. W tym wqlędzie du
że zadania przypadają specjalistom :r>rzemvsłowym.
Rozwiązanie wyżej wymienio
oświadczył na
nych zadań mozakończenie min. Biro że prsyczynić się, moim zdaniem,
do tego, aby umocniła się współ
nraca gospodarcza dwóch buda
j"cych socjalizm, bratnich kra-

masayn, ok. łt proc. węgla, ok.
1Jł częś~ sprowadzaneco koksu,
proc. płyt cynkowych itp.
Nasz eksport do Polski w
dziedzinie maszyn i artykułów
pochodzenia
konsumpcyjny ch
19
obejmuje
prz e mysłowego
naszych dostaw
proc. całości
tych towarów, kierowanych do
Wękrajów socjalistyo:znvr .h.
S-7
Polsce
dostarczają
1ry
przez
importowanyc h
proc.
wasz kraj mas:iyn, ł-S proc.
surowców, 15 proc. artykułów
konsumpcyjny ch sprowadzanyc h
socjalistycznyc h, 70
z krajów
proc.
glinu, 40
nToc. tlenku
win zagranicznych
1/3
obuwia.
w Polsce - to wina węgierskie.
odgrywa w
Największą rolę
dals:sym ciągu podpisana w 1960
roku i przedłużona przed kilkunastoma dniami umowa o dostawa~h tlenku glinu z Węgier
i produkcji aluminium w Polsce. W oparciu o dotychczasowe pomyślne rezultaty uznaliś
my za sienne •przedłuży<\ współ
nracę w łej dziedzinie do 1975
roka.
stosunków
kHtałtowaniu
W
kooperacyjnyc h między naszymi
kraj3;ml wybitna rolę O:d.~grala
podplllana w 19K r. amowa w
zakresie nnemysłu aamochodo
"•
·-·""'"· Węgry dostarczają
Polski tylne mosty, c>dlewv aJu
miniowe bloków do silników,
hvdromechanic zne skrzynie bie
kierownicze ze
układy
l!ów,
w~1>0maganiem itp. Polska nato
na Węgry
przekazuje
miast .
chlodn1ce, mechaniczne skrzynie biegów. łożvska toczne, c:tęś
ci i zespoły 11kładu J>aliwowego do silników Diesla. ·oceformę
tę
1>0zytywnie
1. a .iac
jednakże
trzeba
współpracy,
podkrełliE, te nie jest ona jesz
c„„ w pełni wykorzystana.
Swego czasu supełnie nową
forma be:r.pośrednie.i ws1'6łura
cy między obu krajami było
H
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•• Peraib SZCZJJitnlstn
•I Aniluy
mistnJOllhro I ligi
••• W meczu o Anilana
na
z naszym.I Czytelnikami
•
terenie vzeclej
•
•
UDI
TRBNEll
nie w U.beli, Sl.,O.owi
•
bramek
JJ:U ('1':10).
•• dla
Antczak
i!
Leszek Jeziersk T I Rusinie.k I, stnieUl1:
a dl« Ani.141ny
4ml
••• Krygier
•• Hokeiści ŁKS grają dziś
TRBNBR STAIRftf
•
Jerzy Nikiel :•
n

we w10rek

miliona osób

Półtora

ło

w

Dnia I. IIL 19" roku
wieku lat 54

zmarł

kil. A1toni

laliński

nasz

pracownik.

długoletni

Pogrzeb odbędzie się IG. III.
br. o godz. 15.30 na Cmentarzu
!w. Rocha na Radogoszczu.
Wyrazy i;łębokiego współ
czucia żonie, Synom i Rod:r.\nie składają:
DYREKCJA, RADA ZAI WSPOł. 
KŁADOWA
PRACOWNICY Z ŁODZ
KIEGO PRZEDSIEBIO RSTW A ZWZ „CENTRO-

WBT"

ZIĘC

~ORKA,

WNUCZEK

W dniu 7 marca 1969 roku
nag-,e w czuie pełnie
nia obowiązków służbowych
zmarła

Anton ina
Galińska
z

Sobczyńskich

pracownik
długoletni
służby zdrowia
Pogrzeb odbędzie się 10 mar-

ca br. o godz. 16. 30 z kaplicy
"" mentar?.a na Kurc z aka c h , o
ezym. zawiadamia WS"l'.vstkich
krewnych i znajomych:
RODZINA
.&.1-..;..~-

Dyrekcja I pracownicy Instytu.tu Przemysłu Skórzanego
z głębokim żalem powiadamiają o śmierci

kol. Jana
Pery la
Pogrzeb odbędzie się 10 marca 1'19 r. o godz. 14.30 z kaplicy cmentarza 11a Dołach.

Kol. DANIELI KOWALSKIEJ h
•erdeczne wyrazy wsuółczu- Ft
cia z powodu śmierci -

I
MAT KI ~

skła:j;~EKCJA

I PRACOW- ·I

NICY INSTYTUTU PRZE
SKÓRZANEGO
MYSŁU

Dokończenie

Dom przy ul. Lelewela 10. w którym polscy specJaliści
aparatury pocisku V-2.

dokonali

~

na str. 4

oględzin

Foto: A. Wach

I
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WSZYSCY
JESTESMY
RÓWNI. ALE
NIEKTÓRZY
W SWIETLE OBOWIĄZU
JĄCYCH
PRZEPISÓW PRAWA
PRACY,
SĄ
„RÓWNIEJSI". PRZEPISY DZIELĄ
NAS
PRACOWNIKÓW,
NA
DWIE
KATEGORIE:
UMYSŁOWYCH
I
FIZYCZNYCH, PRZEPISY PRZYPlSUJ Ą NAM
RÓWNYMI
WOBEC PRAWA ROŻNE
W TRAKCIE PRACY UPRAW :
NIENlA. BARDZIEJ I MN~EJ ,
KORZYSTNE„„
.
odowód

Trzy

•

S
:

:

§-

-=

historyczny

łego fakłu sięga blis
ko pół wieku wstecz.

Niedzielny
magazyn
„ Dziennika

:
:

Łódzkiegon

§

.:-

C_P_i_sz_e_IR_E_N_A
__
D_R_Y_L_L_~

akty prawne
u jego
podstaw: ustawa o pańku temu, w momencie narollłwowej służbie cywilnej
z dzin tego podziału, u nas, ani
1922 roku, która usankcjonow krajach anglosaskich ani
wała podział na fizycznych
właściwie we Francji on nie
umysłowych, dekret
•
praistniał. Obecnie nie istnieje u
wie pracy i ubezpieczeniach z
naszych sąsiadów - ani w
1927 r., który podział ten jesz
ZSRR, ani na Węgrzech, ani
cze p1>głębił I dwa rozporzą
w CSRS ani w NRD. Co wlqdzenia prezydenta Rz-plitej z
cej - przez sztokholmski IV
1928 r. - o umowie o pracę
Międzynarodowy · Kongres Pra
robotników I o umowie prawa Pracy uznany został jako
cowników umysłowych, które
skazany na zagładę. Stracił on
go ostatt'cznie na długie lata
bowiem całkowicie. jak stwier
utrwaliły. Jak p'szą
znawcy
dzono, „związek ze swymi koproblemu - cytuję za „Pollrzeniami historycznymi"
i
tyką" nr 41 i „Zyciem Gospo„nie przystaje do struktury
darczym" nr 37 z 1968 r.: „Poświata
pracowniczego". .Jak
dział ten jest produktem klagłosi uchwała V Zjazdu PZPR
sowej struktury
społeczeu
w Polsce riał się ón „polistwa". a u jego podłoża leiał
be-inym i społecznym anachro
„klasowy interes polegall\CY • nizmem".
na dążeniu do zdesolidaryzoTa ostateczna teoretyczna,
wania świata pracy, a takze 11.lęska podziału na forum między
kastowe przesądy nie tyle bur narodowym i krajowym, nie o:i:uazyjnej eo post-szlaeheckiej. znacza automatycznego zrównania uprawnień pracowników uproweniencji, każące uhonoro
mysłowych i fizycznych. Wyzna
wać białorękich". Już pół wie
czo. natomiast podstawowy cel
legły

-§-
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„Dzięki

ju,

1porf)

Istnieniu tego kra
czeka jeszcze

świat

emo«:ji". Te

słowa

przed paru la·
ty w jednej a korespon•
dencji z Peru. Prz;rpom·
a.iały mi się teraz, kiedy
llepesze ·prasowe donosi·
ły o
watnych decyzjach
rządu pernwiańskiego, m.
in. o nacjonalizacji mająt
ku amerykańskiej .spółki
naftowej lnternacional Pe
troleum Company.
napisałem

ciągu

W

ostatnich

zmienił

się

dość

naszej

socjalnej

się bowiem mó,vi o nonsensowności. aiesprawiedUwości
i
szkodliwości
politycznej takie·

no

:

:

-§-

-§
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go sztywnego podziału. I opracowuje koncepcję zmian.
NONSENSOWNOSC - wys7.la
oa jaw już w momencie jei;o
narodzin. Nie dlatego,

że

nie

ls~nieje jako taka - praca
fizyczna I umyslowa.
Istnieje
- ale nie sposób przeprowadzić
Jednoznacznej i merytorycznie
w każdym wypadku słusznej linii podziału międ7y jedną a
drugą. W przepisach sprzed pół
"ieku. bl'ak definicji robotnika.
Robotnikiem jest więc ten, kto

... nie

jest

słowvm.

Popµlarpy

Stefanek
Fo~1o~Wach.

pracownikiem umyZnakiem rozpoznaw-

czym nmvstowych sa natomiast

badt

pełnione

administracyjne

~ynności

i

nadzorcze,

badz określony w rozoorządze
niu z 1928 r. zawód. Od „ofi-

Czytaj

także

- -Re'clakcja
- -„Dziennika
---RO ZSP,
-

Łódzkiego„,

na str. 5
„NO TO . CO"

-

=
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en

a

n
N

tygodni
istot.nie

stan posiadania państwa,
zbudowanego
na
gruzach
imperium Inków.
37 proc. eksportu Peru
stanowi ropa naftowa i
metale,
tradycyjna dotąd domena obcego kapitału. Rząd przystąpił do nacjonalizacji zagranicznych
przedsiębiorstw,
.

polityki

wszyscy mamy być po prostu
pracown~k"-mi,
bez przymiotnika. Stanie się to w ciągu naj·
bliższych kilku lat.
Dziś głoi

ograniczył do 25 proc. udziały zagranicznych akcjonariuszy w
bankach
etc. Już dzisiaj trzeba by zmodyfikować odpowiedź na pytanie „Kto jest
właścicielem Peru?"
ZAWADZAJĄCA

BUDKA SUFLERA

Tylko nieliczni specjaliści od proble
mów południowoamerykańskiej poli.:
tyki potraktowali dojście do władzy
przed pół rokiem peruwiańskiej jun
ty wojskowej prawidłowo - ogromna większość zwyczajnych obserwato
rów powiedziała sobie, a więc kolejny przewrót reakcyjnych pułkowni
ków i generałów. W tYm zakresie
mało się przecież na kontynencie Latynosów zmienia, przeważnie jest tak,
jak to przed laty napisał Conrad w
swej zdumiewająco przenikliwej powieści o urojonej
południowoamery
kańskiej republice Costaguena: .

przygotowuje w

Łodzi

·swój trzeci program.·

buffo, w której wszystkie komiczne
role mężów stanu, intrygantów i opryszków, ich
złodziejstwa i
mc.rderstwa, odgrywane są ze śmiertel
telną powagą. Można tarzać się ze
śmiechu: krew leje się bez przerwy,
aktorzy zaś mają
przeświadczenie,
że wpływają na bieg dziejów ludzkoś
ci („nostromo").
A jednak coś się w ustalonym od
z górą stu lat schemacie zaczYI\.a załamywać. Nie
tylko rząd generała
Juan Velasco Alvarado w Peru, ale
i Inni władcy krajów latynoamerykańskich ujawniają
coraz
częściej
samodzielność
myślenia co waż
niejsze czują
się
zmuszeni do
działania
w
interesie publicznym.
Może o tym świadczyć choćby reakcja na peruwiańskie reformy - jest

ciąg

na str. 5
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CD

Łódzki

Klub

Jaziowy,

Klub Międzynarodowej
Prasy i Książki ;,Ruch",
„Hermes" oraz ~
skifflowa

~głaszają

lc:onlc:urs na
tekst piosenki o Łodzi.
Oprócz utworów włas
nych -nasi czytelnicy mogą nadsyłać teksty starych piosenek z łódzkich
przedmieść oraz piosenek związanych z tradycjami ruchu robotniczego w naszym mieście.
Termin nadsyłania upływa z dniem ·31 bm. Listy
prosimy kierować . na
adr~s
naszej redakcji

Ul

~opiskiem

o
o..

na tekst piosenki". Melodie skomponuje grupa
- ·
skifflowa „NO TO c9",
która jednocześnie zobowiązuje się s_populary!C?.:_
wać piosenkę w racff u,
TV i na estradach całej
Polski, Na zwycięzców
czekają cenne nagrody.
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CD
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'!..~onkurs
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Na

str. 4 tzytaj
„W 14 miesięcy

DZIENNIK ŁÓDZKI
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~Napisał Jerzy~
~ Katar8SlllS
. „ k"l ~
~
~
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O

brze wYrażał się O N ASZVCH WSPóŁMIESZKA.i~
CACH FACET Z AUSTRALII.

o

słatnio

.e

w bratnim

piśmie wye-aytałem

tny.

sspaUowy łytuł: ,,AMERYKANIE JEDZ;\
POLSKĄ KIEŁBASĘ Z KAPUSTĄ. WDZKIE KONSERWY ZDOBYWAJĄ
RYNKI
SWIATA".

Nie to Jednak w porównania z

inną rewełaeA,

obwie-

szczoną

niedawno. Głupsłwo Gwinea, głupsłwo Australia, głnpsłwo Ameryka, ołóż proszę 110bie wyobrazić, Iodzianie ·mieszkają nawd w Zakopanem! J'eden a nich
szczególnie się zBSłuiył naszej zimowej słolley, be prowadzi w niej bar, w którym (cytuję)
"KOWNIE
CZĘSTO MOtNA SPOTKAC PROFESOROW UNIWERSYTETU J'AK I MŁODZIEŻ AKADEMICKĄ"! Specjalny
korespondent donosi poza tym, ie łodzianin ten ma solidne przygotowanie do zawodu. gdyi
.,JAKO KUCHARZ PRAKTYKOWAŁ W KONINIE.
W SZCZECINIE ZAS, GDZIE GO RZUCIŁY KOLEJ' E LOS U,
UKO}ęCZYŁ

SZKOŁF;

I
en

~

d czasu do czasu w&trząsaj4 nami różne
nieoczekiwane. wiadomości. A to gdzieś w
Gwinei ŁODZIANIN POSLIZNĄŁ SIĘ NA
SKORCE POMARANCZY I DOZNAŁ LEKKICH
NA SZCZĘ.SCIE ZADRAPAŃ, to znów bardzo do-

RZEZNIC7.0-W~LINIARSKĄ.
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PODCZAS WOJNY WYWIEZIONY BYŁ NA PRZYMU· . . .
SOWE ROBOTY DO NIEMIEC".
"
Z niejakim pocaaciem winy ez}iamy wreneie w końca SS.wierszowej korespondencji. ie pap ten, u którego
mołna dosłać ,,PŁUCKA WIEPRZOWE NA KWASNO
•
, ZA 4,6' zł. ZUPF; MLECZNĄ Z MAKARONEM I CU~
KREM ZA 2,9ł zł, A NAWET SAMO MLEKO GORĄCE
ZA % zł", wyjeehał z naszego miasta i "CHOO Z ŁODZIĄ ZWIĄZANY WIĘZAMI RODZINNYMI, OD 18 LAT
MI.ESZKA STALE W ZAKOPANE1'1". ot, determinacja. ~
Dalibóg, niedługo nie będę się dziwił. jeśli dowiem
się s triumfalnego anonsu, ie .,PEWIEN MIESZKANIEC
PCIMIA BEZBŁ~NIE WSKAZAŁ NA MAPIE MIEJ·
SCE, W KTORYM LEZY NASZE MIASTO" lub te.A:
.,SYMPATYCZNA PAJlYżANKA oSWIADCZYŁA, żE
WIDZIAŁA JUZ KIEDVS J'AKIEGOS
ŁODZIANINA,
albo .,PRABABKA KOLUMBA MIAŁA CIOTKĘ. KTó-

BA

:m6w prsybyli do lócłlł
kieco „Hermesa". Po u
od swej pierw
azej „wyprawy" do warszawskiej TV, gdzie wysqpili
w audycji młodzle:iowej
,,Po szóstej". Wtedy tei ogło
szono konkurs na nazwę ich
zespołu. Przyszło kilka tysię
cy propozycji. Zwycięiyła jed
na - „No To Co". Co prawda przez pewien czas zastanawiali się, czy nie wybrać
innej - „Szlidowsi". za bardzo przypominała ona jednak
an,lelskich
,,szadołsów".
A
przeciei wybierając skiftl postanowili nie Daśładować obcych wzorów, lecz czerpat wy
łącznie z jednej skarbnicy polskiego folkloru.
że Ich decyzja była llłus.,.
na, świadczyć mogą triumfalne sukcesy, jakie odnieśli na
estradach krajowych i zagranicznych. Przed H mieiląca
mi byli mało znanym zespołem „przytulonym" hojną ręką do klubu łódzkich central
handh& zagranicznego - „Her
mes". T• te':i: powstał
ich
pierwszy program, który od
razu uczynił z „No To Co"
jedno ze świetniejszych zjawi~k w naszej
muzyce mło
dzi'eiowej. Posypały się setki •
listów od Judzi młodych i sta
rych, Od miłośników naszego
folkloru.
Tych pierwszych
zdobyli rytmem i oryginalną
aranżacją, drugich zaś bliską
sercu melodią.
orzystając z okasji koncerto, jaki dali w ub.
niedzielę w „Hermesie",
zamieniliśmy z członka
mi „No To Co" kilka słów.
Nie było
io
jednak łatwe.
.Jegzcze przez długi czu po za
kończenii;L koncertu
szturmowały
ich grupy młodych z
prośbą o
autografy i informacje na temat nowel(o pre>gramu - który właśnie ,,szlifują" w Łodzi od i do U Ima.
Wreszcie się udało. Uff •••
Najpierw raz jeszcze przed•
stawmy ich: PIOTR
,JANCZERSKJ - założyciel i głów
ny wokalista zespołu. Gra na
kilku instrumentach. Napisał
wiele tekstów piosenek, .JE·
RZY KRZEMIRSKJ - kierownik
muayczny
grupy,
gitarzysta
i
aranżer.
.JAN
STEFANEK
jak
gtosi
fama,
gra
na
wszystkich
Instrumentach
świata.
.JB-

ŁODZI".

K

I

4L

miesilł(:ach

•

•

Ił( 1~m1es1ęcq
RZ'!'
RYBJNSKI, giłarzy•ła
basowy. BOGDAN BORKOWSKI - gitara tamburino, banjo i harmonijka ustna. J wre•
szcie JERZY GRUNWALD jedyny niełodzianin w „No To
co". Gitarzysta.
RED.:. Nasza redakcja saaypywana Jest listami i zapy•
taniami - od zespołów mło•
dzieżowycb eo należy robili, aby osiągnąć sukees!
.JANCZERSKJ: (który w roc
mowie z nami pełni jakby ro•
Ię
rzecznika prasowego sespotu): Prllca i jeszcze raz
praca. Po Zł godzin na dobę.
Niech nikomu bez niej nie
śnią się llnkcesy• .Jest to więc
wygórowana cena. Sam często
zastanawiam się, czy za po·
polarność zbyt drogo nie za• płaciłem. Nie mam :i;wykle na
nic czasu. Nawet z rodzin'\
rzadko się widuję.
RED.: Niewątpliwie w du:łym
stopniu do sukcesów
przyczyniło się wzięcie przez
was „na warsztat" polskiego
folkloru muzycznego.
.JANCZERSKI: Tak! Powielanie osiągnięć aagranicznych
zespołów
nie miałoby seDłin.
Zresztą
zachodni folklor w
porównaniu z naszym, jest o
wiele mniej barwny i już wyeksploatowany.
Odrzuciliśmy
teł
stosowaną
przez niektóre krajowe zespoły metodę
przerabiania polskich piosenek ludowych na rbytm and
blues. To te1: nie byłoby nic
nowego i zniekształciłoby naszą ludową muzykę.
My ją
natomiast tylko stylizujemy.
dodając jej nowych współcze
snych wartości. Taka jest na-

I

na

maksyma.

Jej

słusznoś-ć

zostala potwierdzona
nawet
na ostatnim MIDEM w Cannes. Zaprezentowanie bogatego, pełnego fantazji a jednocześnie prymitywnego folkloru polskiego w nowej aranł.acji
7.aszokowało nie tylko
tamtejszą publiczność, ale i
wytrawnych krytyków.
Natychmiast rozprzedano płyty

pozn1e1 I
1
' ' • •,

„l'fo To Co" aa I tys. etola·
r6w. Ostatnio napłynęły nozam6wienia.
'
RED.: Propagując nowy styl
muzyczny propagujecie jednocześnie nowy sposób ubierania się...
lANCZBRSKJ:
stylizowane
stroje ladowe wkładamy jedynie na estradę. Czynią one z
naszych
wyatęp6w
barwne
widowisko. A to, ie nosimy
długie włosy? No to cóż z Wco, taka jest akurat moda mło
dale:towa. Wszyscy dlugowlosi powinni jednak pamiętać o
tym, aby je często myć. Niechlujatwo odpycha...
RED.: Na zakończenie me>le Jenc11e słów kilka o wa-

aych najbliazyeh planach?
.JANCZERSKJ: Ostatnio Otrzymaliśmy specjalną nagro·
dę Polonii Amerykańskiej. W
związku z tym prawdopodobnie wrześniu wyjedziemy
na koncerty do USA, a Jeszcze wczełoieJ, bo na lipiec
z prosili
nas organizatorzy
Międzynarodowej
Wystawv
Mody w Moskwie. Natomiast
w sierpniu odwiedzimy Rumuoię. Mnie osobiście obecnie najbardziej pasjonuje z!>li
iająca się premien trzecie·
go programu
„No To Co",
która odbędzie się w Poznaniu I wspólnie przez nas ogłoszony konkun na łódzką
piosenkę •.•

I
I

l•••I

I Wędrówki Polaków
I
I
I
I

Polacy są nal"Odem bardzo
ruchliwym.
Nasilenie ·wędró
wek w naszym kraju występo
wało głównie w pierwszych la
tacb powojennych, kiedy to
całe grupy ludności przemiesz
czaly się z jednego krańca Pol
ski na drugi łub ze wst óO
miast. Chociaż dokładne liczby
na ten temat nie są wane.
spis powszechny z 1950 r. wykazał, że do tego roku 3 mln
ludzi pr~esiedliło się z ziem daw
nych
na Ziemie Zachodnie i
Północne, a
drugie tyle przeprowadziło
się
ze wsi óo
miast.

Od 1951 r. ponad 20 mln osób
zmieniło
miejsce zamieszkania
w granicach kraju. Oczywiście
niektórzy czynUi to kilkakrot
nie. Liczba przenosin zaczęła
powoll maleć od 1954 r., k iec! "
to wynosiła prawie 1,5 mln t
ustabilizowała
się
obecnie na
poziomie 850 tys. w ciągu roku. Głównym kierunkiem migracji jest „ wieś miasto".
Ponad połowa przyrostu ludności w miastach pochodzi wła
śnie z tękich przenosin. Licz-

ba ludności na wsi - mimo wyt
szego niż w miastach przyrostu natura1nego
od kilka
lat kształtuje się na
prawie
nie zmienionym poziomie I na
początku biet.
roku wynosiła
lS,8 mln (w miastach 16,6 mln).
Z przeszło 8 :mln wędrówek
ludności, jakie zanotowano od
r. 1960 większość M proc.
- dokonywała się w ramach
tego samego województwa. Naj
większy

odpływ

ludności

dO

Innych wojewód.ztw notowany
je&t w woj. k ieleckim. krakow
skim, lubelskim, łódzkim i war
sza wskim. Powiększają swą lud
dność,
kos2'tem innych regionów województwa:
gdańskie,
katowickie, opolskie, szczeciń
skie. wrocławskie, zielonog.:.rskie i oczywiście
wielkie
miasta
na
prawach
województw.
Wiek najbardziej
sprzyjają
cy przenosinom
przypada na
lata 20-29, po czym następuje
mmiejszenie ruchliwości. Ostat
nio kobiety pnenoszą się z
miejsca na miejsce częściej niż
mężczyźni.

Laudzie! Błagam, zaałanóweie się! Dlaczego rezpiers
duma gdy jakai ŁODZIANKA WYJDZIE ZA MĄZ
ZA NOWOZELANDCZYKA, albfJ gośe • Chl~o wrąbie
dinet: n t - łódskiej kapusty?_ Skąd ta nłeułanna
pe$neba upewDlanła się esy aby istniejemy, esy naa
llllłlW1liono, dosłneli-. Csyliby to nie było 11 o r m a In e i • e a Y w l. st e, ie jesteśmy, prodakujemy, handl•
~y, wyjeicliamy, wraeamy?
RMłkliwianie Ilię - d wnysłklm
łódakie
moh
przyprawie • mdłośei. Niewiele wspólnego ma ła quaaiadoraeja z dumit i miłością, raesej a poeaaeiem małej
warłośel i kompleksem , niiszoicL. Często bowiem, w po'llt'Ddsi, osaJojei . i aapewnień' • -aeiaoh pny deklinowanl,u wszystkie spo90by ŁOD~ ŁODZIANINEM,

„

ŁODZIĄ.

ŁODZIANKA,

ŁóDZKJE,

JIOlriępajetny

~ tak Jakby było kalekie i jakby •

Me•

a

łym

waglę

•u nlłłetały mu Ilię jakieś szczególne wqlędy.
J dyskułaj hl • · prowinejonalizmie-.
JERZY ltATABASIRSKI
łodaianln
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dnia.

półpancerka

z

wieźyczką

radiolokatora. Niemcy byli zupełnie zdezorientowani i strzelali
niecelnie. Przeżegnałem się t skokami. dopadłem tec2:1ek. Przede wazystkim rzuciłem granat w kierunku samochodu osobowego, a następnie

otworzyłem

ogień,

osłaniając

o nazwisku Schneider).

Dzięki

temu

szczę

śliwemu

zbiegowi okoliczności udało się
wówczas bez strat zdobYć ,,mózg" ra.kiet;r·-

• * •

Wieśka

Ryke. Strzelając bez przerwy wycofaliśmy się
w kierunku lasu. Kiedy przeprawialiśmy si~
wpław przez rzekę nad głowami przeleciał poelsk.. Potem nastąpił wybuch •••

5„„
.--.
-=-5
-=

M'drl<>n7D1 bolcSie,

eieplarnianej hali Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach . .Moim rozmówcą jest
doświadcmny, wieloletni ogrodnik p. Edward
Ioewaiak (pg. "Kostek"). W' ogrodach Instytutu pracował t wtedy, owego pamiętneco

ebolt

„„:

„

Tyle uaestnicy owej interesującej akcji.
Miała ona na pewno
mme3sze znaczenie
od tej, którą przeprowadzili członkowie innego oddziału, a w wyniku której zdobyto
i i: ·zekazano do Anglii cały pocisk V-2.
Niemniej i ta była ważnym elementem w
działalności dywersyjnej
polskieg~
ruchu
oporu.
JERzy .STEFKO

. . . ..._.llllllllUDftlllQIP

eier.pliwy los obywateli Nikaragui czy Haiti, deawie a opón sam e&odow)dl. SI
tragikomiczne zabawy ._ "łlfładaę w ieh n.an.. 8ildał " pelJilpllle ł a-..
Boliwłach czy Salvado- ehome. Cą .... PllOfildem . . . .
Ostatnie wydarzenia w Pent dowo- rozmaitych
fJO
spektakularnymi
cze mniej
budzić niepokój
z~nają
prostu kupowali ludzi i ich państwa. dzą, że ta cierpliwość zaczyna się po- rach m<JOl l8S ludzi ł 37 koni. Późniejsi chetny jesł bezgranicznie
zdobywcy posługiwali się siłami jesz w przeciwnowiach".

»KO R-1 .,._J'Dl
KWISw

woli wyczerpYwać. Juntą gen. Ałva
rado nie jest zespołem kryptokomunistów lub koniem trojańskim dla
rzecz
skrajnej lewicy. Po prostu nie do wiary - ma własną koneepcję
W centrum Limy przy Plaza de Ar polityczną. Alvarado, to jest już jasmas, stoi pomnik wielkiego wodza, ne, nigdy nie będzie peruwiańskim
żołnien:a i łotra, Francisco Pizarro z Stroessnerem, o którym „Time" naEstramadury. Jest - i mało kto się pisał niedawno, że pozostaje przy
nim zajmuje. Spełnia rolę dokładnie władzy nie dla pneprowadz.enia ja-

rezultacie pewnego dnia mógł napisać Gtmtber w swojej książce: ,,Pera jesł w Południowej Ameryce kia.prsykładem tego, eo zwykło
Ilię naaywać gospodarklł kolonialną".

Dokońe7.enie

I

Rząd peruwiański

taką samą jak w powieści Conrada: kichś reform w zacofanym Paragwa„Chłopom z okolicy i :łebrakom miej ju, lecz tylko ,.ponieważ lubi Aroją
akim, wysyp~m się na jego stop posadę".
- L - L . . "'--"'__ „ · · """"""'
w Ameryce "'~inSkieJ
nazwa. ,,KaDiaeb, '"-ł on znany
"',.,_..
„
"""'
u1
miennego Konia". Gdyby nie zmiana domość, że burza zbiera się na błęobYczaj6w, na Plaza de Armas stałby kitnym niebie, że „ Konkwistador Doteż może dzisiaj pomnik dyrektora lar" sam nigdy się nie wycofa, co
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ctaHaU>w rolnych" popne:& „dro
gistów i sprzedawc:>w eo<,l.Xu:i11ją.cycll„

clAI „osób

•1>raw1a.1ącycb

aztv..ki wyzwolone bez względu
na wariośt anystycznl\"· cel<>wybieram s o'bOwiązujące
&O d• dsiś rozpo"ł14zenia imi•
sznito obecnie brzmiące nazwy
zawo46w, aby wykazać, n krysamym
teria pochłału jut w
wątpliwe,
doit
zaraniu były
Pod•
wątpliwe
•ą
zaś
aktaalnie
tego mogą
w6;inie. Dowodem
J>vf cboeiatby czynione w la•
taelt 5D-tych vrOby roznerzenui
grupy umyałowych. w efekcie
kilkadzlesil1t funk
awansowało
cjl - jak gajowi, kierownicy
jednoosobowych, ia•
sklep6w
atrukłony jazdy •1URocbodoweJ,
DłacRtrO
hawlowi.
poriien„
llP. s~ insłruktony JuidY
li'\ „amysłowl", moterą nawet
1 katecorii - ._ „fizyczni", poclołmie jak pońlefty "swykti'",
w swykłyeh ehot nlekiecly ._t
niejszycb nit botel instyłucjac'll

-

ministerstwach, za•

cbotby

trudnienł

nfllił

nie wie. Podobnie jak nikł nie wie cńaese
P> mimo lńaienia teoretycnie„praea ......,....,.
go załoHnia.
wa te ta, w Jńbnj ezynnołet
mny!lhl prze w a łaj 11 naci

-

n

Jriem czysto

.,..,,.u.

mięśniowym."

zalicza się do niej wszelkie wet mechaniczne czynności bla
rowe, łącznie z przysłowiowym
nie
adresowaniem kopert, a
zalicza pracy wysoko lnra1if~
kowanych. robotnik6w. Pracy,
w której esynnołcl wm,..rowe Al
składnikiem absolutnie niezbęd
nym. Wszy~tko te nie wobec
danvftt, jakle 11nynossą blłłne
anattzy
wych l

wyklrstałcenia

amyslo-

fizycznych w r6łayełl
i gałezlach prsemy5ł11.
ł6dzkich zakładach oclzietowvr.h nu. łł · proc. teebnik6w •
odzietoweów, a więe CMl6b
średnim wvkntałceniem, Jllt&cn
branżadt

W

je w charakłene pracownik6w
wtr6d
natomiast
fisyeznych,
n
-racownlków umysłowych
"roe. ma jedynie ~ie
podstawowe. Podobnie hrb irorzeJ jest równieł w inn.,.ell
Poj„cie „11111"""0pnP.my11ł„clt~
wT" w wiełtl wypactkaeh obntzuje stan - etat.6w, a nie !Jłan
umysłów i pełnlonycb csynnoł
el.
poo
NIESPRAWIEDLIWOSC
jep
dziś w
dsiału widać do
skutkach. Niemniej, to co dziś
Il.ie ma absolutnie porOwnania
z tym co wczoraj. Gł6wnie dla•
tego, że zasadniczo zmieniła się
pozycja ekonomiczna pracowni
k6w fizycznych. W okresie mię
dzywojennym. zarobki praeownik6w umysłowych były mniej
więeej trzy raą wyis:oe nit fi·
zvcmych. Dziś wyaokojf płacy
jego
i
łl!CZY się z zawodem
miejscem w hierarchH zawodów, a nie z przynaldnościJI
do ~rupy umysłowych ezy lisy
cznycb. Dlatego teł znakomita
więk&soU :s obu grup ~bia
samo. Dziś
właściwie fyle
obie grupy są tak niepodobne
do tych przed wojną, :ile złtleł
ne pozostały tylko nazwy i przepisów, które .IBSZgarłt
CZE dzielą. Grupa amySłowycłl
do J
wzrosła pięciokrotnie milionów oaółl, ruyc-yeh dwu i p6łkrotnie, do ponad ł
mition{)w:. Przedwl'IJennych robotników jest niemał r6wnie
mało jak pne.t:wojennej inteligencji - olt. 1'1 proc. i qk. M
nrot:. WC'JloraJsi fizyczni koi'icsit
technika i stnc!ia i śtaJą Ilię
umysłowi. Wszystko ło jes2'CW
bardzie.i notwlerdza konleeznoil~
nnifllca'!.! i w prawie pracy. Od
się
modytłlruje
f'•viettwiecza
w1ęe

system

1>1"a~

pod

polit;yq

skut.ecznoiei

:_J

~·

swoją I
I

będzie

można mówić aa kilka miesięcy, lub -~---·

naw.eł za kilka w. Chciałbym wówczas raz jeszcze pojechać w iłęboki
interior tego wspaniałego kraju
0
· k j ··
. . _ •--'-!_.__ •
, _
pO'WM:J.7'Cll.Uł •u.y.uvww.: w1ę sze D1Z
Francja. Popatrzeć, CZ'1 Pen& nadal

rządzone jest przez tysiące ,,diabełskich trójek" ~bernator, sędzia, pro
najwyżej wdzieje na swój wilczy bo=), czy w wielkich majątkach
pysk kapturek b a bci w postaci „so- ludzie ciągle jeszcze pracują za grot.es
juszu dla postępu". światlejsi wład- kowe wynagrodzenie i garść liści korepu- ki, ezy potomkowie Inków nadal
cy południowoamerykańskich
blik wolą rozładować burzę, zanim uprawiają karłowate poletka, cłlodzą
poobrywa i ich głowy. Niewolniczy boso, lub noszą nędzne trepy, Da po-

I

Ilię atte»e •llllf ,,.....urde_Miee ebee
Die b•ło ,.Pww .,_ Parawl · kłw„.
J

~...... .._..._,____,
.._
eszcze JlllUll W -

•
ltamieai na lłokaeb AJ111111ow.
ocromne nap.lsJ „Vift • . . . - . Wted„, cd7 odczyt;rwałem . je z paklada
samolotu, w)'dllwały mi rAę Dieeo
ironiczne. Dziś ńlyiłę. 3e ob~
tej dalekiej republiki 1fteM pnwo
dopatrrwa~ sic .., kamlennyeb ts5*ach nowej keścl. (DZ)
OLGIBllD BUDRBWICZ
białych

I

a

;sss«H

łalny.
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Ma rencie aie ma fizystanowią
którzy
botnicy,
cznych i umysłowych - są pra wszak ogół fizycznych, ma
cownicy. Ujednolicono i przemieć prawnie zagwarantowadłuli.ono urlopy macierzyńskie i
odszkodowa- ną gorszą sytuację wobec in:sasiłki połogowe,
"ia w razie bezprawnego swoi
nych grup społecznych? DlaDienia z pracy, prsedluiono 111'
proces niwelacji róż
czego
lopy pracownikom fi:sycznym
nic między pracą umysłową
- najnltszy trwa 1% dni roboezycłl. i jest dwa razy dłuższy
a fizyczną, zachodzący w noEwolucyjne
wojną.
niż przed
woczesnym przemyśle i dąż
nie
przepaści"
,,zasypywanie
ność do integracji narodu ma
poza urlopami
objęło jeszcze (o któn•ch nitej) różnic w „pra
garsc1ą
ją być torpedowane
wie do cboroby" i trybie wy• przepisów? Koncepcje zmian
Łodzi
powiadania pracy. W
w prawie pracy zapowiedziancaeg61nie te pierwsze są odz
czuwane bardzo dotkliwie,
ne w uchwale zjazdowej idą
na największą
cho~łty
racji
jak nas informuje
więc i
kobiet
pracujących
ilośf
prof. W. Szubert, ~ierownik
więkn~ wśr6d ł6d:skich zał6g
Katedry Prawa Pracy, W y dz.
nit ll'dzie indziej (o Je proc.)
Dlaczego Prawa UŁ, w kierunku niweabsencję chorobową.
pracownik umysłowy jut po lowania podziału.
okresie pr6btrsymieslęe:mym
nym w razie choroby przez 3
kryterium
Podstawowym
miesi11ee otrzymuje pełne wyna
różnicującym, n ie b ędzie ju ż
grodzenie . uś pracownik tlzyczn• nawet najbardziej wykwa
do fizycznych
przynależność
lifikowa„·• i najdlutej pracują
czy umysłowych, ale kwali,,.,. ołnymuje w tym czasie 11
fikacje i staż pracy. Uza leż
proe. UJ'obków1 Dlaczego mv
nienie zakresu uprawnień od
- matki, pyłaja ł6cbkie wł6k
moiemy opiekował
nła.rJrl tych czynników wydaje się o
9fe elłorymi ds.lełmł w RJmle
wiele sprawiedliwsze społecz
łyllre Jl dał w .rolni, a nn:ędni
nie. W oparciu o te nowe kry
eski, łelelonlstki, referentki np.
tak dł1q0 jak dzieci ich takteria opracowano właśnie nochoroba
A
dłorują'
łYe9Dłe
któ ra
urlopową,
ustawę
wą
niestety, nie patrzy, .ld6re dziec
jest obecnie przedmiotem dyi
.=._„lflnTSłowe". Odra
„na dniach"
skusji, będzie
llioMas l •pelenie
rozpatrywana przez Sejm, i
zacznie obowiązywać już w
tym roku. Ze zwiększonego
3,:!:
urlopu skorzysta w br.
mln robotników, a w przyszłym dalsze 3,3 mln.

... &...~~&MJL..&«nna

i
I

miał żacJaej połttykł".

posiada. O

I

Dalszy

Kiedyś

~ TttOs••

w Wenezueli opowiadano
mi anegdotę. Adiutant jednegu z Ji.
Jezusa
dyktatorów,
cznych byłych
Marii Castro Leone, zapytany po ·\Kia
przez
nym zamacbo, . telefonicznie
poutyka
dziennikarza, jaka będzie
nowego rządu, lewicowa czy ptawicowa, odpowiedział: ,,Momeałiło, ...
ras się dowiem". Po chwili oświad.,RS1ł4 llWt aię.
czył autorytatywnie:
dzie

Company,
Petroleum
ope1"'1 buffo trwa, to jednak coraz Interiaci<>nal
wyraźniej przeszkadza na scenie bud traktowany przez ludność z podobną
wielkodusznością. Peruwiańczycy, w
ka suflera.„
50 procentach Indianie czystej krwi,
CIERPLnvoigC " OZł.OWIEKA
SZLACHETNEGO WYC'ŁERPUB StJI; wierni są starej maksymie swych inPizarro zdo~ł kiedyś Peru z po- kowskich przodków: "Człowiek szla.-

!
i

RZ.\M

ze str .3

pozytywna od Rio Grande po Cieśninę Magellana. Nawet dyktator Boliwłi, generał Rene Barientos, uznał
za właściwe oświadczYć: ,.Per• moie
1 eahł pewnościit tiftye na DllAlł sym
pałię i solidarność" (choi: e sympa*ie
dla ni~o w Peru znaesnie trudniej!).
Jeżeli tu i ówdzie w Ameryce akcja

I

Przyszłość
i skłaniać do działania.
pokaże jak na to działanie zareetaje
.,KBnkwistador Doiu"'.

.,..

wWnie lal'Tak np. jak penńę tam7, wJed
noUeono całkowicie bardzo zr6ł
nicowany l>rzed wojną i niekorzystny dla większości fhryc:t~łl s,,ełem re~ i - " "

- - -II
A jednak -

Po prostu:

pracownik
płae

'

ai4I trwa kr6cej „u fizycs
n.yeh" i nie liesy 1ię s eła&em
matki, w zależności od które&'• albo będsie ona mogła byf
z dzieckiem w&edy, cdy chore,
nieza.letnle Od. tego czy
albe
cuore łyJko przez Je dui w roku. Na choroby małych dzieci
to mało. By•
Wł>rew pozorom le grypa wymaga lt dni "chuc~~nia" na delikwenta. , Oczy•
wtaeie - w teorii. w praktyce
wiele
w a:spitalu na Spornej
jest d:sieci chorych bo nie doleczonych w domu do końca właśnie
Ilię
matce końcxyło
dzieci
Są r6wniet
zwołolenie.
matek, które już „wybrały"
ustawowe 3ł dni i głównie dlatego, a nie " racji na „ciężar"
się
schorzenia ,..ala~y

... upitahl,

W oparciu o wspomniane
kryteria opracowuje się r ów
dotyczące
koncepcje
nież
zmian w „prawie do choroby" i przepisach określają
cych tryb wypowiedzenia pra
cy. Klamrą zamykającą wszyte niwelujące działa
stkie
nia stanie się również aktualnie - i nareszcie intensyw
opracowywany nowy
nie ujrzy
który
kodeks pracy,
światło dzienne za dwa lata.
Warto wspomnieć, że Polska
jest jedynym krajem naszego obozu, ktÓł"y takiego kodeksu dotąd nie posiada. Jego projekt według obecnych
ma być przedzapowiedzi
miotem publicznej dyskusji
W jej trakcie znajdzie się
więc miejsce na rozważania:
czy i w jakim zakresie zacieranie różnic może być „równaniem w dół", a w jakim
„równaniem w górę". Na ile
i za ile można będzie utrzymać, rozciągając je na pozostałych, istniejące u.przywile;iowanie umysłowych, . które
teoretycznie rzecz biorąc
i jest w
- powinDo być tym
społecznym,
odczuciu
podstawowym minimum dla
wszystkich. Są to rozważania
konieczne, ale wtórne wobec
niepodważalnego celu: musimy stać się po pr.astu - pra

10bres

n»inądkowł

ł

żtłczłiwym rodom pn11jaci6l (~

akvrat»ie nie 1ldalo rię zcalohołć UJ porę
tn'kJpu lub 1kief'OłDCł1\ J'WP) - pchom11 się tu co roku, najczętełej to hltrtm lab morcu; pocinouąc spletldor
„perły poukich Tatr", .,złm0toe;

I

"°"'

łtfl., ffcL.
na
tftry~tytzne
zdobywając Odznaki
trasie m~y „Popularną" (kat. 111).
„Romą" (1c4t. II), „Mor.kim O~

iicy Polaki", .,ocu:11 ce-prótD"

I
I
I

(kot. I) ł „Watrą" (Mt. ,,$''), za~
znsjomoki i J>Odziuńając: z zapartym kh~ piękne toł
doki oraz_, ceny regłonalnych pomiqtek.
Przy tym wszystkim, •legttJ'łC łattoo
zakopiaf\skim urokom (ach, te rmzv
po węgiersku ••• !) my lodzia'Nn ,.u · ~·
stdmy nłgdy latwatoiemi i bez~
tyczni. Wyizedlsz11 kledt1i ..!!4 apa<;,r.
pod „Wierchami" (kat. I) ullyszalem
np. następującą 1tocną rozmowę dwóch
rodaków, z których jeden, podpieraeitlpagą,
bogato zdobion4
11lę
jąc
rając mteresujące

:;

I

grzmiał:

- Góry? - gdzie pan fu widzłn:
17Ó1"1/? ~ie wierz pan pocztówkom, fo.._
derom ł góralom - to tylko makieto
- wiem, bo jeltem fu Cntti ntz J>Odrobiona 1Wł cacy, to prawda, nie
zdejmuJ4 ;ą w czasie deszczu ł Mgłti,
farba nie pu§cila ..•
:teby
C6t, makieta makietą, crłe faktem
jeflt, te tego roks, 11 szczególnie w
czasie odwilży pod koniec lutegó, g6"tl w Zakopanem znłkll?t1 na długo

I

ma

I' n
I

I
I
I
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_,czyli 359 km i 432 metry (oddrogowa) od Placu Wolności, · a 432 km i 637 m od
Dworca Łódź-Kaliska. Słowem,
ładnych
nie tak znów blisko
parę godzin jazdy - najczęściej
w ścisku, krzyku i na jednej nodze, beJ: gwarancji wypoczynku,
ale za to z szansą na triumfalny
powrót w gipsowych skarpetkach
i nadzieją na kakaową opaleniz·
nę. która pielęgnowana troskliwie „citosolkiem" pozwoli nom,
po powrocie, co najmniej pnez
tydzień wyróżniać się korzystnie
z grona wyblakłych i wymęcze>o
nych łódzką zimą znajomych.
ległość

sumie,

H'

wziątDszy

na111d

możUtDoić
pod uwagę
zdobycia bogatego męża

mgłach, budząc

'°

I

„

c~ac1ł zrozumł1Jle

wątplitDOieł i Jtiepolcoje. lftt Jftf.T/fU!

na

SZCZJ/cf.e Gubalówzresztą. StoJ4c
ki (7 młlłut ;azdy 11lolejką, Z godzłny
Jcokjtt do 1r:olej1d) możu
czekanło

„

I
I

bylo nierzadko zobacz~ pr:relllmłia;ąCfl młoato opar dpóto i P11l6tD, mezf>vt jencie po~m11, isk PTZ1n'O!rliMjąey iowue każdemu łodzła1tłft01Dł
wzrusza.1ąc'fl

10łdok

t'Odzitmego Jeiomf-

nogrodu - ofulonego ('IDłdoć to !ł4Jle
piej z .Rudzkiej G6ryj ~ ueP'1 .adztl ł dlf'l'łÓUI,
Zono10m11

bot1ł ~esjł!
~zo;mi;my

ł poróumatda -

rię

blłżej

samym Zakopanem, które ;ok pot.0t4d4jq tettnł, Idy to._ rotoie (Pod;ok tttnentz11 ..._
tatrzamkłm) hsb -

ni,

próbu;ąCf/ ttricllłć f)Oehodz~ie

--1

.,za Kopamł'•, ayH
wzgórzami GwflolótDki. O tle ted-k
nie tDładomo dokladnłe le:tt'> %alc0f'lll
11aHńska tvef&,
Za~ - o tyle
Z'IDfl

mła&to

=

~!....~!eoo

od1co-

I

(po żon11 przyjeżdża ftę
Wypowiedzenie też pozostata 'IGCZe'} nadziej) Ili
DuJmtt tl7fęc Ił~ ł _,orue
ji! „kości4 niezcody".
aktytDa
t0szynko
f-0
JrienoszriałtDO królowi StefłtfłOtDi Baoże
racji,
tej
Nie tylko z
doić 1Dątle, aby wyprawa pod GiewOfłt
tor-emu, podpi1Ująeema so 1578 roks
gół umysłowych korzysta z
mogla konkurować np. z Ull/Cieczk4
pr~ytDileJ osadnieZtl dłs friepozoruj
I-miesięcznego prawa do wyMJ1lld
spalskie lasy lub tDtliazdem 111ńoski, • tytwl glółD'M(lfl odkrywcy
powiedzenia, a ogół fizyczdo Smardzewaeownikami,.
ldi~li ł hn'»t4'cmtlcJa -łonych z 14-dniowego. Również
dlatego, że konsekwencje zwol
L DllYLL
nienia się z pracy w wypadk-. Idy pracodawca Die chce
erminem „chimera" określa się erganizm zbaclotemat rbł·
. Dołwia~le cloRsea;rło DOW?dl lłllll',Vell wany :z kom6rek wywodzących się od dw6ch
się zgodzić na tzw. porozumcowania płc1oweco oaollnikbw, sblldowanyclt s kom6no1c
osobników. U ssaków, w tym r6wnież u człowie
genetyczni!' teńakicll. i meskłeh. W tego roclzaJn pr:sypad•
mienie stron, aą o wie.Je doka, taki nienormalny stan może powsta~ samokach motliwe •li dwie droirl rozwojn• .Jedna s nich prowatkliwsze dla fizycznych nit
rzutnie, na skutek pewnych zaburzeń w okresie
d:si do wykształcenia osobnika o obojnaczyełl. eeelllaeb płcio
embrionalbego. Zdarza się .t,o jednak bardzo
rO"ZWoja
tra.cą
miejsca
Z
llłllJ'llłowych.
wych, taw. hermafrodyty. Po ras piennsy •dało się jednad.ko. Poznanie genezy tego zjawiska oraz konsekwencji,
n!'k udowodllK, t9 w wi•k•tośei przypadlr6w osobniki taoni w tym wypadku wyprado Jakich prowadzi wsp6łwystępowanie w jednym organiz•
kie, mimo wyflępowanla w k!lt orcanl:m1ie ll:om6rek gene·
cowane nieraz latami prawo
mie dwóch populacji genetycznych różnych komórek, wytycznie teń&kich, ToswijaJ• się w normal- • - • petde dłużnego urlopu.
maga badań eksperymentalnych na zwierzętach laboratoaych :ldołno6ciacłl. )tłeiowyell męskiell1.
ryjnych.
Pollłyfsna akoclliwoiie - SłMi ctiime~ lń:Nym•;le się łylko pnes ;ledno poI doe. Tarkowskiego
Doświadczenia cłr Mystkowskiej
ąłO'!Nnyeh tu jedynie przyz ID!'tytutu Matki i Dziecka polegały na sztucznym połą
kolenie. Obserwaeje pozwOłiły aaterom na ~- lłt
kładowo różnic, wynika prze
c_:zenm poza organizmem dwóch zapłodnionych kom6rek japotezy, ie n nak6w, odmi„nie Bił • llllll7'dl ~-.6w
de wszystkim z rozbieżności J ~ JOwych myszy i pneniesien iu takiego „podwójnego" zarodtyp r6żnieowanla kom6rek płeiewyeh Qato-plemalłl) Je~,
ka z powrotem do narz ądó w rodnych samicy. o osobnlpraktyką
a
teorią
między
zdeterminowany genetycmtłe I 9ft mote !ryt zmieniony na ·
kacł_l, ~óre ud:oło _slę ~zy„ka ~ za pomocą tej met.ody, moż
Dlaczego klasa rządz.l&ca - .ro
na sm1ałp pow1edz1eł, ze maJą czworo rodzic6w.
dred:le ~ej.
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Z Zakopanego ,
donosi
Z. Szczepaniak
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JllS'l'OltlA MIS l'O~za:
Pe«czas pobytu w Krakowie w r. 1191 enan
austriacki. Franclssek ;s6sef I postanowił odwiellzit: pracownię · Jana Matejki. Tłumaczem był
namiestnik, br. Potocki. Cesarz sainteresował się
co oa
spytał,
„HołdM . pruskiego" l
szkicem
przedstawia. Zakłopotany Potocki odparł:
- To jest rysunek do bajki pt. „Historia 11111

~,~~,~~~~~~"&..,~'&I.
mam niewiele
estem jeszcze młodą
prze:!;yłam
ponad 30 lat, a już dwukrotnie
tragedię i coraz częściej · przyc.hodzl ml do
głov.ry myśl, że ciążv nade mną jakieś fatum,
że urodziłam się pod złą gwiazdą. Dwa razy
prói;>owa_łam związać swoje życie z mężczyzną i obie próby zakończyły się nieszczęśliwie.
_stas_ze_k był moją pierwszą miłościa, tą najp1ę~meJ_szą. o której dojrzali ludzie mówią
kobietą,

J

~
~

~

:al

powtarza''·-

~
~

Po samachu na łyele króla Jerzego m angielskiego, którego dokonała w 1191 r. niejaka Mał
gorzata Nicbelson, przy, pomocy swykłego stoło
właściciel gospody majdujący się
wego noża w . pobliżu miejsca zamachu, wywiesił na drzwiach
swego lokalu następujący napis:
"Tu moŹ1ła oglądać "'-idelec, naletący do noża, · przy pomocy którego Małgorzata Nichelson
chciała zamordow:Ui króla".

8
~~~:~~ ;m, g~':J~i:· o~~J~ ~~ś~~w:}~m;' p~~~~ ~:al
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On . miał wtedy 21, a ja - 18 lat. Zimą
llllręczyhsmy się. a latem pojechaliśmy na . pierwsze wspól!'e. ?'akacje. Byliśmy szczęśliwi. Pewnego
dnia pokłoc1liśmy się o jakiś drobiazg. Staszek wypłynął kajakiem !1a jezioro mówiąc, że potrzebuje
spokoju. Niespodziewanie zerwała się burza. Kiedy
dlugo nie wr~ał, ruszyłam na poszukiwanie, lecz
było Już za pożno. Trudno mi jest dziś jeszcze wymogłam
nie
Długo
ra~ć .. tamt'I m~ją rozpacz.
zmtlez_c sobi.e miejsca. Myślałam, że świat się koń
Ten
samotność.
czy, ze pozostała mi na zawsze
tragiczny przypadek łączyłam w myśli z poprzesprzeczką.
go
dzającą
Wlel.e lat potem, kiedy skończyłam studia I
częłam pracować, poznałam Olka. Miałam wtedy 25
lat. On jeden potrafił mnie zrozumieć. Nte drażniła
go moja wieczna melancholia i gorycz, które tak
odpychały innvch. Nie był natarC'zywy, ale miły i
wyro~miały. Nawet nie spostrzegłam jak sympatia
do mego przerodziła się w miłość. Rodzice moi też
Zaręmaniery.
takt . i dobre
za
go .. _Polubąi
czyhsmy się. Wkrótce potem Olek otrzvmał miesz
kanie. Urządzaliśmy je wspólnie i wspÓ!nym kosztem. Pr;zeniosłam nawet część swoich mebli. Kiedy
wspomniałam o ~łubie, Olek powiedział mi spokojnie,
te bardzo. chętnie ze mną zami eszka, ale bez ślubu,
t.e .małżenstwo nie . jest w jego stylu. To był dla
mme szok. Zerwałam.
I znowu jestem sama. Nie wierzę już w miłość
lojalność? '?-ie wierzę w nic. Po tym drugim okrut:
nym dosw1adczemu jestem dla mężczyzn chłodna
i wyniosła. Czasem łapię się na nienawiści. Znowu
opadaj1\ mnie myśli, że to właśnie owo fatum że
sk_oro m~j pierwszy narzeczony zmarł, drugi 'jest
m1 .nie pisany. Ja wiem, że takie wnioski są wbrew
jak1emukolw1eh- rozsą_dkowi, że to śmieszne. Sądzę,
te !u.z ner?':l:' odmawiają ml posłuszeństwa. Czy jest
MARTA M.
jak1es wyjsc1e?
n~~·
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- Dżok ogromnłe l(17łłe do
dobrych ludzi. Zaraz się na
pe.ni poznał- ·
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Chałubińskiemu, jednemu z zalożycieli Towarzystwa Tatrzańskiego fT.
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Konkursie zespołów Studencsilnej
w
zdobywając
kich
konkurencji I miejsce. Grają
ambitny program na pograni
awangardowego jazzu i
czu
rythm
tradyc,i
najlepszych
and bluesa. Wykształcenie mu
zyc:me umożliwia im aranpełnych
o
utworów
żacje
ekspresji partiach
wdzięku i
instrumentali
wokalnych
nych. W ubiegłym tygodnia
na nazwę zew plebiscycie
społu. członkowie sekcji muzyki młodzieżowej Łódzkiego
wybrali
Jazzowego
Klubu
Piotrusiom nową nazwę
HEROLDOWIE.
REROU.
Obecnie w skład
A. RutkowDÓW wchodzą:
ski (git. bas., kier. zesp.), M.
fort.,
Siejka (git., sax-alt.
T. Jędrych (git.
skrzypce),
(orgasol .), M. Janaszkiewicz
ny), Ponczek-Mi\ejski (śpiew),
Andrzej DeJong (perkusja).
Opr.: A. JOŻWIAK

-

Bo ZaTl:opane jest iionad wszystkim niestetu, z jednym tylko organizatorzy „Karnawału - 69" nie mogli sobie
porad:ttć - z zamówieniem, gdzie trzeba, właściwej pogody. Stąd też część
szakarnawalowych
zapowiadanych
leastw jak np. skik.ioering (jazda TM

1873). W roku 1886 Zakopane otntJmalo statut uzdrowisk11, a to r. 1899
kolejowe z Chabówk4 ł
połączenie
Krakowem. Później już w1zyst1co poszlo z górki - zaś panowie: Witkiewicz, Tetmajer, Kasprowicz, Szymanowski. Makuszyński - zakochani is
Tatrach, żyjący za pan brat : góralami - i kto wie zresztą, czy nie z
podpuszczenia tychże - zrobtff szczególnie wiele, aby przekonać licznych.
jeszcze wtedy „ntewlerllych„ o urokach i atrakcjach tuteju11ch okolic.
Winą wyżej wymienionych nie było
jednak zor11anizowanie 8' Zakopanem
:rimowych mistrzostw iwłata P'IS w roku 1929, 1939 oraz 196Z, nie oni
również wpadli na pomysł tfJPUSZczenia do miasta sforr1 ziejących 1palinami samochodóto i nie przewidzieli
także, że w roku 19611 blisko ?:! tysięey zakopiańczyków będzie m·uialo
dzielnie statvicsć czoła 2,S ~ turystów pragn4cych wlainie tu - pod
Giewontem - stracić swój CZIJll i pieniądze. Ba, podobną ochotq ł w tym
samym roku zapalało także 141 tysię
cy cudzoziemców, domagających się
miejsca w hotelu, solidnego fDiktv ł
regionalnych atrakc;i.
Te same, niewygórowane! ż
stawiają także co roku przybywaj
odcztu 1ł
do Zakopanego .lodz~ani
szego pobytu tutaj, tj • ~j f!O'alokowaltl
lowie lutego, czętć z
domach FWP fili ap •
się
;,Podhale", ;,Skalnica" e..,
sporo zdecydowało się na B--~1
watne, inni wybrali schroniska - a
wszyscy, z napięciem, wpadając jedynie od czasu do czasu do „Jędrusia~
na kwaśnicę, spółę, prażuch(1, groch
z kapustą lub do „Harnasia" na moskale - czekali nc rozpoczęcie u.k<>-

„
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I
ZAMIESZCZONY
N ALEZY
OBOK KUPON.
(opr. Henryk Ciski)

~---- ----..-----------1
kODkurS
. z
Kobiet,

przygotowaliśmy

Dnia
okazji
Państwo
wspólnie z
wym Zakładem Ubezpieczeń Oddział dla m.
i województwa.
Ł.odzi
Aby go rozwiązać, na•
Ql!.gadJety najpierw
znaczenie 6 rynąó
je
wpisać
sunków i
~ miejsce liczb znajkaż

karnawału

w czasie kied11

Nas:i:a inicjatywa nie przeszła bez echa. Pionierski przykład został podchwycony. Napinno o nail w prasie. Zjawili się naHadowcy.
Nowy ruch zataczał coraz szersse kręgi. Niebawem osobiście się o tym przekonałem.
stoł6wce nad ołrienk1Pewnego razu w
łabftczkę
zobaczyłem
posiłków
wydawania
nt wręcsył mi
Kucharz-konsulta
„Konsultacja".
sporząd7:1mla. smaC7lllycla i . , _
.,Podręcznik
~ dań" i uprzejmie -wyjaśnił;

IV - 1.090 ZŁ;
V - 1000 ZŁ.
'DO ROZWIĄZA~ 7JAŁ~ZVC
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się

od
bowiem,

mf1 wuyrey, przetańczywszy ;,ostatki", odwieszamv na
smokingi ł bill.owe
kolek lakierki,
suknie - Zakopane bawi się nadal.
że

-

I

trwającego

16 do 26 lutego. Okazaje

samoobsługę!

1.CMIO ZŁ;

DZIENNIK J,ÓDZKI ni: SS (6412l

piańskiego

~Pracownie,, nasUIO Pi'zectstębtorStwi li(
strasznie rozpieszczeni - powiedziałem na naradzie produkcyjnej. - Najwyższy czas przejść
na samoobsługę. To teraz jest bardzo popularne„. Czy nie moglibyśmy sami myć podłóg?
Do tego wcale nie trzeba .być inżynierem.
A więc, proszę koleżeństwa, proponuję eo nana sasadach
sprsątaczk:i
obowiązki
stępuje:
kolektywnych najpierw weźmie na siebie Zira Zwajgzite, technolog. To młoda. wykw~li
fikowana siła, na pewno da sobie · radę. Mo:lna
wykreślić równie:t etat gońca. Naczelnik dziagospodarczego Abele całe życie '!V&lczy
łu
z otyłością. Trochę rucbu na świeżYm powietrzu na pewno mu dobrze zrobi. Obowilp:ki
inżynier Saukums.
przejąć
kierowcy może
O.trzymał w tych dniach prawo jazdy. Niech
się wprawi w sztuce prowadzenia maszyny.
Oto moje propozycje dotyczące przejścia na

dym z nich, a następ
nie odpowiednie litery
przenieść do pól znaj:
- . - , . dujących się w dolneJ
Jedczęści diagramu.
literom odnakowym
liczby.
Jl9Wladai• jednakowe
konkursu (wyJlozwbµania
przesyłać
starczy samo hasło)
n•lełY na adres naszej redak·
di s dopiskiem na kopertach
w
PZU
i
„I>Ł"
,.X:ookv.rs
20 bm. Na
~inie do dnia
..,ycłęsców oczekuje 5 cennycli
nagT6d w postaci bonów towa_.,wych następującej wartości:
I NAGRODA 2.500 ZŁ;
D - 1.500 ZŁ;

1

głównie

regionalnych, kabaret „Los Juha-sos", a wreszcie - „Lykorz z nie swojej woli", czyli po prostu - „Lekarz
mimo woli" wystawiony w adaptacji
gwarowej przez TeC"tr Amatorski im.
H. Modrzejewskiej w Zakopanem, ale
wszystko to nie ożywiloby jednak dostatecznie tegorocznego zakopiańskie
tonącego w bło cie i
go karnawału
zwalach nie sprzątanego z ulic śnie
gu. gdyby nie III Ogólnopolskie Mistrzostwa Dziennikarzy w Kosz11Tc6wce (11a razie tylko męskiej). Dzienni•
karskie popisy pod koszem staly się
już bowiem tradycyjnym i mile wi•

łów

I

się

studentów PWSM w Łodzi. Po
triumfie na u FMMR odnieśli
nowy sukces na Jesiennym

i
1
I
1

~
4·r1· 7·b·U·ł-n-18·17·1

m -
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JOANNA
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-.Dzie4 dobry;
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się

lutym

w

Ponieważ BIAŁE KRUKI po
siadają taką samą nazwę jak
znana śląska grupa rozrywkopresją
pod
wo - beatowa,
swych zwolenników zmienill
RZECZY.
Jiazwę na DZIWNE
Aktualnie występują w skła

~

N1es1en1e pomocy innym daje człowiekowi
przypadku
w
ogromną satys~ak~ję, zadowolenie
'll dabne.go zał~tćwiem_a sprawy. Najbliższe wakacje mo
g 1a ys spędzt gdzieś w nie znanej Ci miejscowości.
Nowe strony, nowi ludzie, pomogą Ci l>detcbnąć
dręczącej Cię
o
i choćby ~ chwilę zapomnieć

dują:ych

powstał

z inicjatywy Kazi·

Czechosłowacji.

~
~

Po_za tym dobrze byłoby, abyś bardziej zajęła się

Niniejsz.,;

2:esp6ł

1968 roku

li

~

llWOJą pra~ą. za_wodową, może jakąś działalnością spo ~

12

JtRUKJ

mierza Kowalskiego, organisty i kompozytora, który na
FMMR otrzymał nagrodę
Klubu .Jazzowego za kompotwoim
być
chcę
zycję „Nie
miesią·
W
wspomnieniem„.
cach wakacyjnych zespół wy
kołobrzeskim
w
stępował
Non-Stopie obok tak renomo·
wanych grup jak: CZERWO·
NIEBIESKONO-CZARNI,
z
FLAMENGO
i
CZARNI

:al

łeczną.

11-1-~·3-20·1·

Hu· IW OR

HUMO R

~m

PIOTRUSIE
Rekrutują

lilii!

li
BIAŁE

~

doświadczeniach. ~

R-drse.

111

~

~

«"19' Ir. Kowalsltf ~„ 1sler.
(git.
zesp.), D. Maludziński
(gi&.
elektr.), J. Wiśniewski
bas.) i P. Ciszek (perk.).

iHH

rywali (drupep
pozostałych
miejsca nie przyznano).

~

2P(_)mn.ij o obydwu gorzkich
Skieruj na to_ ~ałą swoj~ siłę woli, a za jakiś ~
c?'as z JM;Wnosc1ą wspomm.ać będziesz te histo- ~
. rie ta~ Jakby zdarzyły się komuś innemu. Ra- ~
dziłabym C1 też zwrócić się o poradę do lekarza ~
~.~ologa, który zaleci Ci jakieś uspokajającę środ ~

Z

WYSTAWA

LaU.featami ubiegłorocznego
n Festiwalu Młodzieżowej Mu
zYki Rytmicznej organizowa•
nego przez ZŁ ZMS I Łódzki
Klub Jazzowy zostały dwie
grupy wokalno - rytmiczne:
BIAŁE KRUKI l PIOTRUSIE,
które zajęły ex-aequo I miejsce, zdecydowanie dystansując

N
a
p

i.

s
a
ł

M.

s

T
E

ck

A

narla.ch za koniem) czy wyścig sań
odwalać ze
trzeba było
kumoterek
U dal się
względu na brak śniegu.
wprawdzie obrzęd weselny, pozostała
występy zesposzopka zakopiańska,

-1

- Mat& llft\Jćłzle ima i>otł oknem, mfęso,
kartofle., kapusta i inne produkty leżą przygotowane koło kuchni. Może pan sobie ugotować obiad według swego gustu, Smacznego!
W wars:ńacie szewskim przeczytałem plakat:
naucz się je na·
„Umiesz drzeć obuwie prawiać! Wszelkie prace związane z naprawą
obuwia damskiego I męskiego można wykonać
na miejscu. Konsultacje dla początkujących
w czwartki ł soboty od tZ do 16".
W pracowni krawieckiej, gdzie chciałem zaartystycznie
mnie
, mówić spodnie, ucieszył
,..ymalowany slogan: "Szyjemy sami!".
A.le najwięł<ua niespodzianka czekała mnie
w domu.
- W sobotę na pana wypada kolej napalić
zako·
llOd kotłem centralnego ogrzewania munlkował mi przewodniczący komitetu doW niedzielę umyje pan klatkę
mowego. zamiecie ulicę.
scbod~ a we wtorek Chwyciłem się za serce. Na szczęście przewodnielll!CY komitetu zdąłył mnie uprzedzić:
- Niech paą nłe mdleje, panie dyrektorze!
Do npitala musiałby pan ud~ się piesżo. Poirot.owie Ratunkowe, idąc za zainicjowanym
przes pana przykładem, również wprowadziło

.

NmooblllaRł

1':rftł.

M>AM OCHOCKll

dzianym finatem karnawałowe) zabawy.
I tu nasi nie dali się zapędzić w
kozi róg. Nie dość, że udało się im
nie przegrać wszystlcich meczów. ale
jako najbardziej fair grająca druży
na, powieźli także do domu potężny
puchar, kaczkę z gumy (prezent od
sympatycznych pTZeciwników z Kielc)
oraz porządny, co najmniej tygodnioBo też pogoda była nawy katar.
prawdę okropna. Odwalano wszystkie
kuligi, starzy górale, odstawiwszy sanie do lamusa, płakali jak dzieci sły
sząc o zarobkach taksówkarzy, nartostrady na Gubałówce spłynęły wodą.
groźba roztopów zawisła nad terenami mistrzostw świata w dwuboju, aż
tu nagle - kiedy zrozpaczeni spakowaliśmy walizki i wyszliśmy na Krupówki obejrzeć d.efiladę konnych poczna
jadących
sztandarowych
tów
otwarcie mistrzostw - jak nie sypnę
razem ze Sniegiem ło ..• ! I tak Zakopane odźyło. W nocy śnieżyca zaczęła się na dobre, a my siedząc w
zasapanym, wlokącym się leniwie i
ciężko pociągu pomyśleliśmy - jak to
łodzianie:
zwykle poszkodowani
wszęd;tje dobrze, gdzie nas nie ma.."
Nawet w śniegu pod Giewontem."
ZDZISŁAW SZCZEP ANI AK

I

I

I

Problemy w listach Czytelników

Zamiast piasku - _ środki chemiczne

Wszystko dla Ew! Podwójnie ukarani Nowa

technologia
w walce z gołoledzią

wczorajszego dnia - 8 marca - łodziankom pozr>staną na pewno miłe wspomnienia. Niemal we
wszystkich zakładach pracy i biurach mężczyźni
pamiętali o solenizantkach. Były więc kwiatki dla Ew,
drobne niespodzianki i wiele miłYch serdecznych życzeń.
W wielu instytucjach odbyły się okolicznościowe' krótkie
spotkania, na których przedstawiciele dyrekcji i rad zakładowych dziękowali kobietom za ich pracę i życzyli
dalszych sukcesów. W dużych zakładach przedstawicie!e
kierownictwa odwiedzali oddziałY składając na ręce
najlepszych, względnie najstarszych pracownic gratulacje dla całej żeńskiej załogi.
W zPO „Wólczanka", w których te proe. nłogi ~tanowią
kobiety oddano wczoraj do u:lytkn urządzone w adaptowanych pomit"szczeniach biurowych dwie sale jadalne z bufl!tem, gdzie będzie można zawsze dostać także gorące dania.
W ZPB im. Harnama na okolicznośr.iowe spotkanie poproszono tal<~e przed~tawicielki kobiet Wietnamu, którym wrę
czono laleczki w regionalnych strojach. W ZPB Im. Minchlewskiego, gdzie pracuje 8 tys. łodzianek zaprojektowano
16 rozmaitych imprn np. filmy, koncerty, spotkania. Nie
zapomniano też w tych zakładach jak i w wielu łnny"h
e rencistkach, które poproszono n1t impres,. i przewidziano
dla nieb kwiatki i drobne upominki.
Wieczorem w wielu kołach terenowych Ligi Kobiet
Przedstawiciele FJN
odbyły się uroczyste spotkania.
i komitetów blokowych dziękowali aktywistkom za ich
ofiarną pracę m.' in. w szeregach opiekunów społecz
nych, komisjach pojednawczych I komitetach domowych,
oraz blokowych. Obok występów artystycznych zorganizowano także przy okazji pokazy przyruidzania tortów,
kanapek, potraw z jaj, ryb, mleka. Ogólna degustacja,
w której uc-zestniczYli nierzadko także mężowie, była
przyjemnym uzupełnieniem wieczoru.
Z okazji Dnia Kobiet nasz handel spisał się dobnie. Skl~
py spożywcze zostały świetnie zaopatrzone we wszystkie
poszukiwane artykuły, m. in. w wyroby „armałeryine I w~
dliniarskie. w stoiskach warzywnych nie :aa.brakło nowabjek, ani nawet skrobanj!_j marchwi. Kwiaciarnie przygotonie było w tym dniu nigdy. W cuwały tyle kwiatów, ilu
kierniach nie brakowało rozmaitych ciast, (a trzeba przvznać, że Łódzkie Zakłady Piekarnicze wykonały je naprawdę wspaniale) oraz ró:tnvch słodyczy.
Dziś o godz. 20 w Pałacu Sportowym z okazji Między
narodowego Dnia Kobiet i 25-lecia PRL Rada Kobiet
m. Łodzi i WKZZ organizują imprezę rozrywkową dla
blisko 10 tys. łodzianek. W części artystycznej odbędzie
się rewia „Bujamy wśród gwiazd" w wykonaniu zespo(kas)
łu aktorów z warszawskiej ,,Syreny".
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„Barwy wal·
NIEDZIELA.
ki" - !ilm w Muzeum Historil Ruchu Rew..ilucyjnego (ul.
13 0
·
>, godz. 11"o
Gdańska
p~
PONIEDZIAŁEK.
zbrodni bitlerowdawllieniu

*

skich" - odczyt mg.r JC. Prze
smyckiego, o godz. li, w Klu
bie LK (Piotrkowska 1S5).
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li - jako jednopostaw
kształtowania
gnhr „Rodzina
społecznych dzieci i młodzie:!:.,..
wykład dr A. Majewskiej
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Remont kapitalny. Słowo to , 1966 r. zwolnienie z opłat czyn
sz:owych za remontowany loprzejmuje grozą Wielu lokato
kal może mieć miejsce jedynie
rów. Wprawdzie niektórzy lo
sól. Badania wykazał;!''. :!:~ łrod
Na ten eksperyment sdecy•
w przypadkach przeniesienia
katorzy Sil na czas remontu
ki chemiczne nie niszczą gudowano się w połowie listopalokatora wraz ze wszystkimi
przenoszeni do baraków i pomy i skóry. Natomiast . wadą
poto
Wówczas
roku.
da ub.
tej metody jest nlemożllwośc
ruchomościami do pomieszczestanowiono w Miejskim Przed
ale
zastępczych,
mieszczeń
stosowania jej na wszystkich
siębiorstwie Oczyszczania wpro
nia zastępczego. Wtedy lokawiększość musi go przeżyć u
soli i
jezdniach. Mieszanka
wadzić do walki z gołoledzią
tor nie płaci czynszu za dosiebie w mieszkaniu.
chlorku wapnia nie nadaje się
na łódzkich jezdniach środki
na kostkę bazaltową, a jedychemiczne - sól z chlorkiem
O takim właśnie remoncie tychczasowy lokal mieszkalny,
nie na jezdnię asfaltową.
dotychczas
zamiast
wapnia
lecz za pomieszczenie zastęp
pisze ob. W. K. z ul. 22 LipTrudno jeszcze dziś powiemiestosow~nej tradycyjnie
ca 22. Remont trwał u niej c:ie.
i kiedy wszystkie
dzieć czy
szanki piasku i soli. .Jak kaźulice Łodzi będą w czasie zidy ekspryment, również i ten
prawie pół roku i do tego w
Jest to wprawdzie duży poposypywane
gołoledzi
mowej
był początkowo traktowany ozimie. Przez te pół roku następ, bo kiedyś i za barak pła
środkami chemicznymi. Na ten
nową mestrożnie. Najpierw
sza Czytelniczka była pozba- cono tyle, co za mieszkanie,
temat MPO będzie jeszcze prze
todę stosowano na jednej piaprowadzało konsultacje z wyskarce, później na trzech, a
wiona możliwości korzystania
ale dlaczego przy ustalaniu
r;ospodarki komunaldziałami
ostatnio na pięcln.
dopiero
z łazienki i ubikacji, a czasoulg dla lokatorów remontowa
nej rad narodowych. Jednakże
Eksperymentem tym objęto uli
wo z wody i gazu, nie mówiąc
nych domów nie uwzględnio
zorganizowanej
ostatnio
na
ce w śródmieściu Łodzi, m.
przez Instytut GospocJarki KO
Zein, ul. ul. Piotrkowską,
jut o tym, że stale przenosiła
no tych, •d:tórych na czas remunalnej naradzie p;'.;ukreślaito
romskiego, Worcella i część
się wraz z meblami z jednemontu nie można przenieść
w oparciu o doświadczeul. Sienkiewicza.
go nie ogrzanego ponrieszczedlagdzie indziej po prostu
nia 18 miast w Polsce, które
jut po zakońDzlś, prawie
że
środki chemiczne stosują
możzimowego
okresu
czeniu
nia do drugiego.
tego, że brak jest lokali zaposypywać w
jezdnie m<l'Żna
na ~cenić te próby. Czy zdały
Przez cały czas musiała jedstępczych.
czasie 8-krotnie krótszym niż
one egzamin? Z tym pytaniem
nak płacić pełne komorne
Ulgi dla tej grupki lokatoprzy stosowaniu piasku i sołl
do dyrektora
się
zwróciliśmy
oraz nowa technologia jest tań
naczelnego MPO w Łodzi.
przewidziane za mieszkanie z
rów nie wiem jak wysokie (to
Podawano jako przykład,
sza.
równowość,
kazda
Jak
_
wszystkimi wygodami. Tymmusieliby już ustalić fachownależytym
w
że utrzymanie
nlet i ta ma swoje zalety i
czasem jej znajoma, Js;tóra po- cy), miąłyby i tę dobrą stronę,
stanie 10 mln metrów kwadra
wady. Niewątpliwą zaletą jest
towych jezdni w czasie zimy
dobny· remont przeżyła wpraw
fakt, że dzięki stosowaniu soli
że w trosce o własny interes
kosztuje o 50 mln zł łaniej.
te
I chlorku wapnia, środki
dzie w niezbyt wygodnym, ale
do
administrację
zmusiłyby
Maiąl! to wszystko na uwaI
d0
dze, liczymy, że i w Łodzi no
m topią w temperaturze
przynajmniej należycie ogrza- częstszego zaglądania na teren
nus 15 stopni oblodzenia na
wa technologia całkowicie się
jezdni i zapobiegają gołoledzi,
nym baraku, placiła za to loremontowanej posesji. A wteplasku ___P_r_z_Y_J_m_i_e_._ _ _ _ _ _ _J_._K_r_._
w przeciwieństwie do
kum dosłownie grosze.
dy na pewno prace poszczególl I soli. Poza tym, co jest tak~
Inna nasza Czytelniczka, zna
nych ekip nie trwałyby tak
środki
beZ znaczenia,
że nie
usilnie
jąc rozkosze remontu.
chemiczne nie powodują koro
długo jak ~ziś.
stopwiększym
w
metalu
zji
zabiegała o przeniesienie jej
(h)
niu niż mieszanka piasek do pomieszczenia zastępczego,
ale ponieważ pomieszczeniem ....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nie
takim przedsiębiorstwo
W poniedziałek - 10 mardysponowało, musiała remont
ca - o godz. 15.30 w sali
przetrwać w domu i ta<:t jak
obrad RN m. Łodzi (Piotrkow
ob. W. K. płacić za świadcze
Otrzymywali§my
l.6dzkiego".
piwa prz11
Słynna ptjalni4
ska 104) odbędą się kolejne za
nia, których była pozbawiona
wówczas solenne zapewnienia,
uł. Pwtrkowskiej 92 jest nijęcia na Studium Pracy Spoprzez długie miesiące.
że Ul „2r6delku", gdzie miały
czym w porównaniu ze „ŻróA oto tematy wyłecznej.
interweniować
Próbowałam
miejsce fakty pobicia obsługi
barem piwnym
delktem"
kładów: „Patriotyzm i interw ADM - skarży się - ale tam
przez chuliganów oraz kradzie
mieszczącym się u zbiegu ulic
nacjonalizm w świetle ideolopowiedziano mi, że jest takie
że kufli, zapanuje spokój, poNowotkt i Kilińskiego. Wybigii marksistewsko - leninowzarządzenie i basta. Byłam i
ta nyba w drzwiach, zdemolo nieważ dyrekcja ŁZG - Bary skiej" - mgr mjr J. Mielnik
w Prezydium DRN i też nic
wystąpiła do KD MO Sródwany szyld z nazwą baru, a
oraz „Zadania aktywu FJN i
nie wskórałam. Dowiedziałam
mielcie z prośbq o otoczenie
io pomieszczeniu
wewnątrz erganizaeji społem:
innych
się tylko, że zgodnie z wyja$opiewiększą
tego lokalu
brudnym i ciemnym od dymu
nych w utrwalaniu spokoju I
nieniem Ministerstwa GospoktJ. Tego rodzaju wyjaśnienie ponądku w mieście" tytonwwego - pijacki gwar męż
płk
darki Komunalnej :r; 13. I.
fłasze; gapublikowaliśmy
czyzn. którzy przyszli hl „doK. Skwara.
zecie 20 kwietnia 1961 r. Jest
prawić" się zimnym i gnanym
""'wem, po tvypttuft2
„ ... alkoholu. marzec 1969 r. A io „Zr6dełku" nic się nie zmieniło. NaTrzeba naprawdę wiele odwadcil lokal ten jest azylem dla
„Zródelku"
gi, aby wypić
prsy
:: Koło spółcJsieby6
okolicznych cht.digwmów i pijakufel piwa. Lokal te1' kiedył
: : „Splocile" (Miekiewicsa 15) li
Jców.
7t<>3il oficjalną nazwę pijalni...
MięcJsynarocJewego
:: okazji
Jak dlugo jeszcze będzie się
orzeźwiających (!).
"41>0iótD
:: Dnia Kobieł wpłaciło !.5"
:: słołyeh - bucłowę Cenłrum Niejednokrotnie był krytyko- tourować tea stena neczy1

11 Nie ma scody na śmlert
poezji" - wieczór poezji w
Klubie Stlldentów (Piotrkowska 77), o godz. -.

Społeczne)

,,Zródelko''

ukosa

„

Zam·1ast kw·1ato' w

„.

•

„

::

Zdrowia

~

Dsiecka.

IDGlł?/

-
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U._.

lamach „DziennikG

Oszczędzai w PKO
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NOWOCZESNE
Z IALKOWlCZE.
REPASACJA :ł D'OGRODllCY
.
i ROLlllCYPOŃCZOCH! 1 SADŹCIE MORWĘ . TAPICERSTWO

MHD OBUWIEM I GALANTEKL\ lnferma.le PT klienłld.
że w sklepach obuwnłcącb eąnne Sil pankł:y

repasacJl

MORWA nie ma chdyeh
bowych.

pończocłK

„

Broniewskiego (pawDen)
Zaolziańska

•

WL

„
„

o.
Koszt ogrodzenia

paw. ZIS

ByłomskleJ

Długosza

35

19121

Wrześnieńska

Sp-nia Pracy!)!) T 1'PICER··

66a

11

żywopłotem morwowym jest niewspółmierny w stosunku
do ogrodzenia siatką i wynosi 1.400.-

111

w

Zakupującym

przypadku

Il

obuwie

do poszerzania

•

ZAPRASZAMY DO NA8ZYCB PUNK.TOW

•

GWARANTUJEMY TF.RMINOWE WYKONANIE USLUG

••
••
•••

Zlecenia na

usługi

tapicerskie
90
135
Piotrkowska 166
Traugutta 9
Rzgowska 13'7
Próchnika 18
AI. 1 Maja 66
Kilińskiego
Kilińskiego

sprzedam. wygody - własnościowe rakowski
PKO
66654 g
.J. D11browsklego kupię. Tel. 4łl-57, po 17 STUDENTKA
filologii
8811'15 g POKOJ z kuchnią-wła-: angielskiej uczy angieldomku 1- skiego, konwersacje. Tel.
snościowe w
„MOSKWICZA-407'' sprze rodzinnym kupię. Ofer- 377-99, Stanilewlcz
dam. Łódź, Klonowa 4 ty „66617" Prasa, Piotr- KOREPETYC.JB - mateI ,Zasta kowska 96
„WARSZAWĘ"
matyka. Tel. 579-94, FI66765 g
rok l~G7 - sprze DWOCB mlodycb, pra- dala
vę" dam. Rzgów, Grodziska cujących poszukuje sub
PRALNIĘ chemiczną wy
66750 g
4', godz. od 13
pokoju. dzierżawi lub przystą
lokatorskiego
Pra!a, pi do spółki fachowiec
„86686"
Oferty
GARAZU najchętniej na Piotrkowska 96
posiadająl!y uprawnienia.
Osiedlu Wł. Bytomskiej
Prasa,
„66541"
Oferty
40
kuchnię
POKO.JB,
Z
PolWojska
poszukuję.
Piotrkowska 96
śródmieście,
kw.,
m
skiego llł/11&, m. 15
piętro, bloki, zamie UBRANKA chłopięce do
- - - - - - - - - - - VIII
I Komunii Swiętej pole
Z POKOJE, kuchnia (U nlę na 3 lub 4 pok<>je ca prywatna pracownia
Tel. 299-03
m kw.) I 3 pokoje, Im- z wygodami.
krawiecka, Piotrkowska
chnla (98 m kw.) zamie
nię na 3 do 5 pokoi z LOKALU wraz z pomie- 84 (sklep w podwórzu)
blokach, I szczeniem nadającym się SAMOTNI znajdą ciekakuchnią w
Oferty na pralnię i farbiarnię we oferty małżeńskie w
p. do ni p.
„66795" Prasa, Plotrkow pilnie poszukuje. Oferty prywatnym Biurze Maska M
„96540'' Prasa, Piotrkow- trymonialnym „Swatka",
ska !IS
Piotrkowska 133
Łódź,
LUBLIN - „M-ł" spół
dzielcze, ff m kw. (ciePRZETARG
pła woda), zamienię na
mieszkanie w Łodzi. oferty „86554" Prasa, Piotr Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. J. Markowska 911
chlewskiego "Poltex" w Łodzi, ul. Ouodowa 17.

ną w
Łódź,

71

g•-----------

„

Meble tapicerowane pianką
molto pren i szlara/ią
SPRĘżYN)

- to nowoczesność i wygoda

morwę przysługuje prasię o bezzwrotną 50 proc.
Wydziału
pośrednicłwem

·········-·······--------....--····-··\
FUTRO nylonowe, br11norki anglelsltle,
zowe
nowe - sprzedam. RozOGŁOSZENIA DROBNE
miar 161. Swierczewskie
MK4 g
go 4a, m. 7
komfortowej, SZCZBNięTA - suczki
or med. ZIOMKOWSKI POŁOWiii
spfze
willi
metry
z
dwurodzinnej
Cocker-Spaniele
- specjaUsta weneryczTel.
ne. skórne. szesnasta - dam. Tel. 294-74, gOdz. czkam! sprzedam.
g
66709
66520
Z-20
1
318-14
Piotrkowdziewiętnasta.
65745 g DOMEK
>ka 59
I-rodzinny z WOZEK spacei:ow:r ~
ogrOdem w Łodzi kupię. dam. Kilińskiego f8, m.
SPOŁDZIELNlA Lekarz:l Mirosława Grenda, zam. n
8118:11 g
„Zdrowie ' Borz:ewisko,
Specjalistów
p-ta Nie- PIANINO niemieckie ta
w punkcie usługowym mysłów
"623 g nlo spnedam.
Lipowa
przy Al. Kościuszki 67
66852 g
dom z 31-2
wykonuje operacyjne u- ZAKOWICB 378-81
sprzedam.
ogrodem
pomidorów
ROZSAD„
>uwanle tylaków koń
czyn dolnych, wszelkie WŁASNOSCIOWE place „Zelandia"
sprzedam.
ginekologiczne z prawem zabudowy - l'el. f83-37
zabiegi
5650I g
zgierz-Cheł
oraz przeprowadza ba- sprzedam.
wyloso65, „FIATA-P-125"
Łagiewnicka
histopatologiczne my,
dania
sprze
PKO
w
wanego
16678 g
cytologiczne. lnforma• Szutenbach
1
Ull8 le PLAC lub domek nawet dam. Oferty „86'tOO" Pra
cje: tel. 382-90
_ __
nie wykończony na te- ~sa-'-,-"'P_..io_:_:tt_k_o_ws-"'k-'-a~_M
spod renie
wyłączony
DOM
lub poza ,,MOSKWICZA-f02" (górŁadzi
kwaterunku z ogrodem, Łodzią w miejscowości ny sllńik) sprzedam. :tu
2 lub 3 mieszkania wol letniskowej kupię. Ofer bardź, Czarnkowska 3/5
Wila- ty „66530" Prasa, P191r- garaże. Niedziela od go
n„ - sprzedam.
1dziny 1$
nowSka 15-3 (Widzew) . koWSka 91
8S556 IC

korzystania z nowoczesnych aslug tapicerskich.

(ZAMIAST TRADYCYJNYCH

placu 100 X

•

DOM OBUWIA
uL Piotrkowska 91
przyjmuje równld

cło

przyjmują

punkty przy ul. ul:
255-88
sa
dotację
355-31
Rolnictwa pny Prezydium Bady Na313-94
rodowej.
ł
„ 355-68
ł
Pnecięłna !O-gramowa hodowla jed„ 470-69
wabnika morwowego przynosi dochód
„ 306-82
8.000 zł i więcej w czasie I łygodnL
" 333-41
ST.CZegółowych im:formacji w zakresie
(oddz. stolarnia)
nasadzeń morwy i hodowli jedwabnika
Os. Dąbrowa, al. Anczyca, 32 tel. 495-70
udzi.ela Lódzkie Pnedsiębiorstwo ObroOs. Koziny, uL Piełrusińskiego 52
tu Surowcami Wlóldenniczymi i Sk·)Os. Wł. Bytomskiej, ul. Górnicza 42
rmnymi w Lodzi, uł. Pojezierska 90a,
Dla mieszkańców Balut przy ul. STARY RYNEK 1 wkrótce
teL 584-80.
zostanie otwarty nowy pawilon uslug meblarskich.
•
~ ~~e~~e4ilee~
kuchnię, ANGIELSKI 307-04, Bu-1 ogłaszają przetarg na sukcesywne wykonanie do
POKO.JB,
„SYRBNĘ-1414" wylosowa I Z

wo ubiegania

Woj. Polskiego 61

w Lodzi, ul. Roosevelta %, tel. %38-76,

uprasza

morwową

4.800 u
100 m.

Przybyszewskiego fO

•

gle-

NajdogodnieiSZll formą nasadzeń morwy są żywopłoty, które spełniają rolę
ogrodzenia i jednocześnie służą jako
baza paszowa dla hodowli Jedwabnika

ul. Cieszkowskiego 7

„

wymagań

końca

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

łel.

I

sierpnia 1969 r. z

materiału

wykonawcy:

Pokrywka rys. BJ -061
B.1-062
B.1-059
Uchwyt BJ-055
Wózek BJ-056
Stożek mały BJ-058
Tulejka dystansowa BJ-060
Tulejka dystansowa BJ-063
Kółko rowkowe BJ -058
Pręt BJ-053
stożek mały BJ-051
Wkręt BC-44607
Obróbka łożysk wg rys. BC 31857
Łańcuch wg rys. BC 31611

sworzeń
Sworzeń

szt.

„

340
340
340
3.100
176
3.100

"

340

„

340
3.100
3.100

szt.

340

„
5.000
„ 1.500

„

mb

100

Oferty z podaniem l!eny I terminu wykonania
w zalakowanych kopertach z napisem „przetarg
na czę~ci zamienne" należy składać w dziale
administracyjnym n/zakładów lub pocztą do dnia
25 marca 1969 r. Komisyjne otwarcie ofert nas~ąpi w · dniu 29 marca 1969 r . o godz. 10. Rysunki techniczne do wglądu oraz Informacji udziela
dział gł. mechanika sekcja części zamiennych
~l. 583-eo wew. 207 w godz. 7.30-15.30. no wzię
c~a udziału. w przetargu zapraszamy przedsię
biorstwa ?Snstwowe, spółdzielcze i instytucje nieuspołeczmone. Zastrzejlamy sobie prawo wyboru
o~erenta lub odstąpienia od przetargu bez noda1555-k
nia przyczyn.
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WA.bil!: nt.BFONY

lnfenaaeJa
Strat

łelefoaiezaa

Połarna

Pogołowie

"

Rał•nlto

Posotowie MO rr, .......,
Jnformaeja PKP
lnformaeja PKS
Pomoe 4roeowa PZM
Potrotowie eoersetyesne
Pocołowle oświetl. alie
Ośrodek laf. Ust. ł.ZSP

•••

5'1-ot

511•11

1115·91
533 .....
334-31
ZZ0-11

391-11

'l'EATR'I'
'l'EA'l'R WIELKI godz. te
„Zemsta nietoperza";
:Hl.J.
nieczynny
TEATR POWSZBCRNY g.
15.30 „Czarna komedia",
g.
1t.U
„Kawior I kaazanka";
18.3. nieczynny
TEATR NOWY - godz. 15, 19.łl
"Dziś do ciebie" przyjść nie
mogf:"; 10.3. nieczynny
MAI.A SALA - godz. 20 "Bii•
ski nleniajom7"; 10.3. nieczynna
TJ!}ATR JARACZA (w sali Teatru
Rozmaitości)
godz. 15
„ W pustyni i w puszczy",
godz. 19 „Katdy kocha Opa
Ję"; 10.S. nleczynny
TEATR 1'.15
godz.
t't.!ł
„Poskromienie złośnicy";
10.3. nieczynny
OPERETKA - godz. 19 „Tmniej w Rio de MaracaSBO";
10.3. jak wyżej
TEATR PINOKIO godz. 12
„Niebieski piesek"; 10.s. nie
czynny
TBATR AR•L BIUN - g. t1 l ts
"Przygody
misia
warszaw•
skl~o"; 10.1. godz.
11 .Lekarz mimo woli"
TEATR ZIEMI ł.ÓDZKIBJ godz. 17 „Fircyk w zalotach";
10.3. nlecZY'ltn7
MUZEA
MUZEUM
mSTORJJ
Wł.0IOENNICTW A (ul. Piotrkowska 282) czynne od g. 11-18.
10.3. nieczynne
MUZEUM RUCHU REWOLU•
CY JNEGO (Gdańska 13) czyn
ne w godz. 10-17; 10.3. nieczynne
MUZEUM SZTUKI (Więckow
skiego 36) - czynne w godz.
10-16; 10.S. nieczynne
MUZEUM
KATEDRY
EWO·
LUCJO'NIZMU Ur. (Park Sien
kiewicza) - czynne od godz.
10-14; 10.3. nlecz,.nne
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
i ETNOGRAFICZNE (Pl. Wol
ności U) czynne w godz.
11-14; 10.3. nieceynne

KIN A
„Angelika wśród
piratów" od lat 16 (franc.)
godz. 9.45, 11.45, 13.45, 15.45,
17.45, lł.45; 10.3. jak wyźej
POLONIA - Dni filmu polskiego - 1989. ..Człowiek z
M-3" od lat 14 (poi.)
godz.
10.15, 12.30, 14.45, 17.15, 19.f5
10.3. jak wyżej
WlSŁ"Jl ,.Za)tocł)ana włedt•
ma" od lat 18 (wł.) godz. 11,
1%.15. 14.JO. 17.15. lt.łl
l0.3. jak wyżej
wr.OKNIARZ „Imiona miłości" od lat li (franc.) godz.
10; 12.30, 15, 17.30, 20
10.3. jak wytej
"
WOLNOSC - „Angelika włr6d
piratów" od lat 18 (franc.)
gQdz. 10, 12, 14, Ul, 11. 20
10.3. jak wytej
ZACJU;TA "Zw1erZ4=ta• od
lat 11 (franc.) godz. 10, 12.
14, „Na Rusi" od lat
W
(radz.) godz. 16, 18, 21
10.3. ja"k wyżej
ADRIA - Po:!:egnanle z tytułem „Wojna
trojańska"
od
lat 14 (wł.) godz. IO. 12.30.
15, 17.30, 20; 10.3. „Słońce w
sieci" " od . lat 18 (czeski) g.
10, 12, 14, 18, 18, 20
CZAJKA - „Weekend z dzlew
czyną'" (poi.) ed lat l4 godz.
15, 17, 19; 10.3. nieczynne
BNERGETYK
„Czarny mustang" (USA) od lat 11, godz.
13, 17, 111; 10.3. nieczynne
BAŁTYK

GDYNIA „Eskadra czuwa•
od lat 11 (radz.) godz. 10, 12,
14, 11. 18, 20
10.3. jak wyżej
HALKA - nieczynne
l MAJA - „Przygoda ... paski" godz. 14.30 „Hasło Korn"
od lat 14 (poi.) godz. 15.30,
17.~.
20; 10.3. " „Po:rwanle
dziewic" od lat 111 (rum.) g.
15.30, 17.45, 20
ŁĄCZNOSC
"Kronika pew•
nej zbrodni" (NRD) od lat a,
godz. 15, 17, 19; 10.3. „Hasło
Korn" od lat 14 (poi.) g. 18
ŁDK „Beczka prochu" (jap.)
od lat 16, godz. 12.30, 15, 17.30,
20; 10.J. jak wyżej godz. 15,
17.30, 20
MŁODA GW AlłDlA „Samot
ność we dwoje"
od lat 18
(poi.) godz. 10, 12.15, 14.30,
17, 19.30; 10.3. jak wyżej
MUZA „Dzielni
kowboje"
g. 14.45 „Królewski urlop" od
lat H (bulg.) g. 15.45, „Opera
cja św. J'anuary" od lat 11
(wł.)
godz. 17.45. 20
•
10.3. „Królewski urlop" godz.
15.45, „Operacja świ4=ty January" godz. 17.45, lO
OKA ' - „Cl wspaniali mętczyt
n! w swych latających ma•
szynach" (ang.> od lat 11. g.
15, 17.30, 20; 10.3. „Kim pan
jest dr Sorge?" (!r .) od lat
16, godz. 15, 20. Film DKF
godz. 17.30
POLESIE Bajki
god2. 12
„Lalka" (poi.) od lat 14, g.
13, Hl, 19; ltl.3.
„Lałlra"
g.
l&, 19
POPULARNE „Przygoda na
Mariensztacie" (pol.) od lat 7.
godz. 15, n, 19; 10.3. uieczya
ne
PRZEDWIOSNIE
,.Kobiet11
jest kobietą" (franc.) od lat tS
godz. Ul, 20 (18 seans zam·
knlęty);
10.3. ,,Konl~c barona ungerna" (radz.) od lat
14, godz. 15.30, 17.45, 20
PIONIER - (g. 9, 1l " !leanse
zamknięte)
„Przygoda w ~ó
rach" godz. 14, 15 ,,.Małżen
stwo z rozsądku" od lat li
(pol.) godz. 16, 18.15,
20.30;
18.3. „Małżeństwo z rozsąd
ku" godz. 10, 1%.15, 14;30, 17,
19.3ą

I TV

„Pod gwiazd" frygljsk"" od
lat 14, godz. 18, 20.lS
10.3. Bajki godz. Ił, 1•. Dni
Filmu Polskiego - 1... Od
„Zakazanych piosenek"
do
„Pana
Wołodyjowskiego",
„Pościg"
od lat lS.
godz.
18, 20
DTZU'RY APTEK
Piotrkowska 193, Nlclarnlana
111, Rzgowska 51. R. Luksemburg I, laracza
W!ęckow
•klego 2L

n.

10.S.
Tuwima 19, Piotrkowska 25 ,
Ossowskiego 4, Karolewska 48,
Gagarina 8, Limanowskiego 1,
Przyb)'3zewsklego li.
DYZURY SZPITAU

I Klinika

Poł.·Gin. Im. C11rieul. Skłodowskiej

NIEDZIELA, I

llARCA

PROGRAM I
t 00 wlad 9 05 Fala 58 t Ul Ma
•
' ·
• • 1
gazyn wojskowy. IO.OO „Dz wna
góra" - s~u~h. 10.!0 Moja gitara I mój sp1ew. 10.35 Kon~ert
rozrywko~.
11.00 „Rozgłosnla
Harcerska . 11.łO „Czy znasz ma
~
świata".
12.05 Wiadomoscl.
12.20
Transmisja z mlstrzostw świata w hokeju w Lu
blanle - . m~z Polska - NRF.
1~.0Q Radiowy magazyn przebojow. 13.30 Tr".'nsm. m!ędzynarodo
wych zawodow narciarskich
o
Mem<>ł'ial Br. Czecha w Zakopa
nem. 14.30 „W Jezioranach". 15.00
Koncert życzeń. 1&.00 Wlad. 16.05

odc.
17.49 Mój magnetofon.
18.00 EkSJ>resem przez świat. 18.05
Polonia śpiewa. 18.20 Dż~ntelme
ni żyją dłużej. 18.35 Piosenki
spółki Zembaty "- Bogacki. 19.00
Parada oszustów:
„Van
Dyck
dza lwa" - słuch
19 30
~1~':'."~ax. 20 .oo Przypomina~y
kabaret „Wagabunda". 20.20 L.
van Beethoven V symfonia
U 20 5S Spotkania na ferma
cimo 21 25. Jazzowe korepetycje.
~1 '.1;0 Ch. w. Gluck: „Alcesta".
22 .00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda
siedmiu wieczorów. 22.20 Spotkanie _ niespodzianka. 22.35 Mu
zyka, którą lubię. 23.00 Wiersze
t bl'
Muzyka nocA.
zar o iwe. 23 · 05
„
TELEWIZJA

I"

8.10 TV . kurs rolniczy <!""· 8.45
„Przypominamy, radzimy
(W).
8.55 PKF (W). 9.05 „Skarb w
Srebrnym J'eziorze",
f!lm fab.
pr~.
jugo~!. (W).
10.45 „Ich
sw1at" film prod. rum. (W).
u.oo Spraw?zdania sport?w:e: 1:
Sprawozdanie z meczu piłki n<?Z
nej
Legia (W-wa) Zagłębie
(Wałbrzych).
Inauguracja sezonµ 50-lecia PZPN (W-wa I Za•
kopane). 2. Sprawozdanie Z ml
strzostw świata w hokeju na
lodzie. Mecz Polska - NRF ~u
blana). 3. Sprawozdanie z mię
dzynarodowych zawodów narciar
skich
o Memoriał Bronisława
Czecha I Heleny Marusarzówny
PROGRAM D
(z Zakopanego). "
Ok. 11.45 (W
8.30 Wlad. a.as Radl"'"'roblemy. przerwi
Dziennik
14.15
_,,....
Dla dsied: .Jultu. (W).
olskl
8.45 (Ł) Program dnia. 8.50 (Ł) „W g6rę rzeki" (li
akowa).
Koncert życzeń. 9.55 (Ł) „Spoj- 15.i1 .,Przemian"'" (W).
15.45
rzenia I refleksje". 10.15 (Ł) Po- , m Nd Odrłłll: Kon
lauranek literacko-muzyczny. 12.05 Z' tc)w fe1tlwalu
r.
roWlad." n.10 Publicystyka między
S-'•„•mi
b t
w). _ 18.Ji
" ....._
Yz-nar odowa. 1% . 20 p orane k sy mfo - l(llw"
„Architektura
nlczny. 1~·~? .,Podwieczorek przy, na w W-wie" _ ~
erą
mikrofonie . 15.02 (Ł.) Koncert ~t •r Wład'91aw 'J'atarkieżyczeń.
18.00 „Przeboje sprzed WłcS (W) !'1 łO sprawoldal)l.e z
lat". 18.30 Koncert chopinowski. ~opejskich • l.lr&)'Sk
ych
17.00 · Wiad. 17.05. Ty!!odnik dźwlę
J.e.ll:ldej atleąee (g Bellfadu).
kowy. 17.~0 Rewia piosenek. 18.00 19, 39 Dobranoc (W). 19.40 Dzien
Wiecz0' ltteracko-muzyczny. 2~.30 nik (W), 20.10 „Tabliczka w mu
ze świata opery. 21.00 D~}ennik. zeum„ _ felieton TV (W). 20.30
21.%2 „Tanec;zny .non stop • 22.00 MiędzynaJ'odOWJ' F
wal „Zło
O~ólnopolskie w1ad. sport. %2.30 ty jeleń" ..,..
oncert finałowy
Niedzielne spotkania z muzyką. (Braszow. Rumunia). 21.39 Wia23.22 Kołysanki I serenady. 23.50 domości sport. (W). 21.40 „Ryzy
19-.
Wiadomosci.
ko zawodu"
nowela film.
Swląteesna
pomoc lekarska:
prod. franc. (W).
PROGRAM Ili
dzielnica Sródmieście - Piotrkowska 102. tel. 271-80, Bałuty
PONIEDZIAŁEK, H MARCA
- z. Pacanowskiej 3. tel. 541-96,
H.05 Przeboje na start. :M.25
PROGRAM I
Górna Lecznicza 2/4, tel. Peryskop wydarzenia tygoHD-62, · Polesie - Al. 1 Maja dnia. 14.45 Powracająca melodyj a.oo Dzienni)<. 8.20 Muzyka rozu, tel. 3115-83, Widzew - Szpi- ka „Ob-la-di, ob-la-da". 15.05 rywkowa. 8.39 „Papierowy rytalna
tel. m-53. zgłoszenia „Stan alarmowy" - o~w. 15.25 cerz'' - opow. 1.08 „Na śniego
na wizyt)' w domu w godz. Zwierzenia prezentera. IS.50 Pio wej górce" - słuch. 9.25 Koncert
1&-1&, ambulatoria czynne do senk! z marynarskiego w~ka. rozrywkowy. JO.OO "W Giewałdo
godziny 17. Zabiegi plelęgn!ar 16.10 Ro„mowy o piosence - cz. wej" - odc. 10,20 Muzyka bal~
skle wykonuje się w
tyeh Niemen. Ul.35 „Splewające gita- towa. 10.45 „Lekarz przypomina •
punktach :w godz. 8-18. Zgło ry". 18.511 O polskich raubritte- n.oo „Orły" - słuch. 11.30 Gra
szenia na zabiegi w domu rach - gawęda. 17.00 Niedzielne zesp. M. J'anicza. 11.45 Porady
godz. S-18.
rytmy. 17.30 •• Trzej towarzysze" praktyczne dla kobiet. 12.05 Z kra
ju i ze świata. 12.25 (Ł) „Koncert
z polonezem". 12.45 Rolniczy kwa

Skłodow1klej,

15 - przyjmuje rodzące I chore ginekolog!cznie z Dzielnicy
Górna.
li Klinika Poł.·Gln. AM, Ili.
Sterllnsa 13 - przyjmuje rodzą
ce ! chore gtnekologlcmie z
Dzielnicy Sródmieście z rej. po
radni „K" przy ul. Kopcińskie
go 32 I Nowotki 60.
Szpital Im. R. .Jordana, aL
Przyrodnicza 719 - przyjmuje ro
dzące I chore ginekologicznie z
Dzielnicy Sródmieście z rej. poradni „K" przy ul. Piotrkowskiej 107 i Piotrkowskiej 2611.
Szpital Im. M. Madurowłna,
M. Fornalskiej :n - przyjmuje rodzące I " chore glnekolo
glczn!e z Dzielnicy Polesie.
Szpital Im. R. Wolf„ ut. ł.a•
sfewoicka 34131 - przyjmuje ro
dzące I chore gtnekologicznie z
Dzielnicy
Bałuty
I Dzielnicy
Widzew.
Informacje · o dyżurach szpiiall innych specjalności teL 03.
Nocna pomóc lekarslta, ut.
Sie;akiewie:sa 131, tel. łł4·U w godz. 19'-5.
Nocna pomoc plelęplarska
Al. Kościuszki 48, tel. 3Z4·09 zgłoszenia
telefoniczne na zabiegi do domu w godzinach

Przegląd

wydarzeń

mlędzynaro-

dowych. 1&.20 „Pękają pąki kwia ·
tów" - słuch. 17.20 Melodie rozrywk<>we. 17.40 Wielkie gwiazdy
opery. 18.05 Melodie ludowe. 18.25
Popołudnie z muzyką. 19.00 Kabareclk reklamowy. 19.15 „Przy
muzyce o sporcie". 20.00 „Siedem
dni w kraju I na świecie". 20.26
Wiad. sport. 20.:n „Matys!akowie". Zl.01 R;ldiokabaret.
a2.Dl
Wieczór starych przebojów. 23.00
II wydanie dziennika. 23.10 Wiadomości sport. 23.15 Gra orkiestra D. Gillespie. 23.30 Utwory
fortep. 24.00 Wiadomości.

•I.

POKOI „Spotkanie z BM'•
rym" godz. 14,30 „Kasia Ballou" od lat 18 (USA) llOdz.
lS.30, 17.45, 20; 10.3. "Ostatni
po Bogu" od lat H (pol.) g.
15.30, 17.45, 20
REKORD „Koncert" ~z.
JO, 11 „MaTysia ! Napoleon"
od lat Ił (poi.) godz. 12.30.
lll, 1'1'.30, 20; 10. 3. „Maryt>ia
i Napoleon" llodz. 10, 1.2.30,
15, 17.30, 20
aOMA „Poszukiwacze skar
bów" godz. 10, 11, 12, 13, U
„Angelika I król" od W.t 1f I
(franc.) godz. 15, 17.30, 20~
10.3. „Angelika I król" Co<k·
Ił, 12.30, 15, 17.30, 20
I
sorosz - „Urodzinowy wie- a
czór" godz. 14 „Major Dundee" od lat l i (USA) g?dz.
15, 17.15, 19.30; 10.3. „Major
Dundee" godz. 17, 111.15
STOKI „Brzydkie kacząt I
ko" J. lł „Dziesiąta ofiara" •
od lat Ul (wł.) g. 15, 1'1', 19 •
10.3. „Dziesiąta ofiara" ~od2.
15, 17, 19
STYLOWY
STUDYJ'NB
Konfrontacje - 1968. „Wspom
nienle" (kub.) od lat li, g.
15,45, 18, 20.15; 10.3. „Ameryka, Ameryka" od
lat IS
('!!SA) godz. lS. 19.15
STUDIO „Hamida" od lat
11 (NRD) god"z. 15 „Alphaville" od lat lS (franc.) godz.
17.15, 19.30; 10.3. „AlphavUle"
godz. 17.15, 19.30
TATRY - Bajki: „Dzielny gar
barz'·', „Złote miasto Inków",
„Czarodziejski
pierścień",
„Gapiszon kucharzem" g. ,.
10, 11, 12, 13, 14, 15, IS. 17.
Dni F!Jmu Polskiego - 1969.
Od „Zakazanych piosenek"
do „Pana Wołodyjowskiego"

t•

; tury kameralne.
;•
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20.~ Dziennik.
20.20 Wiad. spoct. 20.25 „Wojsko,
strategia,
obronność".
20.41 Wiązanka melodii.
20.50 Wieczorny
koncert. 21.25 „Pięć minut o wychowaniu"'. 21.30 Kalejdoskop kul
turalny. 22.00 Aud. dokumentalna.
22.30 Rewia piosenek. 7,.1.00 Il wy
danie dziennika. 23.18 Wiad. sport.
23.15 A. Dwarlonalte gra VIII Sonatę B-dur s. :Prokofiewa.
:u.oo
Wiadomoścl.

PROGRAM H

przy 11. .Zachod1ieJ 24, teleft1 551-82

'majdają się ł1l

w dużym wyborze
DAMSKIE PLASZC,ZE WIOSENNE

·--„.„...........................„--................

•

poważna. 15.00 Wiadomości. 15.05
Godzina dla dziewcząt I chłop-

5 ~:~k;;!c:s~~~~~~~~~
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produkeJi modelowej ZPO „MODENA" w Poznaniu
oraz ,.JARKON"

PROGRAM m
17.05 Quodlibet - czyli, co ktli
lubi. 17.30 „Trzej towarzysze" odc. 17.40 Od pierwszego nagrania. 18.00 Ekspresem przez świat.
18.05 Tydzień na UKF. 18.20 Upio
ry chadzają pieszo. 18.30 RomaR
Waschko i jego płyty. 19.00 „Hra
bia Monte Christo" - odc. 19.30
Muzyczny pojedynek Cz. Wydrzyc
ki - cz. Niemen. 19.ł5 Pogwarki
u Szymona. 20.00 P1erwsze obroty.
20.20 „Kłopoty rodzinne" - humo
reska. 20.35 Płyty nasze i naszych
przyjaciół. 21.00 Szklarska nie zna
na. 21.20 Pocztówki dźwiękowe z
Paryża. 21.45 O. Respighi. Dawne tańce. 22.00 Fakty dnia. 22.08
C:wiazda siedmiu wieczorów - J.
C. Pascal.' 22.15 Nie czytaJ!ś,..le to posłuchajcie. 22.35 Stanisław I
Anna Oświęcimowie. 23.00 Debiuty poetyckie. 23.05 Muzyka nocą.
TELEWIZJA
15.:?0 Politechnika TV: P'izyklf
(!\urs przygotowawczy) „Ferromagnetyzm" (Gdańsk). 16.05 Po
litechnika TV
(kurs przygotowawczy) „Zastosowanie zjawisk
magnetycznych" (Gdańsk). 16.35
Dziennik (W). 16.45 Dla dziec!:
„Zwierzyniec" w
programie
m. In. „Przygody dziwnego psa
Huckleberry" (W). 17.30 „Echo
stadionu" magazyn sportowy
(W). 17.58 Wiadomości dnia (Ł).
18.05 „Człowiek w mieście" (Ka
towice). 18.30 „Kronika SO-lecia
Kraju Rad - rok 1932" (Katowi
ce). 18.5-0 „Eureka" magazyn
popularno-naukowy (W).
19.20
Dobranoc (W).
19.30 Dziennik
(W). 20.05 Teatr TV:
„Niewl·
dzialna kochanka" - Pedro Cal
deron de Ja Barca (W)• 21.35
„Klaps" - magazyn aktualności
filmowych (W).
22.05 Dziennik
(W). 22.25 Politechnika TV: Fi•
zyka kurs
przygotowawczy
(powtórzenie, Gdańsk). 23.00 Politechnika TV:
Fizyka kurs
przygotowawc~
(powtórzenie,

„

I

mach. 13.15 (Ł) „Mistrzowie pastę-o
pu" - rep. 13.25 „Prawdziwy bi~·
kit" - fragm. 13.45 Słynne chóry.
14.18 M. K. Ciurlonls - kompozytor litewski. 14.45 „Wieczór" opow. 15.00 Koncert Chóru PR.
15.20 Czytamy Ruch Muzyczny.
15.35 Polskie tafice. 15.45 .• satelity
na co dzień". 16.00 Wiad. 16.05
Koncert tematyczny.
16.45 (ł,)
Aktualności
łódzkie.
17.00 (Ł)
Felieton. 17.10 (ł:.) Wybitne nagra
n!a muzyki. 17.30 (Ł) Łódzkie chóry dziecięce. 17.45 (Ł) Piosenki ra
diowej listy przebojów. 18.05 (ł:.)
Aud. Red. Oświatowej. 18.30 „Wid
nokrąg'" refleksje nauki. 18.45
Lekcja jęz. rosyjskiego. 19.00 Wia
domości. 19.07 Muzyka rozrywkowa. 19.30 „Role Niemców może
pan grywać" - słuch. 20.10 Dźwię
kowe
wydanie
miesięcznika
„Jazz". 20.35 Notatnik kulturalny.
20.45 Piosenki polskie. 21.00 Z kra
ju I ze świata. 21.27 Wiad. sport.
21.30 Koncert z nowych nagrań
Wielkiej Ork. Symf. PR i TV pd.
W. Krzemieńskiego. 22.11 Aud.
poetycka. 22.21 D. c. koncertu.
23.05 Melodie rozrywkowe.
23.13
„Ambicje i starty". 23.30 Gra Ka
towickl Zespół Taneczny „Metrum". 23.50 Wiadomości.

8.38 Wiadomości. 1.35 Fala 56.
8.45 Koncert trzech orkiestr. 9.30
Wiad. 9.35 Uniwersytet Radiowy.
155 Muzyka ludowa. 10.25 „W Jezioranach". 10.55 z
twórczości
Wł. :Zeleńsk!ego. 12.05 Z kraju i
ze świata. 12.25 (Ł) Komunikaty.
12.ao (Ł) „Melodia, rytm i piosen
ka". 13.00 (Ł) Wiadomości sportowe. 13.05 (L) W l~dowych ryt-

Gdańsk).

Serdeczne wyrazy współczu·
cia kol. Stefanii Będkowskiej
z powodll śmierci Męh

inż.

Zygmunta

Będ~owskiego
składają:

'ZARZĄD,

RADA SPOŁ·
DZIELNI,
KOLEŻANKl
I KOLEDZY ZE SPOŁ·
DZIELNI " INW ALI DOW
"MILLENIUM" W ŁODZI
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Chwyciłem futro z wieszaka l wybiegłem
nią. Skwitowała mnie krótkim „Dzięku
ję". .Żadnego spojrzenia ani uśmiechu. P~
czułem się " jak szatniarz.
Było
mi trochę

za

przykro.
Kiedy

mi
-Tak.
- I nigdzie "pani z Gdańska

~

nie wyjeż-

dżała?

- Nie... To znaczy byłam w Gdyni, w Sopocie" .. Jeździliśmy" wozem.
;_ Czy siostra pani jest mężatką?
-Tak.
- Czym się zajmuje pani szwagier?
- Jest inżynierem. Pracuje w stoczni.
- Przyjemnie pani spędziła
czas u siostry?
- Bardzo.
- I nie miała pani
żadnych
niemiłych
przygód?
- Absolutnie żadnych.
.Takież mogłabym
mieć
przygody?
- Różnie bywa.
Proszę mi
powiedńeć,
czy zna pani Annę Darecką?
- ·Nie. Pierwszy raz słyszę to nazwisko.
Kto to taki?
- Znajoma pani męża.
- Nie wierzę,
żeby Henryk
miał tutaj
kochankę.

- Powiedziałem, że to była znajoma uśmiechnął się Downar. Nie wysuwałem
żadnych innych przypuszczeń. Pani lej nie
zna?

Nie . .Tuż powiedziałam..
- I mąż nigdy o niej nie WIPOll'Jlnan
- Nie. Ale e co panu właściwie chodzi'?
Nie rozumiem. Co ta kobieta , ma wspólnego
z moim mężem? 0{.y pan przypuszcza, ile to
ona go zamordowała?
Downar potrząsnął " gło'Wl\.
- Daleki jestem od takich przypuszczeń.
Jak pani się zapewne domyśla,
prowadzę
dochodzenie w sprawie
tragicznej śmierci
pani męża I każdy szczegół związany z tl\
sprawą jest dla mnie ważny.
Czy nie ma
pani nic przeciwko temu, żebyśmy jutro rano pojechali do Krakowa?
- Możemy jechać.
Downar wsunął notatki do szuflady, dając tym do zrozumienia, że uważa rozmowę
za skończoną.
- Nie będę już: dłużej pani zatrzymywał.
Proszę przyjść do mnie jutro około dziewią
tej rano. Pojedziemy wozem.
Podniośła się z krzesła. Przez chwilę stała
niezdecydowana,
jakby miała ochotę coś
jeszcze powiedzieć, czy o coś zapytać. Nic
jednak nie powiedziała.
Skinęła gł.owę na
pożegnanie, odwróciła się i wyszła tym samym szybkim, nerwowym krokiem.

-

'm'6ciłem, Downar długimi krokaprzemi"erzał pokój.
No i co o tym sądzi1;1:? spytał.
Nie bardzo mi się podoba to wszystko -

odparłem.

Downar położył mi rękę na ramieniu.
- Nie sądź, że ja jestem zachwycony tą
historią - powiedział zamyślony. Obawiam
się poważnych komplikacji.
Kiedy
chcesz
jechać
do Zakopanego?
- Dzisiaj w nocy. Mam już bilety. Jadę
sypialnym.

- A może zostałbyś do jutra? Pojedziesz
ze mną i z tą babką do Krakowa. Byłoby
chyba wygodniej, żebyśmy byli z nią we
dwóch. Latwiejsza rozmowa. A
poza tym
mógłbyś zebrać jeszcze trochę dodatkowych
materiałów. Sądzę, że interesuje cię ta sprawa.
- Nawet bardzo.
- No więc właśnie. Daj
się
namówić,
!U)rzedai bilety i jedź ze mną jutro.
Zgodziłem się. Byłem rzeczywiście zafascynowany tą niezwykłą historią, a poza tym
widziałem, że Downarowi zależy
na moim
towarzystwie.
Jakie masz plany na najbliższą przy- spytałem. - Może pójdziemy razem
na obiad?
-

szłość?

- Dobrze, ale najpierw muszę pojechać
do ogrodu zoologic'z nego. Jeżeli nie masz nic
lepszego do roboty, to jedź ze mną.
- Do ZOO? - zdziwiłem się. - A cóż my
tam będziemy robić? Chcesz zasięgnąć porady u szympansa?
Niezupełnie
uśmiechnął się
Downar. - Chcę dowiedzieć się czegoś o śpiewa
jącym żółwiu.

Z powątpiewaniem pokręciłem głową.
- Nie sądzę, żebyś się czegoś dowiedział.
Ten nasz śpiewający żółw nie ma chyba nic
wspólnego z zoologią.
Downar wzruszył ramionami.
- Bo ja wiem. Przyznam ci się, że nie
znam się na żółwiach. Małą mam nadzieję,
żeby to coś dało, ale spróbować trzeba.
Pojechaliśmy na Pragę.
Tak jak przewidywałem, wizyta w ogrodzie zoologicznym nie na wiele się zdała. Dowiedzieliśmy się, że rząd żółwi dzieli się na
trzy podrzędy: żółwie skórzaste. skorupowe
i miękkoskórne, ale o śpiewającym żółwiu
nikt nie słyszał.
Nasi rozmówcy wysunęli
przypuszczenie, że jest to może jakaś nazwa
używana przez któreś z plemion zamieszkujących
wyspy Archipelagu Polinezyjskiego,
albo, że po prostu ktoś w ten sposób ochrzcił
jakiś produkt spożywczy, czy perfumeryjny.
Nikt oczywiście nic pewnego na ten temat
powiedzieć nie umiał.
Obejrzeliśmy
przy
okazji żółwie, węże i krokodyle i wróciliśmy
do samochodu.
(24)

(Dalszy

ciąg

nastąpi)
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