erwaterzy Oil
_,.,,_.,,. .„Wierdzajq
wnę ponosi Izrael

Pedsumowanie roczaej pracy
8 k••isji i specjalnego poselskiego
zespełu
lstote zmiany
85
poprawek

. . . . nieddela I poniedsiałek
H l Jf - - 19&9 r.
Blik XXJV
!k Sł . . . .,

Pojedynek artyleryjski przez
sueski w czwartek ao·
sprowokowany przez woJ·
ska izraelskie - stwierdza ra·
port obserwatorów ONZ przed
stawiony generałowi Odd BulIowi.
· Kairski
dziennik
„Al Ab·
ram'',
który opublikował tę
wiadomość, dodaje, że H
po·
sterunków
obserwacyjnych
ONZ potwierd,zilo ten fakt.
W noc;y z piątku na sobot<;
w północnej
części
Dolmy
Jordanu dwukrotnie doszło do
wymiany oi;:nia między izrealskimi
i
jordańskimi
siłami
zbrojnymi.
Pierwsza wymiana ognia spro
wokowana przez wojska izrael
skie w ok r ęgu
Al
Adassija
trwała 15 minut. Po raz drugi
wojska izraelskie ostrzelały z
b r oni maszynowej l moździe-1
rzy stanowiska jordańskie w
Szuna. Wymiana ognia I.rwała
75 minut.
Kanał

stał

Spotkanie
l'ixon
Ehan

DZIENNIK
1:0 DZKI
~J.:..m~~~: .:i.~:

Powołanie Pańslwawej

Na posiedzeniu w dniu 14 bm. Rada Państwa zarządziła
do Sejmu PRL i do rad narodowych, wyznaeza-

prezes
••
SU1.wskiego;
••
••
:• mianowano
Pode- wicepreresa Nacz.el
••• dwornego
Komitetu Zjednoczonego
•
••• Stronnictwa Ludowego,
:~-----------'---.......,~·
••
••• J. Broz-Tito
••• ponownie
••
•
••• pnewooniczącym ZKJ
Je.il

wszystki1n

w lła'5•wm ciągu widownią cwał:
townycb zamieszek. W ostatnicha
dniaeb
Ił
osób poniosło tam:
limierć, a łM domów llOStałe spa•

I

irnżynie:rowie.

7.akoóczyli
opracowywanie pco-1
jeJ<tu unikalnej llrui przesyłowej•
prądu stałego o IJ>OCY I m.llD ł:l·J
Jowatów. Budowa jej pierwsze-•
go odciilka, ktbrym
popłynie:
prąd
o naplęci.u 1,5 mm wolt•
rcnpocu>ie się za '! lata.
:
+ SPECJALNY wysła:unik prea
:sydenta USA Nixona J. Irwin•I
rozpoczął w Piołtek w Limie ros
mow,- z rz~em perawiańskim I
DottCZlł
one
w
s.zezególności a
sprawy wywłaszczenia przez Pel
1-arzysłwa•

:Na przedpołudniowym posiedzeniu w dniu 15 bm. zjazd
ZKJ zatwierdził bez dyskusji i
jednogłośnie sprawozdania czterech roboczych komlsji problemo.wycb, które omawiały zagad
nienia wewnętrzne: sprawy systemu .społeczno - politycznego,
rozwoju stosuolrów społecmoospodarC2)"ch, oświaty, naulrl
lnłłtuey «n polityki socjal-

fnej.

Zjazd

zatwierdził

także

profesor

Uniwersytetu

miastach wYłączonych
z województw •

cze w

przewodnicząeego

Rada Państwa ustaliła liczbę

członków

rad

narodowych

wojewódzkicłl

i

miejskich

spra-

wozdanie
Komitetu • • • • • • • • • • • • • • • eeeeer
Centralnegopoltiyczne
ZKJ z , działalności w okresie od popu.edniego

~f~1 z;:g7:~! s~~~~~i;,acr::a~~=
zeaproboWwł również

Spotkanie

soo: z rodzinami
·w Huston

+

Jubileuszowy podarek

Ośrodek

nagrodził

W

wypoczynkowy

na Bałutach
•
czynie
społecznym

(Informacja własna).
Inicjatywa zrodziła się w Miejskich
Zarządach Budynków Mieszkalnych i Wydziale
Gospodarki
Komunalnej
i
Mieszkaniowej
Prez. RN m. Łodzi . W ramach
czynu społecznego dla uczcze·
nia 25-lecia PRL 5-tysięczna ar·
mia pracowników MZBM posta·
nowiła wybudować
basen ką·
pielowy z odpowiednimi urzą·
dzeniami, jak szatnie, natryski,
pomieszczenia sanitarne.
Wczoraj w OK PZPR Łódź Bałuty odbyło się zebranie or·
ganizacyjne
komitetu budowy
ośrodka
wypoczynkowego.
W
skład komitetu weszli dyrektorzy i główni
inżynierowie ·
a
także główni
księgowi
MZBM,
kierownik
Wydz. Gospodarki
Komunalnej,
przewodniczący
ŁKKFiT, przewodniczący Prez.

Oświadczenie rządu
Agencja TASS opublikowała
oświadczenie rządu ZSRR skierowane do rządu Chińskiej Republiki Ludowej w związku z
nowymi .beo:czelnymi prowoka·
cjami zbrojnymi władz chiń
skich, · dokonanymi w dniach
lł i 15 marea w są111ie wyspy
Darua,nskij.
W dniu lł marca o gOclz. 11.15,
według czasu moskiewskiego stwierdza rząd ZSRR - grupa
uzbrojonych
żołnierzy
chiń
skich podjęła nową próbę wtar
gnięcia na terytorium radzieckie na wys;>ę DamanskiJ,
na rzece Ussuri.
Następnego dnia 15 marca - liczny oddział uzbrojonych
:i:ołnierzy chińskich, przy popar
eiu dział artyleryjskich i miotaczy min, zaatakował żołnie
rzy radzieckiej straży granicznej i strzegących wyspy, w wy
nikn czego są zabici i ranni.
Podjęto
odpowiednie
kroki
i prowokatorzy y,ostali wyparci
z wyspy. Ta nowa bezczelna
prowokacja zbrojna władz chiń
skicb jest brzemienna w po-

Oz1·s' 8stronI

Łódź-Bałuty.

Przewodniczącym komitetu
został
przed·
stawicie! KŁ PZPR - L. Podgórski.
Ośrodek mieścić się będzie w
Parku „Promienistych". Dokumentacja jest już w przygoto·
waniu - również w czynie społecznym przez głównych inżynierów MZBM.
Nie ustalono
jeszcze wprawdzie wielkości basenu, ale jest zamiar, aby był
to obiekt ładny i duży, aby
mógł jak najlepiej służyć mie·
szkańcom Bałut i innych dziel·
DRN

ważne

następstwa.

Jednocześnie

władze

chińskie

wzma1<aja histerię ant:vradziec·
ka wokół nie uzasadnionych i
agresywnych
roszczeń
terytorialnych. usiłując stworzyć podstawy do nowego zaostrzenia
napięcia w radziecko-chińskich
stosunkach miedzypaństwow:vch.
Wypacza.i"'C
bezczelnie
fakty,
wład>;e cb\ńskie podejmuja próby uniknięcia odpowiedzialno-

Manewry IATO
na Morzu Sródz iemnym
Wielkie manewry NATO bę
się toczyły na Morzu śród
ziemnym od 17 do 28 marca.
Udział
wezmą
jednostki mor·
skie należące do pięciu państw
członkowskich.
Gros tych sił
będą stanowiły 22 okręty należące
do USA, Grecji, Włoch,
Zjednoczonego Królestwa i Tur
cji. Głównym zadaniem manewrów będzie atak łodzi podwod
nych z samolotów i ścigaczy
rakietowych przeciwko konwojowi morskiemu
u
wybrzeży
Turcji na wysokości Wysp Egejskich.
dą

Kardynał Wojtyła

w Rzymie

Pierwsze roboty przy przygotowaniu terenu pod budowę roz
poczną się
wiosną br.
Pomoc

W ostatnich dniach przybył do
Rzymu arcybiskup krakowski,
kardynał Karol Wojtyła. Uczest
niczy on w dorocznej sesji Rady Kościelnej do spraw Kato!ikó~ świeckich, której jest człon
kiern.

kich zakładów pracy. Otw:ucie
basenu projektowane jest w
przyszłym rolru,
Kas.

Pobyt kardynała Wojtyły w
Rzym ie potrwa około dwóch tyj
godni.

nic.

przyrzekają

także

załogi

bałue

deksu Karnego na 8 swych
plenarnych
zebraniach,
rozpatrując szczegółowo propozy
cje
poprawek
wniesionych
przez rząd, wojewódzkie .r.espoły poselskie, a także przez
indywidualnych posłów.
Ogółem
komisja
przyjęła
propozycje poprawek do 85
artykułów KK. Większość tych
poprawek ma charakter mery
toryczny.
M. in. postanowiono bar4ziej
uściślić określenie tzw. pełno
letnośc• wobec przepisów Ko(Dalszy ciąg na str. 2)

IPrzyjazd dalszych delegacji

Nowe prowokacje chińskie
na wyspie Damanskij

Rada
Państwa
podzieliła
obszar państwa na 80 okrę
gów wyborczych dla wyborów
do Sejmu oraz ustaliła liczbę
posłów wybieranych w poszczególnych okręgach
wyborczych.

własna)

Przed naradq w Moskwie

Do Moskwy w dalszym ciągu
Rady
przybywają przedstawiciele brat
Rada
Państwa
utworzyła
Państwa, Jana Karola Wende
nich partii, którzy wezmą u·
364 okręgi wyborcze dla wy- wiceprzewodniczącego Cendział w posiedzeniach g.-upy ro(Dalszy ciąg na ~r. 2)
tralnego Komitetu Stronnictwa
boczej i komisji, przygotowują
Demokratycznego,
wicen:iar- . -~-------~~-~-~~~--------------~~!
szalka'. Sejmu •
Sekretarzem został Edward
Babiuch,
członek
Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kie
rownik Wydziału Organizacyjnego KC PZPR.
cę

+

Publiczność

miastach
z województw w
granicach od 80 do 150.
Rada Państwa powołała wo
jewódzkie
komisje wyborcze
oraz miejskie komisje wyborwyłącz:onych

War-

naftowego I. P. c.
I
Zjazd
jeJosefa,
..A. PREMIER
I-n óii,
Jndira • dyną kandydaturę
Gandhi oświadczyła,
:i:e
Indie: Broz..Tito na przewodniczącego
mogą osiągnąć stabilność gospo-w
••••it•M•t4•••M•M•M•ti•M•~•M•~•M•it•M•ł4•••M•~·,
darcą i polity.cz-ną
jedynie w I ZKJ.
warunkach proporcjonalnego roz· •
wc:tu wszystkoicb o!Dręgów kraju :I
i zmniejszenia nierówności mię-•
dzy bogatymi i biedny>l1li.
';,
W SOBOTĘ pod przewodni-•
ctwem prezydenta Nixona ooby:
ło się posiedzenie krajowej ra- •
dy bezpieczeństwa USA.
Jedną I
ze spraw omawianych na ~ie· 11
d10enm była sytuacja w W1etna-:
mie południowym.
•
.A. Z UDZIAŁEM ponad
przedstawicieli
mieszkańcó'v •
Phenianu odbyła się w sabOtę:
wie.czorem w sa1i tea.tru -łforan- •
bOn uroczysta akademia z okazji:
%0 rocznicy
podpisania porozu- •
Anierykańsey
astronauci
mienia o . wspolpracy gospoclar- I 7 załogi „Apollo-9" przybyczej i pohtycznej między ZSRR• li 14 bm. do Huston w sta·
I KRL·D..
.
.
: nie Teksas,• gdzie spotkali
PARTIA szkockich nacJona- • się z rodzinami.
listó N
wysłała
do prezydenta:
Nixona za posrednictwem amba• Na zdjęciu: McDivitt wi·
&ady USA w Londynie depeszę I ta się z żoną i dziećmi.
domagającą
się
zlikwidowania•
bazy
amerykańskich
okrętów I
CAi." - UPI - telefoto
podwodnych z rakietami „Pola• •
ris" w Holy Loeb.
I
... w BUDAPESZCIE opubliko.
wano komun ikat o wizycie na I --------------------------------Węgrzech czł<.nka Prezydium KC•
KPCz,
przewodniczącego
KC:
Frontu
Narodowego CSRS, E. •
Erbana i sekretarza KC Fron-:
tu Narodowego F. Dvorskiego. •
+ PRZEBYWAJĄCY od środy:
w Delhi wiceminister spraw za-•
granicznych PRL, Zygfryd Wol-:
niak,
złożył
w sobotę wiz~ę •
kurtuazyjną
prezydentowi Indu,:
Zakirowi Hussainowi.
•
.A. W SALI Centralnego Domu I
Filmowego w Moskwie
od była 11
się
uroczysta
premiera filmu:
Andrzeja
Wajdy „Wszystko n 1l •
ła
film
rzęsis tymi oklaskami, •
które rozlegały się również kil-:
kakrotnl_e podczas projekcji.
•
• SPIS ludności Kanady prze-:
prowadzony w 1961 roku wyka u
zal 323.517 osób polskiego pocho:
dzenia.
Przeprowadzony 5 lat•
później spis szacuje liczbę P<>· I
laków na 354 tys.
•
,6. JUŻ TRZECI dzień na Bał:
tyku trwa
poP,oda sztormowa.•
Siła wiatru z kierunków wschod;:;
nieb
waha się pomiędzy 7-9 •
stopni w skali Beauforta.
:
BLISKOWSCHODNIA Agen-11
•
cja Prasowa MENA donosi, że:
król Jordanii Husajn przybędzie•
do Kairu w niedzielę z 2·dnio:
wą wizytą, by omówić z prezy- •
dentem Naserem i innymi osobi:
stościami
egipskimi
polityczne•
i militarne aspekty obecnej 1y-I
tuacji
na Bliskim
Wschodzie.•
Po zakończe niu wizyty w Kai-:
rze, król Husajn
uda się dO •
Arabii Saudyjskiej.
•

rad narodowych w

jąc ieh datę na niedzielę l czerwca 1969 r.
Rada Państwa powoła~aPaństwową Komisję Wyborczą,
przewodniczącym jej został ·Zbigniew Resich,
pierwszy

zastęp

sprzedaż".

W
pracach
tych
brało
aktywny udział osiem probie
mowycb komisji
sejmowych,
rozpatrujących
poszczególne
działy ustawy o kodeksie; spe
cjalny powołany przez Komisję Wymiaru Sprawiedliwoś
ci zespół poselski
odbył na
ten temat 17 posiedzeń; sama
komisja omawiała projekt Ko-

Komisji Wyhan:zej

wyb<>ł"Y

~o

amerykańskiego

'7-ch dnia.eh Sejmowa
Komisja Wymiaru Sprawiedliwości podsumowała kwającą od kwietnia 1968
roku pracę nad projektem no
wego Kodeksu Karnego.

kraju na akręqi wyJlłłn:ze
Badanie tyhllów naukowych

Bolesława

ru

'·

Podział

nsłępeaad prsewocJm~

lonyełl.
...
RADZIEC~

KODEKSU KARNEGO

_1

Państwa

Posiedzenie Rady
Sądu Najwyższegii,

wwebodai

.

narodowyc~

1 czerwca -wybory do Sejmu i rad

-z~-;;;.;~ądl

PMIUST A'N

:

zakończyła pracę nad projektem

(Informacja

Prezydent Nixon odbył
w
pii\tek po południ~ gOdzl~n_ą
rozmowę
z izraelskim
min1r
strem
spraw
zagranicznych,
Ebanem. ~ecznik Białego Do·
mu odmówił podania jakichkol
wiek bli2:szych informacji na
temat jej przebiegu, ogranicza
jąc się d<> stwierdzenia, Iż do
tyczyła
„ wszystadch waż,nych
i podstawowych
elementów"
sytuacji na Bliskim wschodzie.

+

SEJMOWA 'KOMISJA
Wymiaru Sprawiedliwości

ZSRR

ki

sa z góry zaplanowane i
zorsanizowane awantury na sra
nicy radziecko·chi:QskieJ.
/ak
wykazują
fakty,
ni4d
ChiiiskleJ Republiki Ludowej
nie wyciągnął należytych wniosków z ostrzetenia rządu radzieckiego w związmi ze zorganisowaną przez władze chińskie
w dniu ! marca br. zbrojną
prowokacją na wyspie Damanskij i wywołuje nowe incydenty.
W czasie spotkania przedstawicieli radzieckich i cbińskicbj
oddziałów
straży
granicznej.
które Odbyło się 12 marca br.
oficer
chińskiego
posterunku
granicznego Czu Tou, powołu·
jąc
się
na nakazy Mao Tsetunga,
groził
użyciem
siły
zbrojnej wobec żołnierzy radzieckiej straży granicznej strze
gącycb
wyspy Damanskij.
(Dalszy ciąg na str. 2)

cej dokumenty na międzynaro
dową naradę
partii
ltomunistycznych . i robotniczych.

W dniach 13, 14 i IS marca
delegacje Komunistycznej Partii Australii. Partii So
cjalistycznej Awangardy Algierii, Brazylijskiej Partii Komunistycznej, Komunistycznej P'łr
tii Chile, Dominikańskiej Partii Komunistycznej , Irlandzkiej
Partii Robotniczej, Komumstycz
nej Partii Irlandii Północnej,
Komunistycznej Partii Luksem
burga,
Komunistycznej Partii
Puerto Rico,
Komunistycznej
Partii
Republiki
Połudnjowej
"'frvki,
Tunezyjskiej
Partii
Komunistycznej.
przybyły

Zapowiedź

obrad

Komilelu OJA
do sp raw Ni geri i
Jak poinformowano w SQbotę
w Addis Abebie, komitet ad
hoc d/s Nigerii przy Organizacji Jedności Afrykańskiej zbierze sie 17 kwietnia w Monrovii
pod
przewodnictwem ceiiarza
Etiopii Haile Selassie, w celli
ponownego rozpatrzenia możli
wości pokojowego rozwiązania
k~nfliktu nigeryjskiego.
W skład komitetu do spraw
Nigerii. któremu przewodniczy
cesarz Halle Selassie, wchodzą
szefowie państw: Liberii, Nigru,
Ghany, Konga Kinszasy i
Kamerunu.

Próby naruszenia granic ZSRR
spotkajq się z miażdżqcq odprawq

rz et
na vranicy

radziecko-chińskiej

W licznych miastach Związku
Radzieckiego odbywają się wiece protestacyjne w związku z
nową

prowokacją

władz

chiń

s)<icb na wyspie Damanskij.
·Wiece takie odbyły się m. in.
w Moskwie i Leningradzie, Wla
dywostoku i Baku, Tbilisi i Do·
niecka, Mińsku i Dniepropietrowsku.
Uczestnicy tych zgromadzeń
podkreślali, że wszyscy ludzie
radzieccy podzielają niezłomną
wolę rządu ZSRR obrony nie-

tykalności terytorium kraju. za
pewniają oni Komitet Centralny KPZR i rząd radziecki, że
jeszcze bardziej zespolą się wokół partii i jej Komitetu Centralnego i wytrwałą pracą będą
umacniać potęgę kraju. Stwier
d7.ają, że jeśli podejmowane bę
dą dalsze próby naruszenia nietykalności terytorium
radzieckiego, to narody ZSRR zgo~ują
tym, którzy się na to poważą,

miażdżącą odprawę.

Przed V Kongresem

ZSL

Dorobek i postulaty
W dniach od 29 do 31 ma.rea odbędzie się w Warszawie
Zjednoczonego Stron
nictwa Ludowego . O przygotowaniach do kongresu woje·
wódzkiej organizacji ZSL (li·
c z ącej obecnie blisko 19,4 tys.
członków)
mówił
wczoraj na
konferencji prasowej wicepre·
zes WK ZSL w Łodzi s.
Pobocba oraz sekreta rz WK M. Zych. Woj. łódzkie reprez entować
będzie
na kongr esie
51 delegatów,
wśród
których
znajduje się 24 rolników.
Na licznych zebraniach l zja
zdach we wsiach,
gromadach i powiatowych organizacjach
ZSL
dyskutowano
nad projektem uchwały V Kon
geesu, zgłoszono wnioski i po
stulaty pod adresem władz Io
ll:alnych
jak i V Kongresu,
V Kongres

podejmowano
czyny społecz·
ne.
Wskazywano m. in. na
konieczność
przyspieszenia tem
pa inwestycji rolnych, głów
n ie
w zakresie melioracji i
elektryfikacji, zwiekszenia przy
działu
materiałów
budowlanych dla wsi oraz usprawnien ia usług świadczonych rolni·
ctwu przez spółdzielczość zaopatrz<?nia I zbytu.
Większość
podjętych
czynów
społecznych dotyczy pracy przy
naprawie dróg, budowie szkół,
remiz strażackich, świetlic itp.
Mówiąc
.o
dorobku stronnlctwa
1 wynikach
kampanii
przedkongresowej
P.Odkreślić
trzeba
ścisłe
współdziałanie
wszystkich ogniw ZSL i PZPR
w rozwiązywan'i u licznych
problemów gospodarczych naszej wsi. Sł.

XXIII Targi Krajowe „ Wiosna-69"

• • •
Don1esten1a
z Wietnamu

otwarte

Nowe wzory, slme problemy
(Informacja
otwarto w
Poznaniu
XXIII Targi Krajowe „Wiosna69". Ekspozycja targowa obejmuje głównie wyroby konsumpcyjne przeznaczone na zaopatrzenie rynku wewnętrznego w
II kwartale br. wśr ód nich kr:'>luje jak zwykle przemysł lekki.
Producenci oferuja szereg nowych,
atrakcyjnych wzorów.
Wciąż cieszący s i ę nie słabną
cym zainteresowaniem i krytyką klientów przemysł dzlt!wiarski
przygotował
icn np.
ok. 1300. Z tego mniej więcej
polowa nie była na gielda <:h
dotychczas prezentowana. Wartość tegorocznej oferty targowej
szacuje się na 33,7 mld zł. Wyroby prezentowane są na pow ierzchni 65.000 m kw.
W przeddzień otwarcia targów minister handlu wewnętrz
nego - Edward Sznajder, spotkał się
z dziennikarzami ua
tradycyjnej
JUZ
konferencji
prasowej . z informacji ministra wynika,
że
zaopatrzenie
rynku jest w pierwszym kwar
tale br. lepsze niz w analogicznym okres ie roku ubiegłego, a
i w li kwartale ma być podobnie.
Powróćmy jednak do ekspo-

ochroną

Pod

własna)

opóźnić.

policji

Zjazd neohitlerowców
w Berlinie zachodnim
Pod ochroną licznych oddzia•
łów policji w , Berlinie zachodnim odbyły się w sobotę obrady „generalnego zgromadzenia"
miejscowej organizacji_ neohitl~
rawskiej NPD. Przeciwko teJ
nowej prowokacji zapro~estowa
ły
zachodnioberlińskie
ugrupowania opozycji pozaparlamen•
tarnej oraz zachodnioberlińska
Socjalistyczna Partia Jedności
(SEW), wzywając ludność rlo
czynnego przeciwstawienia się
neohitlerowskiej dywersji znaj
dującej wyraźną zachętę i poparcie ze strony senatu miasta.
Wskutelr zdecydowanych akcji
podjętych przez opozycję, neo·
hitlerowcy byli zmusze,ni dwukrotnie zmieniać miejsce obrad
i dopiero po raz trzeci w
warunkach konspiracyjnych udało
im się zlokalizować obrady w jednej z sal w dzielnicy Reuzberg.
Otwarcia prowokacyjnych obrad, którym towarzyszyły na
ulicach miasta burzliwe demon
stracje
ugrupowań
opozycyjnych, dokonał przewodniczący
federalnego zarządu NPD Adolf
von Thadclen.
z przebiegu prowokacyjnych
obrad, a zwłaszcza z wystąpień
członków zarządu tej partii wy
n ika , że neohitlerowska NPO
zami erza wzi ą ć aktywny udział
w kampanii wyborczej do Izby
Deputowanych Berlina zachodniego (parlament miasta) i liczy
na wprowadzenie do parlamen
tu miejskiego około 15 posłów.
Oburzenie
postępowej
opinii
publicznej wywołał fakt, iż se-

•
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nat miasta w najmniejszym na
wet stopniu nie przeciwstawił
się prowokacyjnemu
zjazdowi
neohitlerowców,
podczas
gdy
przed kilku dniami wydal zakaz
wszelkich
postępowych
z«romadzeń
publicznych skierowanych przeciwko bezprawnemu
przeprowadzeniu wyborów prezydenta NRF· w Berlinie zachodnim.

Kronika wypadków

I

A W Tomaszowie Apolonia ż.
zeszła
raptownie
na
jezdnię
wprost
pod
jadący
autobus
MKS. Kob i eta zmarła w 3 godziny po przewiezieniu do szpitala.
A W Dobryszycach, pow. Radomsko,
kierowca
autobusu
PKS potrącił jadącego motoro-1
werem Stanisława C„ który poniósł śmierć na miejscu.
A W Łodzi na ul. Łąkowej
na skutek nieostrożnej jazdy
kierowca „Stara" IR 6532 wpadł
na chodnik, uderzył w plot, a
następnie w
drzewo. Kierowca
i jego pasażer doznali obrażeń.
A.
WKRD
MO
zanotował
wczoraj 19 drobnych wypadków,
które na s zczęscie nie pociągnę
ły za sobą ofi ar.
Charakterystyczne jest to, że wśród nieostrożnych nie zanotowano ani
jednego
starszego
kierowcy.
Przeciętny wiek
zanotowanych
ok. 20 lat.
(kl)
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Obie strony zgadzają się od
dawna co do tego, że ich' wzajemne
powiązania muszą być
elastyczne. W związku z tym,
myśli się jak by tu je uelastycz
nić? I obecnie o czym poinformował minister, przewiduje
się m. in. mozllwość zmian zawartych już umów dotyczących
dostaw odzieży i obuwia, które
to wyroby złośliwie często ulegają zmianom mody w celu
dostosowania do aktualnej sytua
cji z tej mody wynikłej. Przemysł
może
więc
w ramach
uprzednio zamówionych przez
handel wzorow,
oferować
w
trakcie realizacji umowy, wzory
nowe o ile są one modniejsze,
estetyczniejsze lub nowoczesniej
sze. Handel może (ale chyba nie
musi?) precyzować zapotrzebowania na towary jedynie w glo
' balnych wielkościach w danym
asortymencie, a potem operatyw
nie i konkretnie już uzgadniać
o jaki model, wzór czy kolor
chodzi.
Brzmi
to
za pięknie, by
„brzmiało" prawdziwie. Ale być
może, iż obecne targi potwierdzą realność tych nowych metod współpracy przemysł - han
del. Piszę o tym w tonie dość
sceptycznym, gdyz obawiam się,
czy w p r a k t y c e nie będ"Zie
z tym tak, jak z tzw. swobodnym wyborem. z jednej strony
istnieje teoria przez MHW lansowana, że swobodny wybÓr do
stawcy i towaru dokonywany
przez przedsiębiorstwo handlowe (w tym i detaliczne) jest z
punktu zaopatrzenia rynku niemal ideałem. Z drugiej - mówi się jasno: dopóki nie ma rów
nowagi rynkowej, nie tylko glo
balnej, ale i asortymentowej, a
więc pełnego pokrycia
potrzeb
rynku swobodny wybór nie ma
sensu. Powstaje jednak py~nie:
po pierwsze - po co o nim w
tych warunkach mówić, a po
drugie - czy swobodny wybór
nie przYŚpieszyłby w pewnych
okolicznościach
osiągnięcia tej
równowagi, Są powszecbnie zna
ne sytuacje, ze z tego samego
surowca - jeden produkcję kno
ci, drugi robi dobrze (np. ubran
ka dziecięce). Kupuje się od
obydwu. Ze potem te sknocone
artykuły wiszą i „zalegają"? O,
to już całkiem inna sprawa„.
Tak więc liczący ćwierć wieku problem kontaktów przemysł handel,
pozostaje w
obecnej, choć całkiem innej sytuacji,
równie
jak dawniej
aktualny.

• * •

Wczoraj poinformowano rówdziennikarzy o wynikach
targowego konkursu jakości i
estetyki towarów pn. „dobre,
ładne poszukiwane". Przyznano pięć
medali złotych, 35
srebrnych i 171 dyplomów uznania. Dla Łodzi dwa srebrne me
dale zdobyły ZPO im. Próchnika (za płaszcz męski) i Wytwórnia Srodków Odżywczych
(za
klopsiki) piętnascie innych arty
kułów z siedmiu łódzkich zakładów ott·zymało dyplomy uzna
nież

nia.

Nasze uznanie

nym i ubolewanie -

wyróżnio
że tak ich

mało.

lRENA DRYLL
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~1;~ 6 .żeńska,

gooz. 12,

~ł.

Tere-1

~~~·kri:(~lyński,

Studniorz,

Ula

k ·o larskie
Ml•e.al..rzostwa
'1
•
•
k
•
m ł o d z1ezv sz o 1tle)
j.3'

Wśród

dz;iałaczy

spo.r,tu kolar-

skiego Łodzi
powstał
proJękt
zocganizowania
jeszcze w tym
sezonie oficja~nych
m-~trzostw
kola.rslcich szkół Łódzkkh.

Dziś
'.

start
lekkoatletów
Dziś 0
gode. 12 na stadionie
Rudzkiego
l(lubu
spo.rtoWego
nastąpi
otwarcie sezonu lekkoatlety&IDlego
biegami
przelajowymi o puchar „Dziennika Łódz
kiego".
zawodnicy, któxzy dotychczas
nie załatwili jeszcze wszystlkich
formainości związanych ze zgło
szenliem, mogą to UC'Zynlć godzinę
pT'Zed otwa-n:iem
zawo-1
dów.
.

porażka

LKS

Wc2oraj
w
Łodzi
rozegrano
dwa
spotkania
o
mistrzostwo
I Jigi siatkówki teńskiej.
W pierwszym meczu ŁKS prze
grai z Polonią Swidnica 1:3 (15:11,
Po
wygraniu
15:17, 6:15, 2:15).
pierwszego seta, łodziaJ;Lki w dru
gim prowadziły już 14:11, ale odę
branle im zwycięstwa w tej partii przesądziło o wyniku całego
spotkania.
Natomiast S~art pokonał
3:0
wrocławską
(15:10, 15:9, 15:12)
Odrę. Najlepiej w bałuckiej drużynie spisały się
Chmielnicka i
Serwa. Nie grała Niemczykowa.
(S)

M·1strzostwa Polsk·1
w
tenisie stołowym
rozpoczęł_Y

.W Siemianowicach.
XXXVII mdyw1dualne m1strzostwa Polski w tenisie stoło-

się

~iij~·p„f"za~~~~~c;.tanęli

I

wszyscy

W pierwszych spptkaniach doKoncepcja
jest
jak jnadJba~- szlo już do kilku interesujących
dziej słuszna.
Należy
e Y!'~<; pojedynków
i
niespodzianek.
opracować re~ulami•n i okreshc Aktualny wicemistrz Polski Gartermm . zawodow.
.
.
czyński (Włókn iarz Łódź) przegrał
Pod zadn:ym W1Zględem me .na nieoczel<iwanie z 16-letnim Czależy ogra:i1czać typ':' rowerow. chańskim
(Spójnia W-wa). zeWprowadzi
to
mepotrzebny_ szlorocZl)y mistrz Polski Woźnica
cha95. i przysp'?'rzy spo_r_o . zby (Siemianowiczanka) po dramatycz
tec~_ych kłopotow
konusJi sę- nym pojedynku pokonał 17-letnie
dziowsk1ej.
go Frączyka (Energetyk Łódź) 3:2.
Jesteśmy przekonani, że w naj
Do ćwjerćfinalu w grze poJebliżs zym czasie ŁOZKol poinfor dyr1czej mężczyzn z łodzian zamuje nas o dalszych
szczegó- kwalifikował się Domicz, a w
łach związanych z tą masową grac h pojedyńczych kobiet: Graimprezą kolarską.
ŻYI!a i Alicja Lasota, Bieniaszek.
War to
może,
żeby
któryś
z
klubów przed mistrzostwami zor
ganizował
wyścigi
pod na"Zwą
„ Pierwsz y kro!< kolars ki" l żeby młodzież szkolna ©remialnie
W przedostatniej kolejce spotwzieła udział w
organizbwanym
przez naszą
redakcję
„Małym ka1i o mistr.zostwo I ligi P,i,tki
Wyścigu ;palrnju"
a potem do- ręcznej Anilana pokonała w Kapierł> startowała w
sw"'1ch mi- towicac.i,1 tamtęjszy AZS :W:l5
(13!8).
.
s trzostwach,

z :ozu:NNIK-ŁóDZKi..m:-64- (64tsi~

.

i
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Piłka· ręczna

*

*

biekty wojskowe w 65 miastach
m. in. w dawnej stolicy cesarskiej Hue oraz w My Tho, w
delcie Mekongu.
Amerykański rzeCUlik wojskowy zakomunikował, iz partyzan
ci zestrzelili w piątek w okolicach Dak To odrzutowy amerykański myśliwiec bombardujący

I

rządu
(Dokończenie
Rząd radziecki

I

Dzi.~
w Łodzi zachmurzenie
niewielkie
lub
umiarkowane.
Temperatura od -10 do -3 st.
c. Wiatry dość silne i porywiste, wschodnie. Jutro pogoda
bez zmian.

Słońce zajdzie dziś o 1'1.4'1, a
jutro wzejdzie o 5.53.

Hił&l'7

i

I

ze

str. 1)
odrzuca :Klecydowanle bezpodstawne rosz•
czenia tery-tórialne wład~ chinskich.
Wyspa Damanskij jest nieodłączną
częścią
terytorium radzieckiego.
Wysuwane
w tej
kwestii
fałszywe
twierdzenia
władz chińskich nie są niczym
innym, jak tylko próbą wpro•
wadzenia w błąd opinii publi·
cznej w Chinach i w innych
krajach.
Rząd radziecki nważa za ko·
nieczne
podkreślenie
z
całą

Zako·ńczenie prac
Komisji Sejmowej
(Dokończenie

ze

str.

l)

deksu Karnego, skrócić okres
próby w okresie warunkowego umorzerHa
postępowania
karnego, zmienić nieco l:>rzmie
nie artykułów mówiących o
nawrocie do przestępstwa, dając sądom możliwość większej
elastyczności w walce z recy
dywą, wprowadzono definicję
chuligaństwa,
rozbudowano
przepisy traktujące o bezpieczeństwie w ruchu drogowYm

oraz zdecydowano
się
strzyć odpowiedzialność

• * •

Łodzi

łaj

tytuł
profeso.-a
otrzymał:
Miko-

w

Łaźniewski

Uniwersytecie

zao-

za nie

które czyny przeciwko zdrowiu i życiu ludzkiemu.
Ponadto w wyniku
szerokiej dyskusji uznano, że przepisy dotyczące zbrodni wojen
nych i zbrodni przeciwko ludz
kości powinny ulec skreśleniu.
Kode•ks
Karny ma być bowiem ustawą obowiązującą w
okresie pokoju. W tej sytua-

prof. nadzw.

Łódzlłim.

Tytuł profesora nadzwyczajne
go otrzymali: Aleksander Kaminski - doc. w Uniwersytecte
Łódzkim,
Witold
Kazimierz
Smiech - doc. w Uniwersytecie
Łódzkim,
płk
Henryk Leon
Czarnecki - doc. w Wojskowej
Akademii Medycznej, płk Ryszard Fidelski - doc. w Wojsko
wej Akademii Medycznej, płk
Jerzy Higler - doc. w Wojskowej Akademii Medycznej, Krystyna Kotelko - doc. w Uniwersytecie
ŁC:.dzkim,
Marla
Wand a Leyko - doc. w Uniwer
sytecie Łódzkim, Maria Joanna
Stefania Olszewska
doc. w
Uniwersytecie Łódzkim, Wacła
wa Potapczyk - doc. w Uniwer
sytecie Łódzkim,

ZSRR

w związku z prowokacjami

_____
,..._
OflPiPu"'
L
dv.J IT
obchodzą

w

zwyczajnego

Oświadczenie

typu „F-100-supersabre".
Wg
oficjalnych danych amerykań
skich, jest to 5.032 samolot USA
strącony w Wietnamie, w toku
obecnej wu;ny.

Imieniny
Izabela.

* •

Rada Państwa mianowała Tadeusza Gede ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej
w Niemieckiej Republice Demokratycznej.
Rada Państwa wybrała Jana
Wasilewskiego na stanowisko sę
dziego Sądu NliljWyższego.
Rada Państwa nadała tytuły
naukowe profesorów zwyczajnych l~ osobom oraz profesorów
nadzwyczajnych 47 osobom.

Agencj-e zachodnie informują,
iż w sobotę partyzanci wzmogli
działania bojowe w
Wietnamie
południowym,
ostrzeliwując
o-

cji 'przepisy o ·zbrodniach wojennych i o zbrodniach przeciwko ludzkości powinny być
zawarte w
osobnych aktach
ustawowych (w Polsce obowiązuje
zawierająca
takie
przepisy Ustawa o
Obronie
Pokoju z 29. XII. 1950 r.).
Uściślono
również brzmienie przepisów o ryzyku · gospodarczym i badawczym, a
także podniesiono granice odpowiedzialności za czynną napaść na funkcjonariuszy MO
w czasie pełnienia przez nich
obowiązków służbowych.
Przyjmując wszystkie te

prawki

-

.poSejmowa Komisja

Sprawiedliwości upraeę nad nowym .Ko-

Wymiaru
znała

deksem Karnym za sakoóesonlł

l

postanowiła

przedłotyć

projekt ustawy na najbllż-1
saym plenarnym posiedzeniu
Sejmu PRL.
(Jak)
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chińskimi

stanowczością, źe granice Zwią
zl!;u Radzieckiego są święte i
nienaruszalne.
Rząd radziecki
oświadcza ponownie, że wystę
puje zdecydowanie przeciwko
starciom zbrojnym na cranlć.,.
radziecko-chiń~kięj.

Twierdzenia pr.ipagandy pe•
na
temat
wrogości
Radzieckiego i KPZR
wobec narodu chińskiego i wobec Chińskiej Republiki Ludowej, s14 absolutnie pozbawione
podstaw. Związek Radziecki nie
poszukuje starć, lecz przeciw•
nie podejmuje wszelkie kroki,
by ich uniknąć.
Jednoczęśnie
rząd
radziecki
oświadcza, że jeśli słuszne pra•
wa ZSRR będą deptane i jesli
będą podejmowane dalsze próby naruszenia nietykalności terytorium
radzieckiego
to
Związek
Socjalistyco:nych Republik Radzieckich, wszystkie
Jego narody będą bronić zc;lecydowanie terytorium radzieckie·
go i udzielą druzgocącej odprawy tego rodzaju naruszeniom.
Protestując zdecydowanłe wo•
bec rządu Chińskiej Republiki
Ludowej, przeciwko nowej prowokacji w strefie wyspy Damansl<ij, obliczonej świadomie
na wywołanie atmosfery nieprzy
jaźni
między
narodami ChRL
I ZSRR rząd radziecki ostrzega, te całą odpowiedzialność
za ewentualne poważne następ
stwa podobnego rodzaju awanturniczvch poczynań władz chiń
skich będzie ponosić w pełni
strona chińska.
kińskiej
Związku

„Kosmos-271"
na orbicie
W sobotę w Związku Rad-zi.ec
kim wprowadzono
na
orbitę
sztucF'ego satelitę Ziemi „Ko-

smos 271

11
•

Na pokładzie sputnika znajduje się a~aratura naUkowa
przeznaczona do kontynuowania badań przestrzeni kosmic:t•
nej według ustalonego programu •
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Piłkarze S:tar:łu Klęska Kanadyjczyków

Ufo czyste otwarcie sezonu

uroczyste otwarcie sezonu
Dziś o
godz. 10.40 prtzed me- pi
czein ŁKS - Piast (Gliwi-ce) na piłka.rskiego w Łodzi.
Po wk•roczeniu pocztów sztanstadionie przy Al. Unii 2 nastą
daJ"owych
łód2lkich
klubów
i.
przemówierriach
pNedstawicieli
LKS i ŁOZPN, nastąpi dekora
cja P. Kowalskiego, J. Sadka i
P. Suskiego odznakami Mistrza
Sportu. Apel olimpijski odczyta
P. Kowalski w asyście kapitanów obu drużyn.
Ponadto na
ręce
przedstawiciela KŁ PZPR
wręczony zostan.ie akt o podję
Lekka atletyka. Blegi przeła ciu zobowią.zan i C!lynów spoprzez działaczy i zajowe o puchar „Dziennika Łódz łecznych
dla uczczenia
kiego" godz. 12 na
stadlponie wodników ŁKS
25-lecia PRL.
RKS.
o godz.· 11.15 roo:pocuri.e się
Piłka nozna. LKS Piast Gł-i mecz.
wice, li liga, g. 11, Al. Unii 2.
ŁKS wystąpi w następującym
Siatkówka. ŁKS Od<ra Wro składzie: Osównlak Lubański,
c!aw, I liga żeńska,
godz. 10, Szadil<owski, Gutowski, Haren ul Zakąttla 82
Sarna, Suski Sta'Chu1ra,
Sa' star-t Poiania śwldnica, I dek, Pyrdoł, Gapiński. w rezer

ponownie
do represji wobec

SPORT. SPORT •

piłkarskiego 1 Zwycięstwo
na boisku LKS
siatkarek Startu

(Dokończenie ze str. 1)
boru wojewódzkich rad narodowych i 108 okręgów wyborczych dla wyboru miejskich
rad narodowych w miastach
wyłączonych
z
województw
oraz ustaliła liczbę radnych
wybieranych
w
poszczególnych okręgach wyborczych.

sajgońskie
się

opozycji. W
sobotę
trybunał
wojskowy w Sajgonie skazał na
10 lat ciężkich robót przywódcę
buddyjskiego Thich Thien
Minha pod zarzutem „ukrywania rebeliantów I nielega~nego
przechowywania b~i''.

wzajemnymi kontaktami przemysł handel, które mogą rea
lizację celu przyspieszyć bądź

zycji targowej. Sądząc z wypowiedzi ministra,
podstawowe
problemy
szeregu
kolejnych
targów, pozostają podstawowymi i na obecnych. A więc znów: realność oferty targowej,
dostosowanie asortymentu towarów do zróżnicowanych wym- ·· ·' rynku, poprawa dyscyplinv producentów w wywiązy
waniu się z umów targowych .•.
S1<ad my to znamy? Z poprzed
nich
relacji targowych.
czy
jest więc sens l!o tego powracać? Chyba tylko po to, by . uświadomić sobie, że cel niezale żnie od tego jaka to „wiosna" 69, czy 68 cey 6'7. pozostaje ten sam - ukształtowanie
rynku konsumenta.
Niewątpliwie osiągnęliśmy kolejny, dalszy etap w realizacji
tego celu. W tym sensie, że
zwiększa się z miesiąca na miesiąc lista artykułów, których po
daż równoważy popyt. Ale to
jeszcze nie koniec. Jeszcze w
wielu wypadkach handluje się jak to mówią ,,deficytem'', co
zresztą dla handlu jest dość wy
godne. I dlatego wydaje się, ze
warto obserwować targi właś
nie pod tym kątem. Zastanowić
się - po raz „enty" zresztą - nad

Dziś

Władze
uciekają

Państwa

Posiedzenie Rady

pokonali Górnika (Woj.) 1:0 na hokejowych
w pierwszym tegor.ocznym meczu
piłkarskim
o mistrzostwo
ligi na terenie naszego miasta
Start pokonał Górnika Wojkowice
1:0 (1:0). Jedyną. bramkę mee&u
zdobył w 18 min. Nahorski.
Górnik: Kędzior - Mendocha,
Bieda, Sitek I, Błoński - Szczupak, Drewniak (Zabiegała) - Sitek łI (Boryń) Szmidt, Pietruszak,
Ferdyn.
·
Start: Kuś - Sobolewski, Grusz
ka, Szych, Szewialło
Zdebel,
charbicki, Karasinski - Kowenicki (od 70 min. Milczarek), Nahorski, Swierniak.
Sędziował J. Holub z Warszawy.
Widzów około 3 tys.
Wyznaczanie
spotkań
piłkar
skich w tak wczesnym terminie
nie jest najszczęśliwszym pomysłem panów z PZPN. Cierpią na
tym kasy kluby, marzną kibice, a
piłkarze narażają się na niepotrzebne kontuzje. Wszystko to
wpływa
ujemnie na widowiskowość
spotkań
i stanowi istną
antypropagandę futbolu.
Przykład tego mieliśmy wczoraj w czasie. spotkania Start Górnik. Boisko, mimo włożonego
w nie ogromu pracy, nie bardzo
nadawało się do rozgrywania na
nim meczu, stąd widowisko nie
należało
do
najprzedniejszych.
Start na tym trudnym
terenie
spisywał się nadspodziewanie dobrze i przez blisko dwie trzecie
meczu gra toczyła się na połowie
gości. Szczególnie mógł śię podobać
napad bałuckiej jedenastki, a tam współpraca świerniaka
z Nahorskim. Pewne braki obrony Startu wyszły na jaw w pie-rw
s zych 10 minutach meczu, w których Górnik kilkakrotnie stworzył niebezpieczne
sytuacje pod
11

bramką łodzian.

Start szybko odzyskał przewagę
i juz do końca meczu był zespołem lepszym. W 17 minucie strzał
N'ahorskiego odbija bramkarz goś
ci tu ż pod nogi Swierniaka, który z odległo ści metra pudłuje. Minutę późn iej Na11ors.ki, po ograniu
obrońcy Górnika, zdobywa stqałem z prawej strony jedyną bram
kę m e czu . W 42 minucie pi ękną
- centtę $wiernlaka otrzymuje Na-

•istrzostwach

świata
i niestety nie trafia w
bramki.
Na krytym lodwisku JohannesPo zmianie stron nadal Start hov w Sztokholmie rozpoczęły
jest drużyną
dyktującą
tempo się w sobotę hokejowe mistrzogry. Cóż z tego, kiedy strzałów w stwa świata w grupie „A" w ho58 minucie Nahorskiego, w ~l mi- keju na lodzie.
nucie Charbickiego i w 62 minuW pierwszym meczu turnieju
cie Karasińskiego broni pewnie
bramkarz Kędzior, będący zresz- reprezentacja CSRS wygrała wysoko z Kanadą 6:1 (1 :O, 2:1, 3:0).
tą obok Szmidta najlepszym zaW · drugim pojedynku Szwecja
wodnikiem w drużynie gości. Wy
nik utrzymuje się do ostatniego zwycii:żyła Finlandię 6:3 (3:1, 1:1,
2:1).
gwizdka sęd:tiego.
W trzecim spotkaniu obrońcy ty
tulu
mistrzowskiego
hokeiści
Cracovia - Ólimpia 2:0 (O:O)
ZSRR rozgromili zespół USA 17:2
M. STOLARSKI
(3:0, 11:0, 2:2).
Tabelka po pierwszym dniu
turnieju:
1. ZSRR
2:0
17:2
2. CSRS
z:o
6:1
3. Szwecja
z:o
6:3
4. Finlandia
0:2
3:fl.
W drugim dniu finałowego tur5.
Kanada
0:2
1:6
nieju · o mistrzostwo Polski junio
6. USA
~:z
2:17
rów w hokeju na lodzie padły
W niedzielę w drugim dniu m l
na
Torwarze
następujące
roz- strzostw odbędą się pojedynk
strzygnięcia:
CSRS - USA, ZSRR - Szwecja
Naprzód Janów - ŁKS 9:5 (%:2, i Kanada - Finlandia.
6:2, 1 :1).
Podha!.e Nowy Targ - Polonia
Bydgoszcz 7:1 (2:0, 2:1, 3:0),
horski

światło

*

*

*

JunlOPZIJ

na iatn lodowej

Wygrana

koszykarzy

ŁKS

W meczu o mistrzostwo I 1igi
koszykówki mężczyzn krakowska
Korona przegrała z ŁKS 41 :69
(11:38).
Najwięcej
punktów dla ŁKS
zdobyli Zarzycki 23 i Kaczmarow 17.
Polonia - Sląsk 73:71 'c39:36) •.

Tartan na ,„Skrze"
Prezydium GKKFiT. podjęło dew sprawie lokalizacji urzą
tartanowych dla potr:i;eb
olimpijskich w; lekkiej atletyce.
Postanowiono ostatecznie, że bież
nię
tartanową
otrzyma stadion
BKS „Sli:ra'-' ~ Warsławie. · przy
ul. Wawelskiej.
•
cyzję

dzeń

Hokeiści
.

LKS

wygrali ze Sląskiem 4:1

W i;neczu o wejście do ekstraklasy hokeja na lodzie ŁKS pokonał wczoraj na własnym lodow ;sku Sląsk Wrocław 4:1 (2:1, 1:0,
l:O). Bramki dla zwycięzców strze
lili: Jakubczyk, 11ożeń, Stolecki,
Lejczyk, a dla Sląska Rymarczyk.
Przeszło 5 tys. widzów, którzy
przyby'!I wczoraj do Pąlacu Sportowego, byłoby w pełni usatysfakcjonowanych, gdyby nie brak sku
teczności strz:ilowej ŁKS. Łodzia
nie .momehtami dosłownie bomb ardowali bramkę przeciwnika,
ale ich indolencja strzałowa i do
bra postawa
bramkarza goś ci
Zdrojewskiego nie pozwoliły na
uzyskanie wyższego zwycięstwa'.
Poza tym spetkanie było ciekawe, dosyć szybkie i mogło się ' pp

doba~.

Uma

(s)
KTH 3:0 (1:0, 2:0, o:o). ·

•

Lo

SPĘDZ0-1

TYGODNIU
PO
NYM NAD .JEZIOREM 'J'.ANA,
GDZIE NAKRĘCILl$MY FILM
O ŻRODŁACH BŁF.KITNEGO
NILU, WYRUSZAMY W SEl\1JEN. JEST TO DRUGI CO
MASYW
WYSOKOSCI
DO
PO
AFRYCE.
W
GORSKI
DWOCH DNIACH PODROŻY
Z . PkZERWĄ NA ZWIEDZENJE HISTORYCZNEGO MIADOJEŻDŻASTA GONDAR
MY DO MIEJSCOWOSCI DEBAREK, LEŻĄCEJ U PODNOZY SEll'IJENU. TU MUSIMY ZORGANtZOWAC KARA
JUCZZWIERZĄT
WANĘ
NYCH, PRZY POMOCY KTO
GŁAB
REJ DOTRZEMY W
CT(IR. JEST TU SPEC".!ALSY
ZAJMTJPRZEDSIF;BIORCA,
WYNAJMEM MUSIĘ
JĄCY
ŁOW I KONI.

I

•

I

I
~--1
II

Nowy cykl
„Panoramy"
:=::::;:;;; :::::::::::

siwą

brodą

chytrymi oczkami, owm1ę
płaszcz,
Ły w białą szatę m1eJscowy,
strój
typowY
przypominający zresztą prze
icieradło. W ręku ma parasol od słońca i kitkę do
.odganiania much.

I

W

•

Dalszy c1ą~ na str. 5

wtargną

~a
się

z faktem, który kazdego przybysza z Pols~i
zaskakuje i wprawia w zd.z1·
wienie. A było to tak. Siedziałem właśnie .u Hem~rtów .
11rzyszła ich sąsiadka,
kiedv
zawiadaKowacsowa
Maria
miając. 1ż Jej mąż uzyskał ostatnio stopień doktora, wobec czego ida wymienić dowody osobiste. Widzac moje
wyjaśnil
Hemert
zdziwienie
wtedy, że obecnie pani Marta
będzie mi;:1la dokumf?nt nl>ie-

I
I

Ale nie o tego typu zwy•
W
ezajach chce dziś pisać.
studniówkami,
ze
związku
wzmożonym rytmem pracy w
naszych szkołach średnich. in•
teresujace będzie zapewne ,.,
jaki sposób żegna się ze szko
studenci wę
łą młodzież
gierS<'Y·
Do najbardziej uświęconych
tradycja należy tu tz_w . balLaaas (święto pożegnania szko·
łyl. w ostatnim dniu wyk.ła
dów uczniowie szkól średnich
wędrują wieczorem po mie~
_na
to wszystko
(piszę
cie
odwieSegedu).
przykładzie
profesoswych
dzają<' domy
rów. Pod każdym zaś śpiewa
ją ulu bi one piosenki nauczyoa
ciela i wznosza okrzyki
jego C7.eść. Profesor zobowia•
zaoy jest zapalić zapałkę lub
ż•
dając tym znak,
lampkę
Test i słyszy. W przeciwnvm
bowiem razie moga się posykamienie.
pać w jego okna
belfrowie wychoNiektórzy
przylaczają
przed dom,
dzą
się do młodych śpiewaków i

wraz z nimi

ruszają

w

daJszą

wedrówke.
następują

ballagasie
Po
egzaminy, bankiet

egzaminy oa

i...

wyższe

znów

uczelnie.

Ogłoszony przez nas w „~a
noramie" „Dz1ennika t.ódzk1e„
go" dnia 9 i 16 lutego br. konkurs pt. ,,Parada gwiazd". c~e„

szył

się

dużą

popularnośc•fl·

Wpłynęło ponad tysiąc odpowie
dzi, z czego większość poprawNiestety, nawet wśród
nych.
nieb nie znaleźliśmy ani ,iednej
odpowiedzi w pełni odpowiadają
W
konkursu.
cej wymogom
związku z tym pierwszej nagrody nie przyznaliśmy.

Tu tymczasem do pożegnania
przygotowuja sie stuszkoły
denci ostatniego roku. W czapoprzedzającego
sie zebrania
e1:7.aminy dyplomowe studenskładaj~

ci

„przyrzeczenia".

np. „jeśli zdam pomyślnie egza
min, to w wizytowym garnl ...
turze wykąpie się w najwięk
szej fontannie Segedu''. albo
„Jeśli zaliczę wszystkie prace
kontrolne. to w kostiumie bikini przespaceruję sie central
ną ulica miasta" itp.

Ciekawa rzecz,

Kowacs

i:e

nikottn

pewnego
jeżeli
dziwi,
dnia spotyka czar·
pięknego
w
kroczącą
dziewoję
nooką
najkąpielowym
kostiumie
bardziej ruchliwą arterią mia
Nikt też jej nie przesta.
tak
szkadza w wypełnieniu
nie

że

jest ndoktorOWl\

Lantoszową".

Dosłow

„świętego

Niedzielny

uczynny milicjant
delikatnie swą oszeptem
„popędzając"
sobą,
do jak najszybszego zakończe
nia owej parady.
osłania

magazyn
11

Dziennika

Łódzkiego

przyrzeczenia". cza

sem tylko

9

ją

A oto lista

I
I
•
I

•

IV nagroda - long-play „Polan" - GRAŻYNA BUGAJEWSKA (Łódź, ul. Sprawiedliwa
8/5).

Ponadto pięć wyróżnień - ko„No
lorowe zdjęcia zespołu
To Co„ wraz z autograf'an1i
otrzymują: JARMILA PAWŁOW
SKA (Bydgoszcz, ul. Nowotki
(Łódź,
3/78), LUDWIKA DUDA
ul. Franciszkańska 134), JADWI(Piotrków
GA SOBIECHART
Tryb., ul. Wojska Polskiego 67),
TYLINSKI (Zgierz
CZESŁAW
ROMAN
ul. Obr. Pokoju 2).
STACHERSKI (Gowarzów, p-t
pow. Radomsko). CzyPławno,
telnikom zamiejscowym nagrod
wysłane

pocztą.

Ło

dzianie mogą zgłaszać się po od
sekretariatu
do
nagród
biór
Lódź,
„Dziennika Lódzkiego",
ul. Piotrkowska 96.

• * •
Najlepszy szablista wszechczasów mjr Jerzy Pawłowski
jest bardzo popular,ny w t..owojewództwie. Swia<ldzi
tym fakt przystania
czy o
Czytelników
naszych
przez
kilkuset kuponów, zamieszcza
nych przy artykule „Pierwsza szabla Rzeczypospolitej".
Sympatia ta jest obopólna,
gdyż

•

zwycięzców:

long-płlly „SkalKUKOWSKI
RA~AŁ
(Lódź, ul. Brzozowskiego 9/26).
III nagroda - long-play „czer
wono-Czarnych" - JERZY JANIAK (Łódź, Jaracza 38/28).

li ł\llgroda -

dów"

zostaną

zas egzaminów dla seaż
gedu (miasto ma
uczelnie
dwie wyższe
szkół średoraz wiele
i zanich-ogólnokształcących
wodowych) to okres małego
Dyskusje,
ziemi.
trzęsienia
wystawach
Na
sprzeczki.sklepowych wi,;;zą fotografie
abiturientów oraz informacje
o terminach ich egzaminacyjnych bojów. Wszyscy bowiem
z wielką sympatią odnoszą
się do swej młodzieży i przez
palce patrzą na uś·więcone tra
dycją.,. jej 0 Wybryki".

l\RJ\C\JA

zaprzyjaźniony

2

naszą

bardzo
lubi startować przed publiLodzi
w
zarówno
cznościa
jak i w naszym województwie.
J.

gazetą

Pawłowski

A oto lista osób, które wyz autogralosowały zdjęcia
fem J. Pawłowskiego : Tadeusz
Stell. Łódź. ul. Ma r ynars ka
Wiśniewski,
Józef
13 m. 5.

Sp~~dai
Napisali:

1ak

na początek Węgry.

z pod.róży. DzU -

taki to sposób

DEMO·

Zygmunt Izdebski
I Marek Regeł

śwttt-

To prawne przypisywanie d_o
nazwiska i imienia meża ote
jest zreszta jedynym faktem
zakorzeruo•
o
świadczacym
nycb jeszcze stosunkach patriarchalnych. Wśród starszej
zachowała sie. op.
i;eneracji
że żona mówi do
tradvcja,
męża przez •• wy". on zaś do
oiej przez .• tv"

Przynosi plik rekomendacji, ogląda nasze
i stwierdza, że nie widzi kłopotu
w zorga.1izowaniu transportu, ale cena jaką
podaje, jest, niestety, nie do przyjęcia. Po
długich i burzliwych targach, w czasie któbagaże

obchodamt
społecznym,

rodzinnym

zaskakujących
łem w pełne
zwyczaje Węgrów.
„inności"

'I

I

kra;ów

nie Martą, lecz Lantojako że kilka lat temu została poślubiona pr.oze't
Lantosza Kowacsa..

Iw l wający,

-

~ydem

z

zwt4zane

wspólczesne,

eza.;e

różnych

ste zarówno iwy-

szową,

swego czasu
ędąc
Węgrzech spotkałem

imponującą

zwycz4:1ót.D

aie

I

••

opłs11

lud.ÓID. W cyklu tym znajd.q

t'elae;ł

1

krótce po naszym przyjeż
dzie zjawia się w obozie
wysoki, kościsty starzec, z

ftltulem z4mteszcza~ będziemy eo ty-

• z4czerpntęte ze star11ch pamtetników. kronik of'az

8 11118

I
I
I
I

tttm

ciekawe

tecznymł.

Zdjęcie

I

ł

; :: ; :: =

ł..odz.ianin A . " ' ilczkowski wręcza cesawyprawy i proporzec
rzowi
iI~ Klubu
publiW y sok o g ó rskiego.
_ . kujemy za „The F.thiopan Hera d " .••li
odznak ę

Pod
dzje1\

Piotrków Tryb., ul. Górna 18,
Halina Gierasiuska, t..ódź. ul.
Kilińsk ie go 96 m. 8, Jerzv Kunicki, Pabianice, ul. Sfednia
2 Tadeusr Wi erzbowski, t..ę

~

o
~

o
(Jh

czyC' rt. ul.

•

//
zachodnia wsparta materialnie przez kapitał
amerykaitski i NRF, stara się
kraió w soc.i alistvc7nych flywerc;;ię
r a łeg-o arsennln hron i p10:vrholote oczywiście, nieustannie ona doskonali
Broń

Propaganda

gł ó wnie
międzynarodowy,
L1nra wiać w sto su n k11 (10
nr7. v u 7ycin
ifłeol<f"l"ic7 n .,

gicznej.

ra ..... z.

i przystosowuje do konkretnych warunków. Szczególnie
„ulubionymi" obiektami jej ataków jest od dawna Związek
Radziecki~ Polska i Czechosłowacja.
(Dalszv

cia~

na str.

ł)

LotT'l t C"za 19 . Mar··Ja

pow. Sfe ...
Brześnio.
Citr en :i :, ki,
\\-icstaw
Zdu~ska Wola. ul. Tk <>o ka 3,
Zgierz
Kralkow•ka
Elżbieta
ul. Sw1erczewsk iel'!o 22a. Piotr
Wojaczyński, t..ódź. ul. -Lu!Jelska 27 m. 1. Henryk Szczepara, Łódź, ul. Nałkowskiej 7
Łuczak,

......

('".)

m.

7.

Zdjęcia

wyślemy

poc:;:tą.
(S)
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ujawniają
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I Demokracja

na sprzedaż

wykształcenie w nim mitu o żachodniej demokracji nie powolują się nigdy prawie na akty prawne a nrzecie;t po•

jęcie wolności obywatelskich i demokracji pozostaje przede wszystkim w sferze prawodawstwa - postanowiliśmy to
za nich uczynić.
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Katalogi wolności obywatelskich zredagowane są w konstytucjach zachodnich w taki sposób, jak gdyby nie dopuszczały najmniejszego ich ograniczenia ze strony władzy
pańslwowej. Ma to swoje przyczyny historyczne, w które
nie ma potrzeby tu wchodzić. w każdym razie bezwzględny
charakter wolności obywatelskiej wyraźnie jest widoczny
w konstytucji Stanów Z.jednoczonych z roku 1187 i we trancuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z roku
1789. Na ten właśnie bezwzględny charakter wolności obywatelskiej powołują się propagatorzy wzorów zachodnich
i pospolici krzykacze z „Wolnej Europy".
Stwierdzić tu jednak należy, że przestarzałe teksty konstytucyjne stwarzają pozory słowne, które nie maja i mieć
nie mogą nic wspólnego z zachodnią rzeczywistością. Swoboda działań jednego człowieka jest z natury rzeczy uwarunkowana ograniczeniem swobody drugiego, a łatwo tei
może
~tanąć
w sprze.czności z interesem ogółu, któr~o
wyrazicielem jest państwo. Toteż powszechna rTaktyka stosowania tych zasad konstytucyjnych na Zachodzie w krótkim czasie ustaliła się w kierunku określenia przez ustR·
wodawcę lrnnkretnych rozmiarów.
Istotny problem wolności obywatelskich nie jest więc
problemem zal1ezpieczenia ich nieograniczoności. Jest on
problemem właściwego ustalenia ich ustawowych granic.
Chodzi tu o granir,c za~rożenia uanu,iRcego ustroju spolecznego oraz o granic"° podporzndkowania wolności indywldualnej zmienia.i•cvm się z biegiem czasu zasadom wsp61życia społecznego w
danym kraju, która stanowi konsekwencję tej pierwszej.
Setki orzeczeń sądowych i ustaw jakie nagromadziły się

t~

,__ J

[~ IXllllftl

·---li

w

,,

publicznej

własnością

albo

faktycznego

Społeczną".

dzisiaj.
W praktyce
zycia prawnego Stanów Zjednoczonych .
Francji - dwóch krajów, które stworzyły na zewnątrz mit
wolności obywatelskiej, „ujawniła się więc w ciągu półto~
rawielmwych doświadczeń relatywna wartość społec•na teJ
wolności. Niektór1> z praw wolnościowych, jak metykalność własności
prywatnej i wolność prasy, okazały się
wolnością tylko dla kapitalistów. Inne, jak wolność słowa
i zebrań, okazały się niekiedy dla nich niewygodne i ni11bezpieczne.
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aczęlo

się

-

jak to
bywa od marzeń. Tym razem gorączką morza zaraził się ... oficer kawalerii, któremu ciążyło życie garnizono
we. Po pierwszych jachtowych rejsach na Bałtyku, Bo
homolec opętany został myślą
o wielkiej przygodzie. I chyba to Alain Gerbault, który
właśnie
samotnie
oply11ąl
świat, wskazał kurs na ocean
Bohomolcowi i zwerbowanym
przez niego towarzyszom wy
prawy, Witkowskiemu oraz
Świechowskiemu - młodemu
oficerowi marynarki handlowej.
Urzeczywistnianie tych marze1I zaczęło się, jak to w na
szym żeglarstwie na;częściej
bywa, od zasadniczej dysproporcji między potrzebami i
moźliwościaml. Toteż niemałe kłopoty miała cala trójka,
poszukując czegoś taniego, co
jednak przeniosłoby ;ą na
drugą stronę Atlantyku. Tym
czymś
okazał
się
wreszcie
8,5-metrowej długości jachcik, którego pierwotnym prze

Z

najczęściej

znacz.emem było pływanłe !'O
spokojnej zatoce. Do kawaleryjskiego styiu nawiązywało
także nawigacyjne wyposaże
nie jachtu:
ogólna mapa
Oceanu Atlantyckiego, a ;ako chronometry - dwa stare
zegarki ldeszonkowe.
Gdy odpływali z Gdyni 5
czerwca 1931 roku, nie bylo

dziennikarzy ani fotoreporterów. Trójkę żeglarzy żeg11alo
tylko nieliczne grono przyjaciół.
Ale i oni nie bardzo
orientowali się, jaki ;est cel
wyprawy. Załoga jachtu 1lie
chciała narażać się na drwiny w razie niepowodzenia.
DRAMATYCZNA
PRÓBĄ

SIL

Pierwszy miesiąc na Atlantyku, to było to, o czym ma
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MUZEUM POLSKIE W CHICAGO
JACHT „DAL"
Cl SKIEMU
JUUZEUM
MORSIUEMU
TAKA INFORMACJA OBIE- ~
«:i GLA OSTATNIO GAZETY. A WIĘC TEN SAM JACHT, .KTÓRYM PRZED
PRAWIE łO LATY POLSCY ŻEGLARZE - BOHOMOLEC, SWIECllOWSKI
l WITKOWSKI PRZEPŁYNĘLI Z GDYNI DO NOWEGO JORKU. WIAł'J DOMOSC TA NIEWIELE MÓWI MLODSZY'\1: POKOLENIOM. A PRZECIEŻ
~ BlLA TO W TAMTYCH CZASACH PRAWDZIWA REWELACJA, BOWIE1'I
~ WYPRAWA JACHTU „DAL" PO RAZ PIERWSZY WPROWADZILA NASZYCH ŻEGLARZY NA OCEANY.

Ale triumfalny

I

w tych warunkach bardzo zmienną postawę zaczęli przyj·
mować
kapitalistyczni rzecznicy swobód obywatelskich i
„zachodniej demokracji". Gdy spór się toczy o wolność
umów, bronią jej świętości, ale gdy idzie o wolność zebrań i słowa dla partii komunistycznej, stają na stanowisku niedopuszczalności „tolerancji dla nietolerancji" oraz
"\volności dla wrog6w wolności".
Ostatecznie, utrwaliło się przekonanie, że bynajmniej ni11
absolutyzacja praw wolnościowych ale zachowanie przy
ich ograniczeniu „właściwego postępowania prawnego" stanowi istotę zachodnich swobód obywatelskich.
Ideologia wolności i demokracji przestała więc być tam
stosowana, a nawet deklarowana, jako ideologia wotności absolutnie nieograniczalnej. Ta przemiana w
pojęciu
wolności dotyczy jednak tylko stosunków wewnętrznych',
we własnym państwie. Ideologia absolutnej wolności ma
natomiast nadal pełne zastosowanie, jako ideologia eksporto\\ra do krajów socjalistycznych, jako towar na „sprzedaż" i nowa forma dywersji ideologicznej. Jej zewnętrzny
blic~tr nikogo _jednak nie c;>szuka •. Wystarczy przyp'?mnieć
sobie krwawo 1 bezwzględnie tłumione przez Gwardię Narodową de,nonstracje Murzynów amerykańskich o równouprawnienie, prześladowanie komunistów w NRF, aby zachodnia „wolność i demokracja" odsłoniły swą prawdziw;.J
twarz.
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monopolu, powinny stać się
ta ma zastosowanie do

Formuła
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Niepokojące wydarzenia, jakie
rozgrywały się na Wę
grzech i w Serbii, wywołały po raz pierwszy wątpliwości
uczonych co do skuteczności recept religijnych przeciwł<o
~ampirom; _postanowiono zbadać dokładnie i rozstrzygnąć
Jednoznaczme, czy chłeptanie ludzkiej krwi jest dziełem
~zatana C?'Y nie.
Traktat Michaela Ranfta pt. „O życiu
1 .cmokanu.1 umarłych w
grobach" uniósł jak pisano,
"'.'ieko ~a_rlrnfagu i wpuścił trochę światła w wampiryczne
c1emnosc1 grobu. Ranft nie godzi się na prymitywne tłu
maczenie . warnpiry2mu jako dzieła szatana i jest skłonny
wydarzenia z tego zakresu uznać za działanie ukrytych sił
przyrody.
Niemniej jednak cała ta praca wyjaśniająca zjawisko
wampiryzmu - już to przy pomocy czynników przyrodniczych, już to czynnil<ami społecznymi - nie doprowadziła
do likwidacji anomalii. Warto tu wspomnieć choćby o kilku wampirach XX wieku. Jednym z najsłynniejszych był
Peter Kuerten, skazany na karę śmierci w 1931 roku; jeszcze tuż przed egzekucją cmokał z lubieżną rożkosza na myśl
o swych okropnych przestępstwach:
„Pan nie n1oże sobie wyobrazić, profesorze, ale musi pan
kiedyś spróbować odciąć głowę na przykład gęsi i posmakować trochę, gdy krew tak cichutko mlaska ... "
Nie mniej żądnym krwi był powieszony w 1949 roku
, wampir z Londynu", John Haigh, który sam się przyznał,
./.e należy do „rodziny wampirów". Z początku Ilaigh zadawał rany sobie samemµ, Jecz gdy pragnienie krwi stało
się silniejsze, zaczął zwabiać ofiary do swego atelier, tam
je mordował i wypijał im krew z przcc.i_ętego g_ardla. Osl~
wiony masowy morderca Harmann zab1Jał kob1ety I me?-czyzn w swoiej masarni, wypijał ich krew, a nastęn'11c
robił z nich ki!'łl>asę.
(„Magazyn Polski")
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Wfll!HPIRY
Zl\IA.Ł1' JJUZ
mirtologiu

pochód wampira przez karty literatury
~wiatowej zaczął się bez porównania wcześniej. Już w mitologii greckiej wystP.pują przecież stwory o długich kiach
łaknące
ludzkiej
krwi
i nazywane strzygami, lamiami
i eutpuzami; istoty
„czarnośmicrdzące", których najbardziej ulubionym zajęciem było wysysanie krwi z szyi antycznych nastolatków. Niektórzy znawcy Starego Testamen
tn ,są zdania, że pewne słowa w Księgach Mojżesza (3, 17)
maJą wyraźnie wampirologiczny charakter.
W następnych wiekach wampiry zagniezdzily się na dobre w opowiadaniach i baśniach. Oto typowy przykład:
„żyła niegdyś kobieta z trzema córkami, kobieta ta była bardzo biedna, Niedaleko od niej żyt wampir. Pewnego dnia poprosił matkę o rękę najstarszej
córki, którą
zap~owadzil na cment„rz i ofiarował jej jako podarek miłosc1 kawałek ludzkiego mięsa. Dziewczyna odmówiła
I został~ ~rzez wampira porozrywana na kawałki. Następ
na podzieltla ios s~ej najstarszej siostry. Najmłodsza upad~a na kolana, zaniosła gorące modły do Boga i w ostatnim momencie wyrwana została z rąk strasznego wampira".
W wampirologiczne upodobania szatana wierzył żeby
dać
przykład
poważny
sam Marcin Luter. świadczy
o tym m. in. odpo\vicdź, jaką w swoich „Rozmowach pr-zy
stc;>le" dal jed_nemu z proboszczów !'!'<ly ten zapytał, co nałezałobl'. zrobić z pewną zmarłą, która w
grobie zjadła
sa!"ą ~1ebie, co „niechybnie pociągnie za sobą śmierć eałeJ wsi". Na to Luter:
„ .... Nie wolno bluźnierczo wrzucać człowieka do grobu,
lecz. należy .rzec ~temu: naści tu, szatanie, żryj to osolone!
ŻryJ, albowiem nie nas ci oszuki\.\rać".
W XVIII wicku wampiry opuszczają
ostatecznie
teren
baśni i przechodzą okres emancypacji.
Uzyskują
nawet
a.probatę ówczesn_ych kół naukowych. Głośne w owym cza~:lkb!u1.ich~ypadk1 ssania ludzkiej krwi przez wampiry na

I

. praktyki w .
i we Francji,„
wzór wolności mdyw1duaJneJ, sc1śle kontrolo"'.anej
przez
uaństwo
pod
względem
skutków
społecznvch,
pDobrze znane są chwyty polegające na wykorzystaniu
kie wywołuje korzystanie z niej na 1>oszczególnych odcmnastrojów wywołanych przejściowymi trudnościami gospokach.
I
tak
np.
przy
badaniu
zgodności
ustaw
z
konstytudarczymi, na wykorzystywaniu zadawnion)'.ch niechęci nacją Sąd Najwyższy stanów Zjednoczonych opiera ~ię przerodowych, uczuć religijnych itp. Wszystkie te propagande wszystkim na pojęciu „właściwe1?0 postępowama prawdowe chwyty mają dla swoich inspiratorów tę wadę, :i:e
nego". Na jego podstawie nie bierze się pod uwagę tego, czy
w krótkim zwykle czasie wychodzi na jaw ich antypandosło,vnie zastosowano dane prawo wolnościowe, ale c~y
stwowa i antysocjalistyczna tendencja.
zastosowano je właściwie. Przez właściwe zaś zastosowani•
rozumie się zastosowanie w prawidłowym związku z cało
w pierwszych latach po II wojnie światowej ujawnienie
kształtem pozostałych zasad konstytucyjnych.
takiej tendencji jakiegoś hasła nie dyskr.i:dytow!'lo g? jes~:
r.ze w części przynajmniej naszej opinn pubhczneJ. Dzts
w USA więc państwo ujawnia się bynajmniej nie w roli
jednak sytuacja wygląda już inaczej. żadne jawnie !>urżu
czynnika ograniczanego przez konstytucję na rzecz wolnoazyjne hasło i prymitywnie spreparowana antykomuni~trcz
ści indywidualnej, ale w roli czynnika, który ustawodawna ideologia nie moga liczyć na jakikolwiek poważmeJSZY
czo ustala, gdzie są granice swobód obvwatelskich i demooddźwięk w społeczeństwie. I z tego właśnie powodu uległo
kracji.
zmianie na Zachodzie wiele metod propagandy o charakteJeszcze bardziej wymownie przedstawia się sprawa wolno•
rze dywersyjno-ideologicznym.
~ci obywatelskiej i demokracji we Francji.
Szczególnie w ostatnim czasie różni zachodni propagan~
Do jakiego stopnia „wolności obywatelskie" straciły we
dyści i sprzedawczycy pozostający
na żołdzie_ Centr.a1!1eJ
Francji znaczenie nietykalnych dla państwa wartości, świadAgencji Wywiadowczej _
usiłują zalecać naJprzeróznu;Jczy najlepiej
fakt zasadniczej zmiany, stosunku dwóch
sze kanony „zachodniej demokr.acji", a l!r~ede wszystkim
ostatnich konstytucji do podstawowego prawa ,-olnościoreklamują absolutną nietykalnosć
w0Jn~sc1 obywatelsk1eJ
wego, za jakie w państwie burżuazyjnym uchodzi niety•
dla władzy państwowej. Dodając natychm1a~t do _tel?o argukalność własności prywatnej. Jest to jedyne prawo wolnoment że prawa wolnościowe są na zachodzie og~lme u'!naściowe, do którego Deklaracja Praw dodaje przymiotniki
wanym dorobkiem ludzkiej cywilizacji, niezal~żme. od Jego
„nietykalne i święte" (art. 11). Otóż we wstępie do konfilozoficznych uzasadnień. Ponieważ jednak c1 gabmetowostytucji z roku 19~6, który Deklarację Praw utrzymał w moradiowi „komentatorzy" i „naukowcy" poza czczą .gadani:
cy, postanowiono jednak, że „wszelki majątek, wszelka wła„
ną mającą na celu dezinformację naszego spoleczenstwa 1
sność, których użytkowanie ma lub nabiera cech służby
~~QQ~QQQQQQQQ~~~g~QQQQQQ~~QQ{'l
(Dokończenie

rzed 150 laty William ;polidori wprowadził do
literatury najsłynniejszego wampira. Nie była,
to
pierwsza introdukcja, ale tak uroczysteJ
i sensacyjnej, jak ukazanle się powieści „The
Vamp}'r" - jeszcze nie było.
.
Bądź co bądź, chodziło w tym wypadku o dz1e
Io osobistego sekretarza samego lorda By,rona,
a zarazem znakomitego lekarza. Ciekawa była
historia powstania „Vampyra". Zacz~ła się ona
od tego, że Byron na intymnym zebraniu grona przyjaciół w swym domu przeczytał im balladę o wampirze i jego krwawej działalności.
Opis był tak wstrząsający, że w czasie tej lektury subtelny i znakomity poeta Shelley popadł z wrażenia w omdlenie. Wówczas, wszyscy obecni
na tynl. seansie pisarze
i poeci postanowili obdarować świat historiami z wampirem i tak powstał oslawiony „Frankenstein" pióra Mary
Shilley. lnne próby nie wyszły poza fragmenty powieśd.
Natomiast Polidori wziął sobie pomysł od Byrona, napisał
rzecz do końca i kazał wydać pod nazwiskiem Byrona.
I dzięki temu Goethe mógł powiedzieć, że „The Vampyr"
jest najlepszym z d'l'iel lorda Byrona.
Sam Goethe nie stronił od wampirów i dlatego napisał
m. in. S\voją „Narzeczoną z Koryntu", wzorffwaną na postaci „Narzeczonej z Amphipolis", o której
pisał
grecki
poeta Phlegon. Od wampira, jako bohatera swych dziel,
literackich nie stronił także: E. T. A. Hoffmann, Merimee,
Gautier, Baudelaire, Gogol.
żaden z uaryskich teatrów nie może się obejść bez swojego wampira - napisał w polo..,,ie ubiegłego wieku jeden
z krytyków teatralnych.
Grano wówczas na różnych scenach europejskich pon.>d
tuzin sztuk o wampirach, a oprócz tego wystawiono jeszcze trzy wampirowate opery, których libretta oparte były
na tekstach ByroQ.a i Polidol'Tego. Podobną
popularność
zdobył sobie w owych czasach „Dracula", straszny boh"lter powieści Brama Stokera.
Jeden z ówczesnych historyków literatury pisze: „Hrabia Dracula przewędrował do Anglii, albowiem słabo zaludniona Transylwania nie mogla już zaspokoić jego żą
dzy krwi. Musiał więc odważyć się na ten skok w nowoczesną cywilizacje ... lV~'korzystując imperialną notęgę świa
tową
Wielkiej Brytanii zamierza Dracula krok po l<roku
zmienić ludzkość w jedną wielką międzynarodówkę ludów
podległvcb
władzy \.vamipra".
Temato,vi wampira poświe
cają \Viele miejs~a poeci i pisarze współcześni zwJaszcza
niemieccy i au~t:.iacC"y - od Stefana George'a aż po Johannesa Bobrowskiego, ukazując często postać wampira
w 9toczce syn1patii i liryzmu.

nyli. Spokojna, zachwycają
ca żegluga na długiej fali
oceanicznej. I grasz ki delfinów.
Zabawne spotTcanie z
kolonią żółwi i mniej zabawne z meduzą, którą Bohomolec wyłowi! z. toni i po je;
dotknięciu przez godzinę wil
się z bólu. Troska o całość
słabego masztu,
więc wciąz
ta s11ma ceremonia przy zmia
nie wacht: „No i jak tam?"
- pytał jeden. - „Jak świe
ca!"
odpowiada! drugi,
wskazując na maszt. 8 sierpnia wielka uroczystość, butel
ka wina „osuszona" na poło
wie atlantyckiej trasy.
Godzina przerażenia, gdy elektryczna burza raz po raz rozpalała na topie masztu żółte
światla, które gasły wraz z
trzaskiem wyładowań.
Ale
wszystkie te przygody zbladły wobec grozy cykionu.
Telegraficznym
skrótem
przytoczymy tylko najbardziej dramatyczne zapiski:

tu nie ma. Sterczy goły, krót
ki. kikut, reszta - "' morzu.
Przy każdym kiwnięciu ten
kawal masztu, palączont1 olinowaniem z ;achtem, wali
;ak taran w kadłub łodzi i
każde; chwm może go prze-

„

bić.

Nadludzkim wi,silkiem U1I/"
maszt na pokład ł za

dostają

mocowu;ą.

z

wnętrza.

Wyczerpują wodę

Nic

w~cej już Z70-

bić

nie mogą. Jeszcze jedna
noc koszmarna. Każde uderze
nie ogromnej fali może być
ostatnie. Po czterech dobach
mocowania się z niszczyciel•
skim żywiołem, Bohomolec
notuje: „Nie mamy już ludzkiego wyglądu".
Przetrwali cyklon. Na skr6
conym maszcie doplynęlł do
Bermudów. Z ogólną mapą
Atlantyku i jednym zegarkiem.
Ciężkie przeżycia 117 czasie
cyklonu
zalamalg
jednak
psychicznie Witkowskiego.
We dwójkę wiec - Bohomolec i Swiechowski - jut
bez
większych
trudności
wpłynęli do Nowego Jorku.
W TYM ROKU DWA POWITANIA

pg blisko 40 latach „Dal"

w br. ma

12 Beaufor-

powrócić do kraju. Jego droga do gdańskiego
Muzeum ll-Iorskiego prowadzić będzie zapewne
znowu

ta. Przez właz w mroku, który będzie trwa! przez trzy
dni, widać góry wody. Przechyły do 60 stopni.
Nagle,
gwałtowne uderze11ie rrrzywa
cza. Poch11l ponad 100 stopni. Pada1TJ,y na sufit ponad
koją Świechowskiego.
Jacht
po sekundach, które dla nas
trwały
wiele, wyprostowuje
się gwałtownie. Na polcladzie
same wały lcotłującej się pia
ny, na szczytach fal dochodzą do trzech metrów. Masz-

przez wody Atlantyku. Ten
powrotny rejs na jachcie z
Nowego Jorku do Gdyni, za
mierza odbyć miesżkający w
Stanach, doświadczony że
glarz polski Walter wraz z
drugim członkiem załogi, rów
mez
Polakiem.
Będziemy
więc w tym roku witali na
polskim Wybrzeżu dwa jachty, które pięknie zapisały się
w historii jachtingu: weteran
kę „Dal" i ostatnią gwiazdę
naszego żeQlarstwa - „Opty".

Siła wiatru -

........
GODZINA 2.2, ale na ulicach
centrum Ystadt jasno. Blask
bije od oświetlonych dużycb
wystaw i od gęsto rozsianych
latarni. W ich świetle szwedz
Jrie dziewczęta, niektóre prawie dzieci, swobodnie spacerują
po ulicy w mini-spódniczkach lub obcisłych spodniach i ciepłych kurtkach.
Mają
twarze jeszcze bledsze
niż w dzień. Tym silniej odcinają
się
wykreskowane oczy i prze\vażnie dłu~ie, proste jasne włosy. Srodkie1n
ulicy jedzie sznur tlowoczf!snych aut. Wewnątrz przewatnie tylko jedna osoba.

czy 15 rok życia matka idzie
z nią do ginekologa. Chodzi o
przebadanie i wyjaśnienie córce
jak powinna
postępować, aby nie mieć nie
potrzebnych kłopotów. Uwadokładne

7.a

życie

l

l

seksualne.

t

Dia kobiet dorosłych preparaty antykoncepcyjne, najczęściej doustne,
wydaje się
na recepty lekarskie. Nie ma
trudności
z otrzymywaniem
„p„„-.t · lub pastylek. Natomiast prze&".'ywanie

ciąży

r

I

jest

zabronione. Przed kilku laty
jedynym wyjściem z sytuac.H była podróż do Polski„.
NA KAŻDEJ ulicy każdego
się

sz,vedzkiego miasta widzi

automaty ze środkami antykoncepcyjnymi dla mężczyzn.
Z tej formy kupna korzysta,
jak twierdzą statystyki, gros
Szwedów. Mimo że prepar'lty te kosztują w aptę_kach

' głową

lub podniesie rękę, auto natychmiast s'taje, a wybranka wchodzi do wnętrza„.
znajomości

bowiem, Ze dziewczy ...

normalne

Większość
prbwadzących
to młodzi chłopcy.
Patrzą
na dziewczęta i w pewnej chwili mrugają na którąś
2
nich. Jeśli wybrana kiwnie

Ta forma

~ie

na 15-16-letnia powinna, jak
dojrzała
kobieta, prowadz-ić

i szu-

Na pewno Szwedzi mają dukloootu z mlo4zieżą, wię
cej niż którykolwiek inttv
kraj naszego kontynentu. Sa-

cji, czy tutejsza

żo

kania przygody miłosnej nikoco tu nie dziwi i nie gorszy. Szwedzi wyznają zasadę,

że

są

właścicielami swe20 serca,
umysłu
i piała i
mogą z nimi czynić co im się

tvlko podoba. W tym kraju
młodzież w ósmej klasie szkoły podstawowej ma już przedmiot obowiązkowy - "!.,VCho·
wanie
klasie

-

seksualne, w ostatniej
gimnazjum otrzymuJe

graficznymi

żurnalami,

zienia

dla

że

śmiertelnie nudne. Główną atrakcją
małżeństwa
jest telewizja. Mąż - Szwed po ko-

wię
są

młodocianych

Policja sztokrejestruje przecież
codziennie
2G-30
kradzie7.y
rnmochodów. Mniej więcej co
tvdzień likwiduje się w stolicy
Szwecji
młodzieżowv
irang. Co kilka dni zamyka
się
tu kilkanaście spelunek
z narkotykami, w których nie
brał< młodzieży.
Kto wie oowiedział mi Polak mieszkający od dawna już w Szwe-

lacji siada przed TV i nie interesuje go nic dookoła.

przepełnione.

holm~ka

któ-

rych pełno w kioskach. Te
rzeczy przeważnie są przygotowane dla turystów.

bezpłatnie środki antykoncep·
cvjne. Gdy dziewczyna skoń-

mówią,

mi Szwedzi

trzy razy taniej, Szwed okazuje się w tym przypadku
bardziej dyskretny niż oszczę
dny. życie seksualne w Szwecji to bowiem sprawa intymna i jak najbardziej osobista. Nikogo nie interesuje co
robi ktoś inny. Nie widać też,
aby Szwedzi wykazywali wię
ksze zainteresowanie porno·

.,

czyny Północy· ,
Dania jest
1';rajem, Igpry nie tylko . Szwe
dów potrafi rozgrzać mespodziankami. Można tu np. przy
pomocy dziennika nawiązać
specjalnego
typu
kontakty
seksualne między dwoma parami małżeńskimi. W ogłosze
niach gazetowych poszukuje
sie zupełnie otwarcie mode·
lek
do
pornograficznych
zdjęć. Przy ul. Istedgade ko·
łorowe
neoJty zachęcaja do

młod~ież. n~e

szulnP' tak dlatego, ze zy c1e
dojrzałego Szweda jest już

MŁODE
SZWEDKI, kiedy
chcą się zabawić, szukają wiei
kich · emocji bynajmniej nie
w stolicy swojego kraju, ale
u sąsiadów - w Kopenhadze.
Duńczycy

przepadają

za Szwedkami, które
nich

·-

ucieleśnieniem

kupowania

dla

ideału

bladej i nieco dzikiej dziew-

- - .„••••

ciągnięcie następujących

e

D

długotrwałego lrompleto- szkodzenie było obustronne.
i

· -

e

--

między

dzieckiem

e

ociekania naukowe mają wania osób odpowiadających wymana
celu
uświadomienie ganiom programu badań było wynam
źródeł
zagrożenia branie 75 dzieci w wieku 10-14 lat
zdrowia, a co za tym idzie (najliczniejsza grupa), których matlikwidację
niebezpiecz- ki przez cąły okres ciąży zatrudnionych wpływów, względnie ne były w tkalni, gdzie poziom naograniczenie ich do tolerowanego tężenia hałasu wynosił około 100 deprzez organizm minimum.
cybeli. Z badań wyeliminowano te
Jedną z ostatnich prac w tym dzieci, których matki przechodziły
względzie jest badanie słuchu u jakiekolwiek choroby w czasie cią
dzieci matek pracujących w hala- ży, a także te, które miały nieprasie. Przeprowadzili je pracownicy widlowy poród. Z dzieci zaś wyelilódzkiej Kliniki Otolaryngologicznej minowano
te,
które przechodzHy
AM (doc. dr J. Laciak i B. Majchel'- jakiekolwiek choroby sluchu lub
ska - Matuchniak)
poświęcając im choroby mogące mieć wpływ na nawiele czasu i trudu. Nie same bo- rząd
słuchu. Niezależnie od tego
wiem badania stanowily największą wszystkie matki i dzieci przeszly
trudność lecz wyszukanie matek, inne badania (otolaryngologiczne i
które w okresie ciąży pracÓwaly w audiometryczne).
hałasie. Z pomocą przyszły zakłady
Przebadane dzieci podzielono na
pracy. Wydziały personalne przej- dwie grupy chłopców i dziewrzaly dokumenty wielu kobiet za- cząt. W pierwszej
liczącej 48
trudnionych przed 15 laty, wynoto- chłopców - prawidlowy słuch stwier
wały te, które wówczas pracowały dzono u 23, u pozostałych zaś wyv.: tkalni i podały adresy. Dalsze po- stępowały uszkodzenia słuchu, przy
szukiwania należały }uż do pracow- czym obuuszne uszkodzenia stwierników kliniki, bowiem tylko część dwno u 17 a jednouszne u
kobiet pozostała przy dawnych war•
8.
sztatach pracy, wiele zaś przestało W grup~e 27 dziewcząt prawidłowy
pracować bądź zmieniło pracę a na-,sluc? miał? 17, a u 10 stwierdzono
wet miejsce zamieszkania.
uposledzeme. W 2 przypadkach uEfektem
...,

matką a
wniosków: rodzeństwem.

ciąży pracowały

..c::
u

·-oco:

czyzny,

ciało.

Miłość

-

pieniądz.

Praca łódzkich lekarzy ma ogromne znaczenie praktyczne.
Jest to
Jedna z wielu prac, podejmowanych
przez nasze placówki naukowe, kliniki i katedry obydwu akademii
medycznych w celu przekazania ośrodkom przemysłowym i przemysłowej służbie zdrowia dokładnych
informacji o wpływie określonych
warunków pracy na stan zdrowia
pracowników i potomstwa.
Informacje te wykorzystywane są przez
lecznictwo, kierownictwa zakładów
i służbę bhp dla poprawienia warunków pracy.
Prace łódzkich laryngologów ocetrzeba także w aspekcie ustawowej ochrony zdrowia kobiety cię
żarnej, której nie doceniają często
same kobiety. Ileż to razy uwad ze
lekarzy umykają szczegóły ukrywa ne przez przyszłe matki z powodów
mało
istotnych.
Zmiana miejscą
J)racy czy tylko s t anowis ka pracy
1
ze względu na zdrowi e wł11 sne i
dziecka nie zawsze ,jes t przez n ic
akcelJtowana. A wiadomo pows'l:ec~1nie i o tym wiedzą falde p rz..-s„•c t
matki, że pierwsze miesiace ciażY >o
na.iważnie.fszy
okres
roŹwoju
dziecka. Wobec ogólnych wys iłków
zmierzających do obniżenia w~ t;: a;..
nika umieralności niemowląt, ochrona zdrowia kobiety cieżarnej w pierwsz.v m okresie ciąży jeszcze raz wyrr:aga dobitnego podkreślenia.
niać
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dłoń
kobiety męż
nigdy jednak gole
bowiem w tycb
krajach ma bardzo konkretne znaczenie. Przychodzi bar
dzo szybko i zwykle też szybko =ika.
Podobnie zresztą
jak w wielu innych skomercjalizowanych społeczeństwach
Zachodu. Największa miłość
ma tam przecież na imię łującego

rodza-

u dzieci, których matki w okredalszych
badań
wymaga
w hałasie, wy- szczególnie mechanizm przenikania
niebezpiecznych dźwięków poprzez
stępują trrazy słuchowe;
tkanki miękkie do narządu słuchu
nie stwierd:rono predyspozycji płodu, jak również natężenie z jarodzinnej do urazu słuchowego mię- kim hałas dociera do płodu.

sie

szoltuje na pe,ivno widok ca-

ju literatury ze zdjęciami ilu·
strującymi
cała
wiedzę s"ksualną.
W stoiskach z pły
tami można nabyć także i ta-

zresztą
są

Powyższa praca pozwoliła na wy- dzy

HALAS. NA TEMAT JEGO DOKUCZLIWOŚCI I SZKODI.IWEGO WPLYWU NA STAN ZDROWIA PISZE SIĘ NIEUSTANNIE. DOCIEKLIWI REPREZENTANCI NAUK MEDYCZNYCH ODKRYLI BEZPOŚREDNIE ZWIĄZKI PRZYCZYNOWE POMIĘDZY HALASEM A WAHANIAMI W CISNIENIU KRWI, BRAKIEM APETYTU, BEZSENNOŚCIĄ,
APATIĄ
A NAWET POBUDZENIEM PSYCHICZNYM
I BÓLAMI GLOWY.

\\'szelkiego

kie, na których nagrano kursy wychowania seksualne70.
w Danii pornografia osią
gnęła swój szczytowy punkt.
Szweda lub Duńczyka za-

Q

·o

Wracając do pracy laryngologów:
generalnym wnioskiem z niej wynikającym jest konieczność przesuwania kobiet ciężarnych z pracy :w
hałasle do stanowisk w warunkach
mniejszego „udźwiękowienia '.
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rych kilkakrotnie już zbiera
obniża sumę do połowy.
Nazajutrz

klęska
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się

wszyscy

do

odejścia,

zjawiają się

przedsiębiorca zupeł-

punktualnie, ale nasz
nie nie może sobie dać rady z poganiaczami
mułów; zamówiliśmy 12 zwierząt, przyszło
co najmniej dwa razY tyle, a zwabieni perspektywą zarobku właściciele są nieustępliwi
_ odnosimy wrażenie zorganizowanego splsku·. wszyscy albo nikt. Na dodatek są bardzo niesprawni w troczeniu ładunków i cala ta krzątanina przeciąga się w nieskońd . k
czoność.
Wreszcie około p ołu ma arawana
0
· t
t
d0 d
·
Trzyn śc'
mułów
z
na
korzystaJ·ą koledzy, towarzyszy nam sześciu poganiaczy. Poruszamy się bardzo powoli, bo
droga dla zwierząt jest trudna, a źle urno·
.
cowane bagaże wymagają ciągłego poprawiania.
.

c~::~ch

z':ni~~ę

d .
d .
W południe nas ępnego
ma
ocieramy
do samotnego, zagubionego wśród gór domku kierownika Semieńskiego Parku Narodowego - N'ico Isa. T u odr;y łamy c z ęś'c zw1'c rząt z powrotem i zakładamy bazę. Nicols.
28-letni Brytyjczyk, uważający się za Kanad YJCZY
.
k a oraz j ego s·1·iczna zona
.
J apon k a,
przyjmują nas serdecznie i zabijają na cześć
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gości
barana. Zasiadamy przed k-0minkiern
i patrząc J'ak na ruszcie nl.>ką ..;,,, udźce ba.
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~atrzymujem.y si~ w fizJologów,
~~rodzonymprowazeriwiążąc
min t

bą obozietugrupy
a_ng1elsk1ch
dzących
badama.
Najbliższe dni, pod;oieleni

..-·-·-..
w cynfolię, uzgadniamy dal-

ranie owmięte
sze plany.
.
ka
Pierwsza grupa w składzi~ Helena Porębs ,
J'erey Antczak, Maciej Sobieszczański ee Zdzislawem Kozłowskim, jako kierownikiem dokona wejścia na Ras Daszan, najwyższy szczyt
Semienu, wys. 4.620 m n.p.m. Grupa filmowa

l oDzIANIE

na grupy, spędzamy na rozpoznawamu masywów górskich w
rejonie Adi Arkai. 15 lutego rankiem budzi
nas deszcz, pierwszy zwiastun n,adchodząc~j
po11' deszczowej .. oznacza: to, że _czas j~ż. konczyc naszą sze~c 10 tygodmow" działaJJ;iosc górską. Przed nami 900 km drogi do Addis Abeby.
Jest to główny szlak komunikacji samochodowej w Etiopii. Sz-utrowa nawierzchnia, zręcz-

pr_a~if! nie uczęs~czana. Za miejscowościa Ki.11„
WJezdz_ałJ'.!Y
w reJon
pada tu JUŻ
od
m1es1ąca.
Drogadeszczu,
często ~tóry
Jest zatarasowana

~ó!'!j~~:ksśz~~~ęur~iU' af:;~ań::1~i,ctP~:~w~ ;:'Ja1S.:i,;,o:~i~eris~t~~ż~ ~~~i:r~~~~~':.i;c~a~ll~

na wys. 2.000 m, szczyt 4.0'77 m n.p.m.).
8 lutego wracamy do bazy, zaś następnego
dnia zwijamy namioty i schOdzimy na dół. 10
lutego rano wyjeżdżamy z Debarek do Adi
Arkai. Zaraz za osadą położoną na wysokości
ok. 3.ooo m zaczyna się zjazd w dól. Alemayeu
twierdzi, że kiedyś przejazd tą drogą był niebezpieczny ze względu na grasujących tu rozbójników. zresztą w chwili obecnej problem
ten nie należy do przeszłości. Między Adi
Arkai a mostem na Takazze zaatakowano niedawno
ciężarówkę
ją się w
konwoje, i aobecnie
ludzie samochody
siedzący nagrupunich
są zazwyczaj uzbrojeni po zęby.
Adi Arkai jest położone na wysokości nie
większejdrastycznie.
niż l.200 m. Upal
Zmiana
klimatu
daje się
odczuć
panuje
tu nawet
w
nocy, podczas gdy w Debarek marzliśmy dot-

WYPRAWA DO ETIOPil

*

WYPRAWA OO ETIOPII

*

*

WYPRAWA

oo

I

ETIOPII -

zdążyliśmy

I~

w biegu kI'awaty,
co do
u Y·
Wprowadzono nas do obszernej sali, wyłożonej dywanami i ustawiono w równy
p
h . . t
ły . d
. .
sze~e?. o c Wl1I. o worzy
się rzw1 1 _w
asysc1e paru dygmtarzy wszedł cesarz Ha1le
Selassie I., drobny, starszy człowiek w biał
d
z 'ś
.
h
ym mun urze. nal1 mY go z hcznyc fotografii na których zawsze wygląda na nie-

~
~
IFJ1

~
IO

~
~
~

I

1 fś';,1;.ens~~n~u;.,;:.~e~et'ie:i~~~: nas
~/~ifg':,prg;~;~,!'~
śmiałego.
i stros!ta~ego i teraz t;~ zrobił na
~~
jest to droga dobra tylko na porę suchą, teraz
ta~1e wr~eme. Cesarz usc1snął nam

blokami skalnymi. spa_dającymi z podmytv~it
zboc;zy. Nasz Star J".st JU~ trochę steran_y dł_ugą Jazdą po bezdrozach 1 !ll'.'newr?wame mm
po ostrych zakrętach górskieJ drogi, w dodatku w strugach ulewnego deszczu, jest niekiedy
uciążliwe ·
Do Addis Abeby wracamy jak do domu. w
ambasadzie witają nas serdecznie, dowiaduje·

tm.: Tadeusz Nowak, Jerzy Surdel oraz Ałemayeu będzie realizować film o Semieńskim
Parku Narodowym. Trzecia grupa w składzie
Marek Grochowski, Jacek Rusiecki oraz Andrzej Wilczkowski ma za zadanie zaatakować

oo ETIOPII

ku dni przedstawiciele radia i prasy miejsco•
wej przeprowadzają z nami szerec wywiadów.
Wiedzieliśmy, że czeka nas audiencja u cesarza, a 1e do ostatniej chwili nie znaliśmy
dokładnego terminu. 25 lutego rano zawiadomił
nas pan Porębski, pierwszy sekretarz
k" ·
b
d
·
d
·
po1s 1eJ am asa y, ze prze chwilą otrzyznał telefon od minis tra dworu, iż za 20
min. mamy stawić się u cesarza. Wiadomość
ta zastała nas v· pełni' porannego relaksu,
a tempo, w jakim dokonaliśmy galowej toa lety, pobiłoby rekordy alarmów na ćwiczeniach WOJ'skowych. Cudem łap1'ąc wolną
taksówkę, zatrzymując prywatne samochody,
WYPRAWA OO ETIOPII

*

wszystkim dłome, potem kierownik wypra:wy wygłosił
krótkie przemówienie i wręczył
.
cesarzowi honorową odzn":kę :wyprawy oraz
p:oporzec Klubu Wysokogorsk1ego, a następme cesarz wypowiedział kilka uprzejmych
zd ·
d
dr
j
k
h
an po naszym a esem w ęzY u am ar-

~
~
~

ucEsARzA
-

skim. Audiencja była skończona i był to
ostatni akcent pobytu w Etiopii.
J
t
·
eszcze os atme formalności, przekazanie
zebranych materiałów prof. Chojnackiemu,
dyrektorowi muzeum w Addis Abebie, prof.
w·1n1'dowi,· r ó wmez
· · P ol a k owi,· k'1erown1'k owi·
katedry geografii miejscowego uniwersytetu, no i ostatnie pożegnania.
ANDRZEJ WILCZKOWSKI
MAREK GROCHOWSIU
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przedmieściu. Tu urodziłam się I wyTu tXU t!'ż moi rodzice. Z~a"": wsz~
stkich 1 wszyscy mnie znają. U nas niewiele się
zmieniło. Takie same jak dawniej
walące
się
domki b"11 wygód. takie same radości i smutki
i tacy sami ludzie. Jestem kobietą prawie starą,
mam 52 Jata. Wyszłam bardzo wcześnie za mąt.
Urodziłam i wtYChoowałam troje dzieci, które te·
raz ~j'! swoJe rodziny i swode dziecL Porozjeżdżały się po
sw1ec1e i tylko czasem od święta odwiedzają mnie, ale - pi•
szą dosyć często i intere~u.ją się co się .ze: mną !l;zieje. M6j
mąż pił od początku. Nan»ierw przy jakieJś okaZJi, a potem
coraz częściej. Przy tym aiwantttrował się. Znosiłam wszyst·
ko dla dzieci, żeby m.iały ojca. L11dzie współczuli mi bardzo, litowali się nade mną. Kiedy jednak dzieci stały się sa•
modzielne i powyjeżd.żały, a mój mąż nie przestał pić, postanowiłam się z nim rooriejść i chociaż starość przeżyć w
spokoju. Nil' przyszło _mi to łatw~. al!' sąsiadki i _zn~jome
namawiały mnie, m6wiły: po co c1 t:tk1 mąt, tylko zyc1e za•
truwa. Weź rozwód, prac1Jljesz to i. zarobisz na siebie. Potem
będzie renta i dzieci pomogą..
Zdecydowałam si.I; w komcu. W sądzie nie robili mi trud•
ności, zrozumieli. Mąt odgirażał się najpierw, ale już wcześ·
niej miał inną kobietę - wdowę to i do niej się wyprowa·
dzil. Ale teraz dopiero zroztJmiałam jacy są ludzie, że nowe
to 11 nich tylko na ustach, a nie tak naprawdę. Zaczęli m6·
wić coś innego, że zwariowałam na stare lata, że po co mi
był ten rozwód i inne podobne rzeczy. Powoli odwrócili się
ode mnie. Mowią teraz pogardliwie - ta rozwódka. Jest.em
zupełnie sama i ciężko mi tak żyć. Dzieciom nie skarżę się,
bo ;'po co. To moje sprawy. Boję się zresztą, że i one tak
pomyślą. Myślałam nawet, żeby do któregoś pojechać i tam
zostać na stałe. Ale tu przecież mam pracę i emeryturę,
a tak wszystko bym straciła. Nie wiem jak postąpić.
ROZWODKA

leszkam na
chowałaan.
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tych dwóch sprzecznych opinii może Pani v.yciągnąć
tylko jeden wniosek: nie ma bardziej zwodniczej 1 niestałej rzeczy od ludzkiej opinii. Skoro Pani już raz się
zdecydowała i to po tylu latach w wieku,
w którym
samotność staje się bardzo dokuczliwa, to z pewnością nie
zrobiła Paru tego pochopnie. Myślę, że na zdrowy rozsądek,
lepszy jest spokój w samotności, niż piekło we dwoje. Tym
bardziej, że mąż szybko się pocieszył. Rozumiem, że trudno Pani porzucić dom, w którym Pani wyrosła I pracę. Radziłabym jednak porozmawiać z dziećmi . .Jeśli są życzliwe,
z pewnością znajdziP.cie jakieś wyjście. Mieszkanie u nich
kątem odradzam, ale może znaleźliby dla Pani pokój
gdzieś w po'bliżu swego miejsca zamieszkania, może także
pracę? W ten sposób nie bylibyście sobą skrępowani. A w
razie choroby, czy innych życiowych komplikacji znalaz!ab ~
Pani opiekę.
JOANNA
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ZAKOPANE ZELEKTRYZOWANE ZO•
1
MARCA
WIADOMOSCIĄ
O
WYPADKU,
JAKI
NAST,\·
Pii:. PODCZAS NAKRĘCANIA FILMU
PT. „ZNICZ
OLIMPIJSKI".
ABSOL•
WENT WROCt.A WSKIEJ WSWF MGR
KRZYSZTOF FUS DUBLUJĄC JEDNEGO Z AKTOROW W SKOKU
Z JAD.-\CEGO WAGONIKA
KOLEJKI
NA
. KASPROWY SPADŁ NA
ZIEMIĘ,
A
NIE JAK ZAPLANOWANO NA ROZ·

Wydarzenie, które

STAŁO

-

No, daj

tę

pieczeń!-

t.OŻYSTĄ
ŚWIERKU •••

MODA

IERZYŻOW&A

•

n

POZIOMO: 1. Taniec rodem
z Kuby, li. Propagator pewnych Idei, 10. Pracuje wśród
retort, 11. Mityczna biegaczka.
PIONOWO: 1. Sportowa lub
!: '>ryczna. 2. Stosowany jest
do wyrobu przedmiotów precyzyjnych. 3. Libacja, 4. Koja~zy się z laguną, 5. oawna
sto 'ca Japonii, 8. c, H6• 7.
Patrol kontrolujący poste runki. 8. Greckie miasto.
Com en)

ARYTMETYCZNE
miejsca poszczególnych
tafelek
podstawić
należy
takle liczby. aby można było
wykonać
wskazane działania.
(jar)
Rozwiązania
(przynajmniej
jednego zadania) nadsyłać na
leży na adres „Dziennik Łódz
ki". Łódź 1, skrytka pocz. 89.
z zaznaczeniem na kopertach

HUIHOR

NAGRODY lt!łł.\BOWll •
rozwi11zanie ze dań
dn. D.
I 2. Ul. br. wylt'>Sowali:
Balina
K.opińSka,
ł.64ło
AL Politechniki 9a tv. DS,
Botena Majchrzak, ZcL Wola,
uL KiUflskiego 18, Anna sta.
niszewska, t.ód:i, ftL Włpr,;
ze. Daniela Rudniak, Łęcsyca, UL Belwederska U, Wiesław
Koszlin,
WY'!okienlee,
pocz. Głuchów, pow• Skier•
niewice. Helena Rajska, Gał•
kówek, .Jan Podgórski, Łbdi,
t•'I. Lumumby 315. Stefan Bo•
gucki, t.6dź, aL Skarbowa I,
Adam Łoiek. Ł6dz. aL Stru•
rnykowa 2, Jerzy Malinowski,
Pabianice. aL Żytnia tł.

'!'W-

7 dni.

1

Z

".JADWIGA", List6w podobnej treści jak Twój dostaję
wiele. Więc przy okazji odpowiadam hurtem: jeśli chłopak
nie odpisuje na listy, nie przychodzi na kolejne spotkania
1 w dodatku nie ma odwagi powiedzieć szczerze, że to koniec, należy o nim jak najszybciej zapomnieć. I zamiast
„osychania z tęsknoty" stosować leczenie odwykowe, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

mln -

umyAowc".

KORONĘ

~wstrząsnęło

POTĘŻNEGO

Zakopanem

modzie męsTciej mniej dostrzegalnie zachodzą zmiany, decydujące generalnie
o sylwetce mężczyzny współczesnego;
Kolejne sezony przynoszą co prawda drobne
nowości dotyczące głównie szczegółów: wydłużenia marynarki, podwyższenia lub rozszerzenia ramion, skrócenia lub poszerzenia
klap itp.
Ostatnio mieliśmy inwazję stylu tzw. „romantycznego" w
młodzieżowym
wydaniu.
chvakteryzującego lfe
mundurami z epoki
romantycznej. 1'oronkowymł mankietami i ża
botami. obcisłą 111hoetq I wv.okimi ramionami. Całość :stlolma tD PGOOtłlJ, błyszczące
guziki. .,Pówałna'' moda mnka korzysta w
dużej mierze
tel łmpullJIWlłe'j, żywiolowe1
mody mlodzież<>łl>ej, co tnDłdae'triia się zwłasz
cza w kolekciach IOWUcfclł domów mody na
Zachodzie. Obecnie motfa męska wkracza to
okres stylu lat 30 naszego wieku (tzw. stvl
„amerykański"). Wielu Czytelników pamięta
zapeu•ne te modę kraciasto-pasiasto-tweedową, obcisłą, golfowo-getrową. Wysokie ramiona (z tzw „glówką"). szerokie klapv, zarówno w dte'J- tak i Jednorzędówkach. dlu9ie ma
rynarki. dopasowane nieco powyżej talii. tkaniny pasiaste t kraciaste, szbokie krau.:aty,
kieszenie nakładane. stębnowane . Jest to propozyc1a twórców mody męskiej na najbliż
sze sezony.

W

czenie do przeglądu zespołów
rbytm and bluesowych. Na•
..-rod, specjalną otrzymał kra
kowski zespół DŻAMRLE (or..-it. bac., perk.) oraz
wokalista tego zespołu ANORZr.:,J ZAUCHA.
DZIWNY JEST TEN ŚWIAT.
/\rthur Brown kierownik I
wokalista zesnołu wywodzą
ceg'l sie z niirtu psychedelic
rnAZY WORLD OF ARTHUR
BROWN
(Szalony
~wiat Arthura Browna! podczas wvc;tP.llU w londyńs\{im
klubie
przy
Old
Compton
Street... podpalił się. Koledzy
zespołu nie przerywajac gry
z trudem ugasili kandvdata
na żywa pdchodnię. A działo
się to wszystko w trakcie wy
łfonywania utworu „Fire„ (O·
gień). Bill Davey organista
zespołu na pytanie reporterów co by się stało, gdyby
zawiodlv
(przyęotowane
uprzednio)
gaśnice,
odpowie•
dział z iście angielską flegm„:
.. musielibvśmv szukać nowego wokalisty".
UW AGA ORGANISCI! organistom zespołów beatowych,
szukaj a cym
nowych
tródeł
natchnienia, proponujemv dla
odprężenia przed trudami festiwalowymi płytę XL 0467 uwierającą nagrania z Ogóln,,_
polslciego Konkursu Ori:ano•
wego w wykonaniu J. Serafina i M- Lizera z towarzvsze
niem orkiestry PWSM w War~zawie
pod dyr. Kazimierza

„

Dziwne rzeczy (dawniej
11 Mt.ODZIEŻOWY FEST!·
WAL MUZYCZNY. W jubileuszowym roku 35-lecia PRL
w:;zystkie d o tychczasowe konkursy,
festiwale,
przeglądv
muzyki młodzieżowej organi-

7.owg.ne

na

terenie

kruki)

czwartek w godz. 18-20 pre·
•rs t.ó(lzkego Klubu Jazzowe·
go.
JAZZ NAD ODR.'\. W ul>i~
clą

we

niedzielę
zakończył
się
Wrocławiu
VI Studencki

~oszcze

ęólnycb
województw podporzu.dkowane są. gigantycznej,
r.~ ' lnopolsl< i cj
imprezie
pn.
'I W.odzieżowy Festiwal Mnzyczny.
Finał festiwalu odbędzie się
22 lipca br. na stadionie w
< horzo\vie.
W Łodzi organizatorami ellnunacii łódzkich i wojewódzkich sa: Łódzki Klub Jazzo·
w.y, „Dziennik Łódzki", Zarząd
ł.ć'1zki
ZMS, Zarzqd Wojewód~ki ZM:W i Polskie Radio.
niorac pod uwagę olbrzymią
z.aintereso\\·anie
festiwalem
m~odzleLv
n{lszego woje\vództwa daleko idącą pomoc za·
deklarował
Wydział
Kultury
Prezvdium Wojewódzkiej Ra·
dy Narodowej.

Sekretariat festiwalu arieści się w klubie „KOLIBER",
w Łodzi przy ul. świerczew
•kiCll'O s. Jl'dzie przyjmowane
sa zgłoszenia zespołów i soli•tów codziennie w godz. od
17 do ?2. Termin zamknięcia
listy zgłoszeń upływa z dniem
31 marca br. Szcze~ółowyrb
informacji udziela w każdy

6

Białe

Wiłkomirskiego.

Ji'estiwal Jazzowy znany pod
r.azwą „Jazz nad Odrą". Jury
przyznało w kategorii zespołów
tradycyjnych I miejsce
gliwickiej grupie HIGH SO•
f'.IĘTY, w kategorii zespołów
nowoczesnych pierwsza nagro
da przypadła w udziale kwar
te1owi ZBIGNIEWA SEIFER·
TA z Krakowa, najlepszym
instrumentalista festiwalu zo
stał
uznany
trębacz.
A.
PRzyBIELSKI z Gdańska.
Wielki sukces odniosło łódz
kie duo MARIAN SIE.JKA WACŁAW REZLER zdobywając maksvmalna ilość nagród.
Ciekawą innowacją tegorocz
nei:o festiwalu było donusz·

DZIENŃIK LÓDZKI nr 64- (6418)-

W
TELEGRAFICZNYM
SKROCIE. Tadeusz WOŻNIA•
KOWSKI wrócił kilka dni temn z ' NRD, gdzie występował
z
okazji
otwarcia Targ6w
l.ipskich. T. Woźniakowskieiro
u•łyszymy w
najbliższy wtorek w kolejnym notowania
Telewizyjnej Giełdy Piosenki .•.
MANFRED SCHOF SEXTET
rewelacyjny, międzynarodowy
zesp6ł
jazzu awangardowego
wystąnił w
ubiegłą środę w
studenckim
ldubie "77" w
Lodzi.
SKALDOWIE po nagraniu
trzeciego longplaya „Cała jesteś w skowronkach" wystą·
pią w
połowie marea na terenie Czechosłowacji ...
ANDRZEJ JOZWIAK

ohater skoku ZS-letni mgr Krzysztof
Fus szczęśliwym zbiegiem okoliczności
nie odniósł
ciężkich
obrażeń.
Dzięki
pomocy dyżurnej lekarki zakopiańskiego szpitala dr Teresy Machnikowskiej, udało się nam poproSlc pechowego kaskadera do telefonu.
- „Miałem n
zadanie wyskoczyć z kolejki
najpierw wyrzucając narty. Zaplanowano tak
abym trafił w koronę świerku, obok którego
była duża polana. Poprzednio trenowałem podobny skok na niższej wysokości. W piątek miałem wyskoczyć z około 40 m. Spóźniłem się moment z wyrzuceniem nart, eo spowodowało, ie
nie udalo mi się trafić w koronę drzewa.
Zajmuję się dublowaniem aktorów od kiUtu
lat. Poprzednio byłem „etatowym" dublerem
Zbyszka Cybulskiego, z którym serdeeznie się
przyjaźniłem. Pierwszy film w którym wystę
powałem to „Cała naprzód".
Krzysztof Fus pochodzi z Sandomierza, gdzie
ukończył Gimnazjum im. ;J. Długosza. Podczas
studiów z upałem uprawiał podnoszenie cię

B

źarów.

l

- „Ważyłem wówczas 100 kg - mówi nam bo·
hater skoku z kolejki na Kasprowy. Teraz wa·
żę o 30 kg mniej. Jestem z zawodu trenerem
i posiadam uprawnienia w boksie I judo. Nie
zajmuję się jednak tym l pracuję etatowo w fil·
mie. Dotychczas wykonałem ł3 skoki. Ten nieudany był U. Uważam,
te zadanie moje nie
było zbyt trudne do
wykonania.
Przy takiej
pracy trudno jest jedn;ok cokolwiek przewidzir.ć.
W tym filmie na przykład pracowałem przy ace-

nie zderzenia narciarza z sankami.
Było
to
znacznie groźniejsze, ale skoi1czylo się powd'dzcniem. Lekarze
podejrzewają
u mnie objawy
wstrząsu mózgn. Przypuszczam jednak, że diag•
noza ta jest przesadzona. Jestem pewien, że naj·
później za tydzień wrócę do mojej pracy.
Wiem, :te kolejny skok
musi
mi się udać.
W tym filmie będę jeszcze brał udział w zasy·
paniu przez lawinę, „odpadnę
od skały" oraz
„spadnę w przepaść z nartami". Mnsze przyznal'„
że świetnie mi się współpracuje Przy nakręca
niu „Znicza olimpijskiego", z reżyserem L. Lorentowiczem i operatorem B. Lambachem".
Mgr Krzysztof Fus, 28-letni kaskader, w swojej karierze
brał udział
w wielu niebezpiecz·
nych scenach. M. in. dublował on kilkakrotnie
Stanisława
Mikulskiego w różnych
odcinkach
„Stawki większej niż tycie". Ostatnio og!ąóa'i·
śmy go w killm niebezpiecznych scenach w fil•
mie „ Wszystko na sprzedaż'".
Praca w filmie pasjonuje mnie powie•
dział
człowiek, który skacząc z kolejki
runął
w łO-metrową przepaść. Uważam,
ie wieltt
ludzi na co dzień wykonuje
znacznie oiebez•
pieczniejsze zadania, chociaż ole zdajit oni sobie
zupełnie z tego sprawy.
W moim uwodsie od
pierwszej do ostatniej chwili wiem, czym ryzy•
kuję. Nie wolno mi się ani na moment zawahać. Ten ułamek sekundy zastanowienia o- mało
nie kosztował mnie drogo przy skoku z kolejki.
Na szczęście jednak, ku ogromnemu osłupienia
wszystkich, nic mi się nie stało.
Dyżurny lekarz zakopiańskiego szpitala dr Teresa Machnikowska oświadczyła, że wprawdzie
pacjent czuje się rzeczywiście dobrze, to jednak
nie można wypisać go ze szpitala.
.
~odejrzewamy lekki . wstrząs m6zgu powiedziała
dr T. Machmkowska I ehocia:I:
mgr K. Fus spieszy .się bardzo llo pracy, będzie
jednak musiał pozo!ltać
jP.szcze kilka d11i aa
obserwacji w szpitalu.
(EW)
Rozmawiał ZBIGNIEW KOSSEK

• 70

złamań

zwichnięć

i

WAŻNE
TELEFONY
Informacja telefoniczna
os
Strat Potarna
08
Pogotowie Ratunkowe
09
Pogotowie MO 01, 400-00, 500-00
Informacja PKP
581-11
Informacja PKS
265-96
Pomoc drogowa PZM
533-09
Pogotowie energetyczne
334-31
Pogotowie oświetl. ulic
220-89
Ośrodek Inf. Us!. LZSP
398-10

• 21 kraks samoc hodow ych
Wczoraj . pogoda nieco się poprawiła. Jednakże skutki wielkiej, piąt!<0wej gołoledzi dały
się porządnie we znaki
wielu
łodzianom, którzy na nie posypanych plaskiem chodnikach i
jezdniach łamali ręce i nogi.
W ub. piątek ambulatorium Sta
cji Pogotowia Ratunkowego udzieliło pierwszej pomocy za osobom ze złamanymi kończy
.nami oraz 341 ze zwichnięciami
nóit. Również wczoraj do południa
zgłosiło się
do pogotowia 15 osób, które uległy wypadkom złamania kończyn.
Mimo ostrożnej jazdy, Batalion Komendy Ruchu Drogowego MO zanotował w piątek 14
kraks samochodowyc h, spowodowanych gołoledzią, a wczoraj
od godz. 7 do 10 - 7 wypadków drogowych.
Na szczęści"
większość
kraks była niegroź
na.
W dalszym ciągu piaskarki
MPO walcz- z gołoledzią. Tym
razem - jak nam oświadczono

w centrali meldunków MPK wszystkie trasy autobusowe bydobrze wysypane piaskiem,,
dzięki czemu wczoraj rano autobusy MPK bez opóźnień wyjechały z zajezdni. Komunikacja miejska powróciła do normy. zarówno autobusy jak i
tramwaje na ' liniach miejskich
i
podmiejskich
kursowały
z
niewielkimi opóźnieniami.
Również na liniach PKP zanotowano poważną poprawę w
punktualności
odjeżdżających i
ły

wczoraj rano z Lodzi punktualnie na wszystkie trasy, z wy
jątkiem Kutna. O godz. 9.:!o i 10
autobusy do Kutna nie wyjechały, ani też z Kutna nie przy
jechały do Lodzi, ponieważ szosa na tym odcinku była oblodzona i nie nadawała sie do
użytku.
;s. Kr.

Pod paragra fem

• Chuligan i złodziej
• Awantu rnicy za kraikam i

23-letni st~an Zlęba (zam. µl.
Zgierska 18) jednego dnia otrzy
mal dwa wyroki sądowe.
W
pierwszej sprawie
odpowiadał
za chuligaństwo. Pobił w Parku Staromiejskim Zdzisława G.
Pięść chuligana okazała się cięż
ka, bo uderzenie spowodowało
złamanie szczęki ofiary.
W trzy dni po wyczynie chuligańskim dopuścił się nowego

rluszowi
n'iiców.

obezwładnić

·

skrzypcowy D-dur, H. Berlioz Karnawał rzymski,
17. 3. nie~nna
MUZEA
MUZEUM
BISTORU
WLOKIENNICTWA (ul. Piotrkowska 282) czynne od g, 11-16.
17. 3. nieczynne
MUZEUM
RUCHU REWOLUCYJNEGO (Gdańska 13) czyn
'ne w godrz. lł>-17.
17. 3. nieczynne
MUZEUM SZTUKI (Więckow
skiego 36) - czynne w godz.
lł>-16. 17. 3. nieczynne
MUZEUM
KATEDRY
EWOLUCJONIZMU UŁ (Park Sien
kiewicza) - czynne od godz.
lł>-14.
17. 3. nieczynne
MUZEUM
ARCHEOLOGI CZNE
i ETNOGRAFIC ZNE (Pl. Wol
naści 14) czynne w godz.
11-16. 17. 3. nieczyINle
KI N A
BAŁTYK

żona"

awąntur-

FILHARMONIA
(Narutowicza
20) godz. 12.
Poranek muzyczny. Orkiestra symfonicz
na Państw. Wyższej Szkoły
Muzycznej. Dyrygent To
masz
Kiesewetter.
Solistka
Iwona Wojciechowsk a skczypce. Słowo wiążące Mirosław
Pietkiewicz. W Pf'O
gramie: c. Franck Symfonia d-moll (cz. II i III).
P. Czajkowski
Koncert

Okazało się, że panowie cl nie
po raz pierwszy weszli w koliz prawem. J. Gamoń ma na
swoim koncie pięć wyroków za
chuligaństwo,
a K. Zawadzki
odpowiadał przed sądem za znę
canie się nad zoną. Tym razem
sąd
wymierzył
c;huliganom i
awanturnikom po roku więzienia.
(e. o.)

zję

przestępstwa,
okradł
własną
matkę. Wyniósł z domu garde-

eo'? QDZI E ? l{IEDV~

TEATRY
TEATR WIELKI godz. 19
„Cyrulik sewilski"
17. 3. niecz ynny
TEATR POWSZECHNY
g.
10.30 „Czarna komedia",
g.
18.30 „Kawior i kaS'ZMlkau
17. 3. nieczynny
TEATR NOWY godz. 16 I
19.15 „Dziś do ciebie przyjść
nie mogę", 17. 3. nieczynny
MALA SALA - godz. 20 „Bil
ski nieznajomy"
17. 3. nieczynna
TEATR JARACZA (w sali Tea
tru. Ro~.maitości)
godz.
15
„Niemcy , godz. 19 „Każdy
kocha Opalę"
17. 3. nieczynny
TEATR 7.15 godz. 15 „Moralność pani Dulskiej", godz.
19.15 „Poskromienie złośnicy"
17. 3. nieczynny
OPERETKA godz. 15 „Tur
niej w Ri<> de Maracasso",
17. 3. nieczynna
TEATR PINOKIO g<>dz. 12,
17.30 „Flisak i preydrćrżka"
17. 3. nieczynny
TEATR ARLEKIN godz. 11
15 „Przygody war.szawskiego
misia", 17. 3. godz. 18 „Dziwo

przyjeżdżających
pociągów.
Większość
z nich
kursowała
zgodnie z rozkładem jazdy.
Autobusy
PKS
wyjechały

.......................„.„„..................„„.........

rob(l wartości ponad 4 tys. u.
Za chuligaństwo st. ZiE:ba ska
zany został na półtora roku
wi(lzienia. Ponadto będzie musiał zapłacić 5.100 zł na rzecz
poszkodowaneg o. Drugi wyrok,
za kradziet brzmi - 8 miesię
cy więzienia z zawieszeniem na
ł lata i 2 tys. zł grzywny.

e

PONIEDZIAŁEK.
IV Okrę
gowy
Przegląd
Amatorskich
Zespołów
Muzyczno-Wokalnycłl

~lL
iXI ~
.....
„„...„„......„ ...
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NIEDZIELA.

•
„Za naszą i
- film, o godz.
w Muzeum Historii Ruchu
Rewolucyjnego (Gdańska 13).
• „za burtą pustynia", „Ma
łaje
kraj cyny i kauczuku"
waszą wolnośt"

J'an Gamoń (zam. Wschodnia
1~ i Karol Zawadzki (zam. Rybna 5) zaprawiwszy się wcześ
niej sporą porcją alkoholu awanturowali się na ulicy wykrzykując
niezbyt wytworne
słowa.
Usiłująi;y
ich uciszyć
funkcjonariusz MO
został obrzucony wulgarnymi wyzwiskami. Pijacy nie pozwolili doprowadzić się do komendy szar-1
piąc i popychając mlliejanta. z
pomocą. przyszli dwaj
ormowcy, którzy pomogli funkc3ona-

- o godz. 10, w Klubie PSK
(Limanowskieg o 121).
„Zmiany w nowym
kodeksie drogowym" - prelekcja
Z. Rozenberga, o godz. 18, w
ŁDK (Traugutta 18).
„Spotkanie z Teatrem Wielkim" - o godz. 19, w „ Kolibrze" (Swierczewskie go 5).
"Użytkowanie
drobnego
sprzętu w gospodarstwie domowym" pokaz 0 Argedu", o
godz. 18, w Klubie LK (Piotr- .
kowska 135).
Zdjęcia radiofotografic zne
- Sródmieście (Moniuszki 7), ul.
Sienkiewicza od nr 65 do 91; 1
Widzew (Szpitalna 6) - ul. Ni-\
ciarniana od nr 18 do 22; Polesie (Gdańska 29) - ul. Górna
od nr 1 do 81 i ul. Gimnastyczna od nr 6 do 30.

e

,..~

11,

oraz „Kartki z Wietnamu" -

filmy oświatowe, o godz. 12, w
Muzeum Archeologiczn ym (Pl.
Wolności 14).
•
„Rapsodla
węgierska",
„Kronika kulturalna" I „cisa"
kolorowe filmy W(lgierskie,
non-stop, w godz. 11-16, w Muzeum
Historii
Włókiennictwa
(Piotrkowska 282).

e

e

e

miesiąca

„Angelika wśród
piratów" od lat 16 (franc.)
godz. 9.45.
11.45. 13.45. 15.45,
17.45, 20, 17. 3. ja.k wyżej
POLONIA
Oni filmu polskiego 1969.
„Człowiek z
M-3" od lat 14 (.poi.)
~
10.15, 12.30. 14.45, 17.15, 19.45
I 7. 3. jak wyżej
WISŁA „Zakochana włedt
ma" od lat 18 (wł.) godz. 10.
12.15, 14.30. 17.15, 19.45
17. 3. jak wyżej
WŁOKNIARZ "Imiona mlłości" od lat 18 (franc.) godz.
10, 1!.30, 15. 17.30, 20
17. 3. jak wyżej
WOLNOSC „Zwierzęta" od
lat 11 (fr.) godz. 10, 12, 14.
„Angelika
wśród
piratów"
od
lat
16
(franc.)
godz.
16, 18, 20, 17. 3. jak wyżej
ZACHĘTA „sti-zały o zmierz
chu" (USA) od lat 16 godz.
10, 12.30, 15, 17.30, 20
17. 3. jak wyżej
ADRIA Pożegnanie z tytutułem: „Ameryka, Ameryka"
od lat 16 (USA) godz. 9.15,
12.30, 15.45, 19
17. 3. jak wyżej
CZAJKA „Testa.m ent gangstera" (fr.) od lat 14 godz.
17, 19. 17. 3. nieczynne
ENERGETYK „Kasia Ballou" (USA) od lat 14 godz.
15, 17, 19. 17. 3. nieczynne
GDYNIA
„Wszystko
na
sprzedaż" od lat 16 (poi.) g.
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
17. 3. jak wyżej
HALKA nieczynne
1 MAJ A „Pierwsza wyprawa" godz. 15, „Kierunek Ber
lin" od lat 11 (pol.) godz. 16,
18, 20. 17. 3. „Kierunek Ber
bn" godz. 16, 18, 20
LĄCZNOSC „Kim pan jest,
dr Sorge?"
od lat 16 !fr.)
godz. 14, 16.30, 19, 17. 3. „Kim
pan jest dr Sorge?" godz. 18
LDK „Smog" (wł.)
od lat.

łllll!ll!lll!łllllSll!lll!lllll!ll!llll'lll!ll!l!ll!llllilSl!ll!llll!llll!ll!llllSlll!lll!lll11!4S-'\~O&~...
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16 godz. 15, 17.30, 20
17. 3. jak wy ż ej
Ml.ODA GWARDIA „Agent
o dwóch twarzach" od lat 16
(franc.) godz. 10, 13, 16, 19
17. 3. „Koniec bairona Unger
na" od lat 14 (radz.) godz.
10, 12.30, 15, 17.30, 20
MUZA
„Lody śmietankowe" godz. 14.30, uBeczka pro
chu" od lat 16 (jap.)
godz.
15.30, 17.45, 20, 17. 3. „ Beczka
prochu" godz. 15.30, 17.45, ?O
OKA - „Zenia, żenieczka i Ka
tiusza" (radz.) od lat 14 g.
15.30, 17.45, 20. 17. 3. „Kocha
ny łobuz" (fr .) od lat 16 g.
15, (godz. 17.30 projekcja
DKF)
POPULARNE „Czarny mustang" (USA) od lat 7 gOdz.
15, 17, 19, 17. 3. nieczynne
POLESIE
godz. 13 Bajki.
„Ci wspaniali mężczyźni w
swych latających maszynach"
(ang.)
od lat 11
godz. lł,
16.30, 19, 17. 3. j. w. (bez poranku) godz. 16.30, 19
PRZEDWIOSN IE „ w cieniu
dobrego di-zewa" (USA)
od
lat 1ł godz. 15, 17.30. 20
17. 3. „Kochałem cię" (t'adz.)
od lat 14 goaz. 16, 18, 20
PIONIER „J'acek i jego pie
ski" godz. 10, 11. Dni filmu
polskiego 1969.
l'rzegląd
„Kobieta
w filmie"'„
„Jak
być
kochaną"
od lat 16 g.
12.15, lł.30, 17, 19.30. 17. 3. Dni filmu polskiego 1969.
„Kobieta w filmie"„ „Jowi ...
ta" od lat 18 godz. 10, 12.15,
14.30, 17, 19.30
POKOJ ~ „Niesforny kotek"
godz. 14.30,
„Operacja
św.
J'anuary" od lat 16 (wł.) g,
15.30, 17.45, 20. 17. 3. „Operacja św. January" godz. 15.30,
17.45, 20
REKORD „Dzieje bezdomnej piłeczki" godz. 10, 11, 12,
13.
Dni filmu polskiego 1969. Przegląd „Kobieta w fil
mie". „Trzy kobiety" od lat
12 god.'Z. 14, 16, 18, 20. 17. 3.
Przegląd „Kobieta w filmie".
„Lalka" od lat 14 godz. 10,
13, 16, 19
ROMA
„Opiekun ptaków"
godz. 10, 11, 12, „Hrabina Cosel" od lat 14 {pol.) godz. 13,
16, 19. 17. 3. „Hrabina ·Cosel"
godz. 10, 13, 16, 19
SOJUSZ „Wesołe miasteczko„ godz. 14,
„Brzoza" od
lat 16 (jugosł.) godz. 15, 17,
19, 17. 3. „Brzoza" g. 17, 19
STOKI - „Przygoda w paski"
godz. 14.15, „Za mną kanalie" od lat 14 (NRD) g. 15.i5,
,. Księżniczka"
od
lat
18
(szwedzki) godz. 17.30, 19.45.
17. 3. „Za mną kanalie"
g.
15.15, „Ks i ężniczka" g. 17.30,
19.45
STYLOWY STUDYJNE
„Zabić
drozda"
od
lat 14
(USA) godz. 15, 17.30.
Film

„Kolekcjoner"
(ang.-USA) godz. 20, 17. 3. „Czarne i białe" od lat 16
(USA) godz. 15.45, 18, 20.15
STUDIO
„Historia żółtej
ciżemki" od' lat 7 (po!.) g.
15, „Dziesiąta ofiara" od lat
18 (wł.) godz. 17.15, 19.30.

17. 3.

„Twarze na

sprzedaż'"

od lat 18 (USA) g. 17.15, 19.30
TATRY - Bajki: „Dzielny gar

barz",

„Złote

miasto Inków".

„Czarodziejski pierścień". „Ga
piszan kucharzem" godz.
10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17.
Dni filmu polskiego 1969.
Od
„Zakazanych
piosenek"
do „Pana Wołodyjowskiego" .
„Uczta Baltazara" od lat 14
godz. 18, 20.
17. 3. Bajki g.
16, 17. „ uczta Baltazara" g.
18, 20
DYŻURY
APTEK
Tuwima 19, Piotrkowska 25,
Ossowskiego 4, Karolewska 48,
Gagar ina 6, Limanowskieg o 1.
Przybyszews'ki ege 86.

17. Ili.

Piotrkowska 127, Pl. Wolno2, Cieszkowskieg o 5, Rzgow
ska 147. Zielona 28,
Tuwima
59, Limanowskieg o 37.
ści

DYŻURY SZPITALI ·
I Klinika Poł.-Gln. im. Curie•
Skłodowskiej, ul. Sklodowskiej
15 - przyjmuje rodzące I cho
re ginekologiczni e z Dzielnicy
Górna.
II Klinika Poł.-Gin. AM, ul.
Sterlinga 13 - przyjmuje rodzą
ce i chore ginekologiczni e z
Dzielnicy Sródmleścle z rej. po
radni „K" przy ul. Kopcińskie
go 32 i Nowotki 60.
Szpital im.
n. .lordana, ul.
Przyrodnicza 7/9 przyjmuje
rodzące i chore ginekologlczni e
z Dzielnicy Sródmleście z rej.
poradni „K"
przy ul. Piotrkowskiej 107 i Piotrkowskiej 269
Szpital im. M. Madurowicza,
ul. M. Fornalskiej 37 - przy~
muje rodzące i chore ginekolo
gicznie z Dzielnicy Polesie.
Szpital im. H. Wolf, ul. Lagiewnicka 34136
przyjmuje
rodzące
I chore ginekologicznie z Dzielnicy Bałuty I Dziel
nicy Widzew.
Informacje o dyżurach sz!!ltali innych specjalności tel. 03.
Nocna pompc
pielęgniarska
AI. Kościuszki 48, tel. :124-09 zgłoszenia
telefoniczne na zabiegi do domu w ~odz. 19-·5.
Nocna
pomoc lekarska
ul.
Sienkiewicza 137, tel. 444-44 w
godz. 19-5.
Swiąteczna
pomoc lekarska:
dzielnica Sródmleście - Piotr•
kawska 102, tel. 271-80, Bałuty
- Z. Pacanowskiej 3, tel. 541-96,
Górna Lecznicza 214,
tel.
440-52, Polesie - Al. 1 Maja 42
tel. 305-83, Widzew Szpitalna 6, tel. 271-53. Zgłoszenia na
wizyty w domu w godzinach
10-16. ambulatoria czynne do
godziny 17. Zabiegi pielęgn iar
skie
wykonuje s ! ę
w
tyc;h
punktach w godz. 8-18. Zgło
szenia na zabiegi w domu w
godz. 5-18.
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„SYRENĘ 103" -

1964 r. PUSTAKI ścienne
pro- ANGIELSKI 307-64. _Jłu
sprzedam,
Piobrkowska I dukuje Zakład Beto_n1~r rakowski
68604 g
203/5 garaż „pod wieżow s~I, Mara~a. Zamow1e MOtJNE ubranka do ko
cem"
67106 g rua : Rog02llnskleg<> 21 m. munii, garnitury, płaszSYRENĘ 104"
i akor- 3, tel. 427-03 godz. 1&--20 cze, spodnie
młodz!edeon
Weltmeister" 120 STAWY k. Łodzi oddam żowe
szyje z matenaba$ÓW" sprzedam.
Wer- w
dzierżawę.
Oferty łów własnych I powiesalske 9/11
67063 g „66934" Prasa, Piotrkow rzonych Błaszczyk, Obr.
ska 96
...
Stś!lngradu 77
66379 g
„MOSKWICZA 403" sprze
dam. Łódź, sosnowa 30 UBRANKA chłopięce do SAMOTNI znajdą cieka·
I komunii świętej pole- we oferty małżeńskie w
m. 13, tel. 406-55
ca prywatna pracownia prywatnym
Biurze Ma3 POKOJE, bloki, U p. krawiecka,
Piotrkowska trymonialnym „Swatka"
zamienię na mieszkanie 84 (sklep w podwórzu)
t,ódź,
Piotrkowska 133
. ,M 3" • rozkładowe, I, II
p. i pokój z częściowy
mi wygodami w
śród
mieściu. Tel. 554-29
POKOJU sublokatocs.J.<ie go na 3 miesiące poszu
kuję.
Płatne
z
góry.
najkorzystnie j można sprzedać i kupić
Ofel"'ty
„669&8"
Prasa,
Piotrkowsl<a 96--...,-,----:-:poprzez
MALżElll'STWO lekarskie
BIURO POSREDNIC TWA KUPNA
poszukuje sublokatorskie
go pokoju na rok. Ofer1

~~
{siatki) sprzedam. WiaObr. staMngradu
Wytnij i zachowaj!
Z2-7a, prawa oficyna, III
piętro
66939 g
Dr med. ZIOMKOWS.KJ WILL~ lub plac w Oko
-r>ecJalista wenerycz- Jicy Jładlo!Jtacji JcuPJę. PIANINO „Seller", stan
idealny - 1tpnzedam. Na
ne, skórne, 111:e$na9ta - Oferty
„67096"
Prasa, wrut
34
m. 10,
kont,
dziewiętnasta.
Piotrkow- Piotrkowska 96
parter
66915 g
MHD ART. PERF.-DROG . i
ska s9
ll65'19 g WILLĘ
w
Komorowie SZAFĘ
bibli<>tecmą
4SPOŁDZIELNIA Leltarz7. k. Warszawy (wolną). oKULTURALN EGO
INFORMU JE,
drzwiową,
oszkl<>ną,
dę
SpecJallstów
"Zdrowie gród sprrzedam. Mieszka
ciemno - matową ,
w
w punkcie usługowym nie na zamianę w Ło bową.
swych
punktach wykonuje
szerokość 2, 70, wysokość
Pn'.iF
Al. Kościuszki 67 d.zi. Tel. • 374-95, po 18
prace:
wykonuje operacyjne u- - - - - - - - ' - ' ' - - - - 2,15 tanio sprzedam. Osuwanłe
tylftów
kota- SAD 0,5 ha wydzierża ferty „66855" Jllrasa, Piotr
kawska
96
czyn dolnych.
wszelkie wi(l. Tel. 487-72 66948 g
zabiegi
gineltoJogłczne t,5 ha lasu w Kolumnie MASZYNĘ d<> szycia rę
ona: przeprowadza ba- sprnedam.
Łask,
war- kawiczek gprzedam. Łup
Sienkiewicza 27, Piotrkowska 90
danla
histopatologic zne szawska 137, Swiercz
kawa 7, Osiedle Rogi
l cytologiczne. Informa- DZIAŁKĘ ogrodniczą GITARĘ
~
NAPELNIAN IA DLUGOPISO W
elektryczną
~
cje: tel- 382-90
1818 le spr.zedam. Domanów {do „Framus" spr'Zedam.
~ I NAPRAWY
WIECZNYCH PIÓR ~
DZIAŁK:ą
1500 m kw„ jazd tramwajem „H" za Gdańska 9, Frankowski
ogrod!2lDlną
~
SKUTER kupię. Telefon
Sienkiewicza 27, Piotrkowska 67
{siła, światło, Kochanówicą), Janiak
~
woda) Obok c1w<>rc!a PKS PLACE budowlane z pra 1214-17
~
66910 g
~
smugowa posi:adam. o- wem b\Jd<>wy sprzedam. „WARSZAWĘ 224", no=eltuję propozycji. Tel. Zgłerz-Chełn:iy, t.agiewni wą tanio sprzedam. Wia ty „66914" Pras~.
Piotr„
SPóLDZIELN I PRACY „STUDIUM"
3'111-112
snJ54 g eka &5, szutenbach
dorność Piwna 13 m. 12 kawska 96
L
D
~
Sienkiewicza 27
~
POKOJ samodG!.ielny, c:zęś
1
ciowe wyg<>dy odstąpię
ut.
Traugutta
4
tel.
231-73
na % lata. Płatne z gó
1887/K
~
ry. Oferty „67153" PraSPORTOWO -TURYSTYC ZNEGO
~
sa, Pi<>trl<owska 96
Sienkiewicza
27
CHEMIA praygotowa
nie do ~am.inów wstęp
nych. 438-26, g~. 8-10
PLYT GRAMOFON OWYCH
Zajdel
66894 g
I GRAMOFON ÓW
SIATKI
ogrodzeniowe, INŻYNIERA chemika chemii spożywczej (po
słupki, bramy, furtki po stażu) zatrudni na stanowisku
Piotrkowska 35
mikrobiologa leca warsztat, Ja<racza 41 „Cvtrokwas"
w Zgierzu, ul. kolejowa
~a. ~
1838/K ~
R. Smigielslri
67017 g tel. 163-226.
160:>/K .W-.U..Q'AY~~/.b~
OGŁOSZENIA

MASZYNĘ

DROBNE

pończoszniczą

domość

Modne, . lanie, w dużym wybarze
płaszcze

M R D

Ań.

zaprasza

PA N IE
do nowo otwartego po modernizacji
sklepu przy ul.
PIOTRK OWSKI EJ m

oraz do sklepów przy ul.
PIOTRK OWSKI EJ

H, 15, 8'7, 154., 20'7,
Z G I E R S K I E J

'7.

z

elanobawełny

znajdują

i
'

P I O T R K O W S K I E J

=

Sklepy

zaopatruje

Przedsiębiorstwo

Wo;ewódzkie
Handlu O<hieżą.
2045/K

~

~ że
~

~
~

~

różne

~
UŻYTKU ~
~
~
~
~
~

następujące

maszynopisania

~

SPRZEDAŻY

~

~

ostrzenia grafionów

~

~

WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
~
PRACOWNICY POSZUKIWANI
~

WYPOŻYCZANIA

~
~
~

o

z

NA ŻĄDANIE PUBLICZNOŚCI daje w miesiącu kwietniu
bie:i".ącego
roku dodatkowe popołudniowe przedstawien ia
następujących sztuk:

"Dziś

„Sluy

~
~

~

Te·a tr No wy

~

de ciebie

przyjść

nie

megę"

dn. 8, 1-0, l~. i 23. IV. 1969 r. o godz. 16,
w do. 13 i 20. IV. 1969 r. o godz. 15

~

~

USLUGI
Zakładu Doskonalenia ZawodoweRD

RĘ~ZNYCH

panieńskie"

TRANSFORM ATORÓW
BEZPIECZES'STW A
PROSTOWN IKÓW
SELENOWYCH
SPAWAREK WIROWYCH
2. PRODUK CJI
- 'l'RANSFORM ATOROW RADIO
WYCH
CEWEK DLAWNIKÓ W
PULPITÓW, SZAF I SKRZYNEK STEROWNIC ZYCH
3. INNYCH ROBOT PO UPRZEDNIM UZGODNIEN IU .

Rewizor"
dn. 15. IV. 1969 r. godz. 16,

„Czerwone pantofelki"
do. 13 i 22. IV. 1969 r. godz. 11
Zamówienia na bilety przyjmuje Biuro Organizacji Widowni ul. Więc kowsk i eg o 15. te lefon 219-58.
1885'K

~

Ośrodek Warsztatów Szkoleniowo- ProC:ukcyjnych w ŁODZI, ul. Ląkowa 4,
tel. 289-05, wew. 24 O F E R U J E
usługi elektromecha niczne w zakresie:
1. PRZEZWOJE NIA
I
REMONTU
SILNIKÓW PRĄDU ZMIENNE
GO
SZLIFIEREK I
WIERTAREK

dn. 9. IV. 1969 r. godz. 16,
dn. 23. IV. 1969 r. godz. 11.

"
8'7,.

~~

---•-••
•w-••• •-·-·--- -----•• •w•w• •• •
•

się

w sklepie przy ul.

U sługi

~

w

Dla PAN ÓW
płaszcze laminowane

~
~

~

wiosenne

OdzieźoW)'llli

~

Damki, place, wille
w

.

~

••
:

I
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DZIENNIK ŁÓOZKI nr -64(J4ti)- 7

25 lal polskiej moloryzacji
"Dziennika Łódzkiegołl
Automobilklubu Łódzkie20

NIEDZIELA, H

sportowe.

llL\ltCA

PROGRAM I
Wiad.
9.00 Fala se. e.15
Magazyn wojskowy. IO.OO
D~!!
dzieci „czekamy na was, ptaki
- słuch. 10.20 10 mln. z :i. Augustem _ fortep. 10.30 Piosenka
miesiąca.
U . OO Rozgłośnia Harcerska.
11.40 „Omnibusem po
Edlsonii". 12.05 Wiad. 12.10 „Mu
sical morski".
14.00 Magazyn
przebojów.
14.30
„ W Jezioranach". 15.00 Koncert życzeń. 16.~
Wiad. 16.05 Przegląd wydarzE;n
międzynarodowych. 16.20 „Bracia
ślubni" słuch. 17.30 Popularne utwory. 18.05 J. otti:mbac~;
Jagusia płacze, Smieje się Jas
::. opt. 19.00 Kabarecik reklamowy. 19.15 .,Przy muzyci; o spor9.oo

PZU
„Dziennik Łódzki", Automobilklub Łódzki i Państwo
wy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłaszają wielki
konkurs z licznymi i cennymi nagrodami.
Konkurs nasz mieć będzie charakter długoterminowy
i składać się będzie z tnech zasadniczych części. Celem
konkursu jest spopularyzowani e sportu samochodowego,
motoryzacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie
25 lat PRL.

e

Pierwszy konkurs polegać będzie na skolekcjonowaniu czterech kolejno drukowa
nych w „DŁ" rysunków i odczytaniu ukrytego w nich hasła.

e

Druga

czę.se

konkursu
zawierać będzie pytania z dzie
dziny ruchu drogowego.

e

Trzecia
zasadnicza
część to historia motoryzacji w Polsce Ludowej.

w

KAŻDYM

KONKURSOW

z TRZECH
LOSOWANE

Ciekawe
BREDZENIE SZALEJll'CA
Erich Schindler, działacz neo·
hitlerowskiej
NPD i
autor
pamfletu „Prawo Niemiec do

niemieckiego wschodu", w wy·
wiadzie dla „New York Times"

oświadczył:

czął

„Hitler nie rozpo·
wojny. Nie sądzę, aby jej

w ogóle chciał.
Został on do
wojny zmuszony". Odnośnie gra
nicy na Odne i Nysie Schin-

dler

oświadczył: „Niemcy odzyskają swe terytoria wscbod·
nie w ciągu 20-zs lat".
Wypada na takie dictum P'r
wiedzieć chyba tylko: bredzeme
szaleńca.

PAMIĘCI

w

LASZLO RAJKA

związku

z 60 rocznicą urodzin jednego z przy~ódców komunistycznych Węgier
Laszlo
Rajka, zamordowa~ego w. okr!'sie kultu jednostki - dziennik

BĘDĄ

OSOBNO NAGRODY
OFIAROWANE PRZEZ AUTOMOBILKLUB

ŁODZKI

I PZU.
PIERWSZEGO KONKURSU OTRZYMAJĄ ZEGAREK NA RĘKĘ
I BEZPŁATNY KURS NAUKI
JAZDY SAMOCHODEM.
NAGRODY DRUGIEGO
KONKURSU: RADIOODBIORNIK TURYSTYCZNY I BEZPŁATNY KURS NAUKI .JAZDY SAMOCHODEM.

e

ZWYCIĘZCY

e

Przeczytaj!
Dziennik pisze:

„,W osobie L!

Rajka straciliśmy jednego z naJ
zdolniejszych i najbardziej ofiarnych
przywódców naszej
partii. z aktu niesprawiedll~o
ści zastosowanego wobec RaJka
i wielu jego towarzyszy, wy·
ciągnęliśmy

Stworzyliśmy

niezbędną

lekcję:

takie warunki
w których nigdy nie
mogą . s!:;
powtórzyć
podobne
tragedie .•.
społeczne,

BANANY 1- UPADKI
Koncern ,,Du Ponta" nabył w

USA wyłączne prawo fabryko·
wania dla potrzeb policji płyn·
nej skórki z bananów. Rozpylana piana, sporządzona z owo

I

ców uniemożliwia nawet na mo·
ment utrzymanie
równowagi,

zmuszając każdego do upadku.
Nowy środek przeznaczony ma
być do zwalczania zajść ulicznych w Stanach Zjednoczonych.
(sj)

e

zwycJĘZCY TRZECIEGO KONKURSU NAGRODZENI
BĘDĄ
ADAPTEREM
BEZPŁATNYI\1
AMATORSKIM KURSEM NAUKI JAZDY SAMOCHODEM.

WSZYSTUCZESTNICY
KICH
TRZECH KONKURSÓW WEZMĄ UDZIAŁ W LO
SOWANIU NAGROD GŁOWNYCH W POSTACI:

•
•
•
•
•
•
•
•

MAGNETOFONU ,
RADIOODBIORN IKA,

cien.

20. 00

„Siedem dni

w

~ra„

ju I na świecie". Z0.26
W1ad.
sportowe. 20.31 „Matysiakowie".
21.01 Gra Orkiestra
Tanec:i:na
PR.
21.31
Zespól
Dz1ew1ątka. 22.01
Wieczorny .relaks z
ork. PR. 23.00 II wydarue dziennika. 23.10 Wiad. sportowe. 23.I5
Gra zespół jazzowy „Jazz-sam~;~.23.35 Koncert solistów. 24.0CI

i

I

Fr. Zubrzyckiego

ATK

1

Oszczędzaj

w PKO

KIEROWNICTWO I
PRACOWNICY
Z.JEDNOCZENIA '
PRZEDSIĘB!ORSTW
BUDO
WLANO • MONTAŻOWYCH
PL

PROGRAM li
9.30 Wiad. 9.35 uniwersytet Radiowy. 9.45 Piosenki o flocie po
wietrznej. IO.OO Koncert rozrywkowy. 10.25 „W
Jezioranach".
10.55 z twórczości D. Milhauda.
tz.05 Z kraju I ze świata. 12.25
Pieśni
kompozytorów polskich •
I2.40 (Ł) Komunikaty. 12.45 (L)
Melodia, rytm I piosenka. 13.15
(Ł) „5 minut o sporcie".
13.~0
(Ł) Mikrofon w służbie
rolnictwa. I3.20 (L) Melodie ludowe.
I3.40 „Z przędziwa pamięci" fragm. I4.00 Wiad. 14.05 Piosenki
Wydawnictwa „Synkopa". lł.25
Popularne melodie. 14.40 „POr·
tret ~tysty z czasów młodości"
- fragm. I5.00 Spiewa chór PR.
IS.20 Kiermasz muzyczny.
15.SO
„Narodziny gleby". I6.00 Dziennik. 16.10 Melodie estrady. 16.45
(Ł) Aktualno6ci łódzkie. 17,00 (Ł)
„Nie wińmy Ir.olejarzy~ - rep.
17.I5 (Ł) Nowe nagrania ocł<. mandolinistów ŁRPR. 17.35 (Ł) $ple
wają
polscy piosenkarze.
17.50
(L) Poglądy różne na rzeczy roz
maite. 18.20 Praca, gospodarka
- problemy społeczne. 19.00 Prze
gląd wyd·arzen „Echo dnia''.
19.17 Nowiny I nowinki muzyczne. I9.30 „Potop" - odc. 20.02 Z
nagrań „Studia M-2". 20.10 'Kon
cert. 20.58 Notatnik kult~lny.
21.10 D. c. koncertu. n.oo z
kraju i ze ś.wiata. :».27
Wiad.
sportowe. 22.30 Lekcja jęz. ros.
22.45 Taneczny
rełaks.
23.15
„Ambicje i starty". 23.30 Zespół
organowy
Rozgł. Krakowskiej
PR. 23.50 Wfad.

„

lu. 10.00 Wiad. 10.05 „Królestwo Guy de Maupassanta - odc. pow.
z teg<? świata" - fragm.
10.~5 19,30 „Fire" l inne piosenki z
Melod.ie wiosenne. I0.45 Melod;e „ogniem"
19 .45 I:l _ 0 sporcie.
~łosk.1e. 11.~ Dla uczniów S?-k?,I 20.00 Pierwsze
obroty. 20.20 „Dra
sredmch „B10Jog1a przyszłosc1 . mat z papugą" humoreska.
Il.20 Grają polskie zespoły. I~.45 20.35 Płyty nasze I naszych przy
Porady pra.ktyczne _dla. kobiet.I J·~,·ół. 21.00 ,,Bądz" g-'"ci·em•.'' 12 05 Z kraJ
i
sw1ata 12 25 p~
·
u
ze.
·
·
mag. turystyczny. 21.20 Muzyka
~oncert z polonezem. 12.45 Rol- z jednej płyty kwartet
K.
mczy kwadrans. 1~.~ z. życia Komęl;ly. .2l.f5 G. P!,KX'ini „Tozw. Radz. 13.%0 W1es tan~. l sca".
22.0I
22 •00 Fakty dnia.
.
Gwiazda sl.edmiu w\eczorów ·
zesp. instr..
„Baja
Marimba
Band". u. 15 Nie czytaliście _
Dnia 14. ITI. 1919 r. zmarł
to poo;łuchajcte. 22.35 „Jest ta11a-gle, przeżywny lat C
ki rodzaj ciszy".
23.00 „Don
Juan" poemat
J. BY'rona.
s. t P.
23.05 Muzyka nocą.
..,..

li••••••• •••••••fl •••••••• •••••••

Stefana Szczygla
wyrazy
serdecznego 'IV!lpółczucia Rodzinie Zmarłego

składają:

składają:

13.49 'W1~:1. lepie;. t.-

~::k~~f~f:Y::g~~~l:v~!~ Stefan s.5;~zy•ieł ~11::~~r~r~~~~ra:a!~~:°~ ~~f~~~h~~~~~F~:}:
I

Technikum Eleklryczne

Młodzież szkoł:v

PROGRAM W
Przeboje na start. H.25
Peryskop. H.45 Melodia przyporo
ni ci... tilm. 15.05 „Koncentrat
grawitacji" - opow. fan~astyc~·
no-naukowe.
15.25 zwierzenia
prezentera. 15.SO Wielkie ter aty
- mała muzyka. 16.10 Stary wia
rus. 16.30 za ba wa w jazz. 16.50
Stare kodeksy drogowe gawęda.
17.00 Niedzielne rytmy.
17.30 „Trzej towarzysze" - ocie.
17.40 Mój magnetofon. 18.00 Ell.spresem przez świat. 18.05 Polonia
śpiewa. 18.20 „Grypa". 18.35 K"O
nika zespołu - Matha and the
vandellas.
19.00 „Labirynt" słuch. 19.30 Mini-max. 19.57 .,Je
miołuszki" wodewil. 20.20 L.
van Beethoven - VI Symfonia
F-dur „Pastoralna". 21.02 Słowo
1 dźwięk. 21.32 Melodia przypom
ni ci... kompozytora.
21.50 O.
Respighi „Dawne tańce i a~iP
na lutnię". 22.00 Fakty
dnia.
22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów - J. c. Pascal. 22.20 Pogwarki o tym l owym.
22.35
Organy - Instrument unlwersal
ny. 23.00 Nowe tomiki poetyckif'
23.05 Muzyka nocą.
14.05

ś\)iewa.

ruej.
u.oo Rep. pt. „Historia
jednego tycia". 14.20 Z naszych
sal koncertowych.
IS.OO Wlad.
15.05
Godzina dla
dzl:ewCZllt.
16.10 „PopQłudnle z młodością".
I8.00 Wlad. 18.05 Au<L wojskowa.
18.20 Koncert rozrywkowy. 18.50
Muz. l akt. 19.15 z księgarskiej
lady. 19.30 Radiowe Studio Piosenki. 20.00 Dziennik. 20.Zi „Siu
chamy muzyki I tańczymy". 20.47
Kronika sportowa. 21.00 Naukow
cy - rolńlkom. 21.25 Pit:ć minut
o wychowaniu. 21.30 Kalejdoskop
kulturalny. 22.00 Wieczorny l<on
cert życzeń. 22.łO Gra zesp6ł J.
Millana. 23.00 Il wydanie dzien·
nika. 23.10 Rewia piosenek. 23.40
Utwory skrzypcowe. 24.00 Wiad.

OO KURZA CZA,
PROGRAM li
BEZPŁATNEGO KURSU
S.3G Wiad. 8. 35 Radloproblemy.
SAMOCHODOWE GO,
a.50 (Ł) Koncert tyczeń. 9.55
1
(Ł) „Spojrzenia I relleksje"
TBLEWlz.JA
ZEGARKOW,
magazyn. 10.15 (Ł) Poranek lite
racko-muzyczny. 12.05 Wiad. 1%.10
9.00 Program dnia. 9.05 Kurs
KOMPLETOW PIOR,
„O czym mówią w świe.cie. lZ.3~ rolniczy: „Prawidłowe przygoto
Muz. oper. 13.30 (Ł) Progr. z dy wanie materiału siewnego". 9.40
TECZEK,
wanikiem. lł.35 Melodie z tea- „Przypominamy, radzimy". 10.00
tralnej sceny. 15.02 (Ł) Koncert „Melodie na d-z.ień dobry": 10.2'i
TORB TURYSTYCZźyczen.
16.00 Gra zespół „St~ „Dziewczęta
w
białych
czepdio
M-2". 16.30 Koncert chopi- kach" - XI teleturniej szkół za
NYCH ITP.
nowski. 17.00 Wiad. I7.05 Tygod wodow}'.ch. 11.25 „Nagrodzona wy
nlm pol. 11.50
Odpowiedzi nadsyłać należy nik dźwiękowy. 17.30 Rewia pio trwalosć" senek. 18.00 Wieczór literack?; Dziennik. 12.05 „sezam muzyczna adres „Dziennika Łódz-kie muzyczny pt. „Satana
passa • ny".
12.40 „Przemiany". 13.10
go", Łódż, ul. Piotrkowska 96, 20.30 Utwory Liszta. 21.00 Dzien „My-69" - teleturniej. 14.10 Spra
21.22 Taneczny non
stop. wozdanie sportowe. Ok. 14.45 (w
z dopiskiem na kopercie: „25 nik.
22.00 ogólnopolskie wiad. spor- przerwie) - PKF. 16.00 „Piór·
lat polskiej motoryzacii"
towe. z.2.20 (Ł) Lokalne wiad. kiem I węglem". 16.25 Estrada
Literacka: „Rekonstrukcja p<>e:ty" z. Herbert. 17.10 Klub sześ
ciu kontynentów. 17.SO „Ludzie
I zdarzenia". I8.10 „Ballady".
I8.40 „Portrety". 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.05 „Z wizytą
u nas" - ro:z,rywkowy film niem.
czasowe osiągnięcia i nakrelilo- 20.50 Wiadomości sportowe. 21.GO
„Motorklub" istniejący przy
„Zbrodnia doskonała" - frał'.lc.
no plany na przyszłość.
łódzkim Oddziale PTT.-K ma o(k)
film tab. 23.00 Program na jutro.
pinię najżywotniejszego w kraj u. W ciągu IO lat działalności
PBOGRA• 111
klub ten zorganizował 50 ImDnia u. III. 1919 r. smarł
PONIBDZIAŁEK, n MARCA
~~:~ ~~1~~c;aj~ó~Śo 90ni:dz~~t w wieh Il lat .nass najukoPROGRAM I
to~~~zys~?C1l~b
e~.17.i:.ł0"~
nych. w imprezach tych wzięchańszy Mąż i Ojciec
pierwszego
18.00 Ekslo udział kilkanaście tysięcy oa.oo Dziennik. a.IO „Pięć minut presem prl':eznagrania.
świat. 18.0i Tydzień

t
1t
bywał czołowe miejsce, d 1a ego
mistrz kowalski
w swym posiadaniu ma 10 pu„Nepszabadsag"
zamieści!
.o
Rajku obszerne wspomn1en1e.
charów, wiele innych nagród
Pogrzeb odbędzie się dnia
n;eczowych I mnóstwo propor-1 17. HI. br. o godz. 15,30 na
cow pamiątkowych.
W skład
cmentarzu na Dołach,
czym
aktywu klubowego wchodzą m.
.
. ·
in. prezes
T. Stolarczyk,
R.
zawiadamiają
pogrązent
w
Bukrant, J. Chlebowski. z. Glo·
głębokim żaln
nek, B. Stolarczyk i · H. Wal·
kowsk!, który jest przewodni- 1
ŻONA, SYN, SYNOWA
czącym
komisji
motorowej '
I RODZINA
Zarz. Gł. PTT-K;.
\
wczoraj Technlltum Elektr:Y'~"Z
przez LMzkie zak\ady Apara
Wczoraj z okazji IO-lecia klune w Łodzi otrzymało !mu:
tury Elektrycznej „Elan".
bu odbyła się miła uroczystość,
F ranciszka Zubrzyckiego - do
(zbl< )
na której
dotych-'
Dnia 13 marca 19" r. zmarł
wódcy I oddziału Gwardii L u , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -zbilansowano
- - - -·- - - - - smiercia tragiczn11 przeżyw·
dowej.
Na uroczystość przyszy
l~t 45
był brat wielkiego patrioty Sta n isław Zubrzycki , który do
Kol.
mirr
TEODOZJI
w
związku ze śmiercią wie
S. f P.
konał
odsłonięcia tablicy paSZARF wyrazy
serdeczneiro
loletni.ego członka n/sp-ni
miątkowej ku
czci „Małego
współczucia z powodu śmier
Franka".
oci
trzymała sztandar ufundowany
/.Ą

otrzymało imię

:n.30 Niedzielne spotkania z muzyką. 23.35 Tematy
milstrzów - śpiewa zespól "Par
Uta". 23.50 Wiad.

RADA,
ZARZĄD
COWNICY RSZiZ
TROMETAL" W

PRA„ELEKŁODZI.

Maryllusz
Mkhalak

mistrz ślu&arski, odsnaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Pogrzeb odbędzie się dnia
JS. 111. br. o godz. 15 s kaplicy cmentarza rzym. kat.
na Dolach, o czym powiadamiają przyJaci6ł i znajomych
ŻONA, SYNOWIE I RODZINA

I

ładJSł'.._
••

liarbowsk1·
operatGr
filmo....,.,
est~
SPATiF i SFP
Pogrzeb odbędzie się li. m.
br. o godz. 15,30, z kaplicy
cmentarza rzym. kat.
na
Dołach, o ezvm zawiadamiają
pogr 11 teni
w
głębokim
smutku
ŻONA,

I

CÓRKI,

ZIĘCIOWIE

WNUCZĘTA

TELEWIZJA
!5.25 Program dnia. 15.30 F:Dy
ka (kurs preygotowawci:y): „Indukcja elektromagnetycz na" oraz
„I•ndukcja własna i wzajemna".
18.35 Dziennik.
16.45 „Zwierzyniec". 17.30 „Echo stadionu" ta.oo
ŁWD. 18.15 „Pod znakiem gazu".
18.łO
„Emeka». 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik. 20.05 „Kino krót
kich filmów". 20.35 „Profile kul
tury". 21.05 Teatr TV: „Niespodzianka" - dramat K. H. Roz·
tworowskiego.
22.%5
Dziennik.
22.40 Program na jutro. 22.45 Fi
zyka (kurs przygotowawcz7) powtórzenie.

,•.••„„„.....„ •.•••••„ ...........„ .....................„„„.......„ ...........„„.....„ .•....•..•••.•„„.........„„............„„•.......„ ............
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„.
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W pobhskim barze mlecznym
zamóv6łem
jajecznicę z trzech jaj, pół litra mleka, dwa
duże rogale i masło. Kiedy się posiliłem, świat
wydał mi się zaraz weselszy. a moje kłopoty
mniej skomplikowane. Trzeba było stworzyć
jakiś plan działania na najbliższą przyszłość.
Przede wszystkim należało się zastanowić, czy
zaraz wracać do Warszawy, czy też pozostać
na Wybrzeżu. Po krótkim namyśle doszedłem
do wniosku, że skoro już tu przyjechałem, to
powinienem rozejrzeć się po terenie. Jakiś glos
wewnętrzny mówił mi, że Bożena jest gdzieś
w pobliżu. Zależało mi na tym, żeby ją odnaleźć i spokojnie wszystko wyjaśnić. Jeżeli rzeczywiście zakochała się w kimś, to nic na to
nie mogłem poradzić i nie miałem zamiaru robić jej jakichkolwiek trudności. Chciałem
się
tylko przekonać, czy za jej nagłą decyzją nie
kryje się jeszcze coś innego. Ta ucieczka bez
słowa pożegnania wydawała mi się co najmniej
dziwna.
Tak więc postanowiłem zostać jakiś czas nad
morzem. Na tę decyzję wpłynęło także i to,
że nie miałem ochoty wracać do warszawskiego mieszkania.
Wolałem
na innym terenie
przywyknąć do samotności.
Gdzie zamieszkać? Nie było sensu siedzieć

w tym podrzędnym hoteliku. Po pierwsze drogo, a po drugie bardzo niewygodnie. Przypomniałem sobie, że przecież w Sopocie jest dom
ZAiKS. Wprawdzie nie wziąłem skierowania,
ale o tej porze roku nietrudno o pokój nad
morzem. Mało jest amatorów zimowo-wiosennych sztormów. Skierowanie mogłem załatwić
telefor;ticznie.
Pojechałem więc do Sopotu, gdzie sprawdziły się moje przewidywania. Kierowniczka domu przyjęła mnie z otwartymi ramionami, zadowolona,
że
powiększę
szczupłe
grono
„sztormowych" pensjonariuszy. Dostałem najlepszy pokój na pierwszym piętrze i co chwila
przybiegała do mnie fertyczna pokojóweczka
z zapytaniem, czy mi czegoś nie potrzeba.
Wreszcie przestano interesować się moją osobą. Mogłem w skupieniu raz jeszcze wszystko
przemyśleć.

Jeżeli

nie Edzio, to kto? Kto był tym męż
dla którego Bożena nagle mnie porzuciła? Absolutnie nic nie wskazywało na to, że
by coś się między nami psuło. Wprost przeciwnie. Nasze współżycie układało się jak najlepiej. Niedawno Bożena zapewniała mnie
o swojej miłości, mówiąc, że jest ze mną bardzo szczęśliwa i że nie wyobraża sobie życia
czyzną,

beze mnie. Czyżby była do tego stopnia fał
szywa? Nie mogłem w to uwierzyć. Zresztą
coś bym przecież zauważył. Jakieś randki, jakieś tajemnicze telefony. Nic z tych rzeczy.
Wszystko było jak dawniej, bez żadnych
zmian. Więc co? Nagła namiętność? Szalona
miłość od pierwszego wejrzenia? Czy to nie
nazbyt powieściowe pomysły? Wydawało mi
się, że dość dobrze znam Bożenę.
Nigdy nie
robiła na mnie wrażenia osoby afektowanej,
zdolnej do jakichś nie przemyślanych,
tak:
zwanych „szaleńczych" czynów. Miała usposobienie raczej pogodne, nie popadała w żadne
histeryczne nastroje. Przeważnie była w dobrym humorze i trzeźwo patrzyła na świat
i życie. Więc co się nagle stało? Skąd ta niespodziewana zmiana? Jeżeli nawet postanowiła ode mnie odejść. to przecież mogła to załatwić zupełnie inaczej. Nie musiała uciekać
jak przestępca. Koniecznie chciałem odnaleźć
Bożenę i porozmawiać z nią, prosić o wyjaś
nienia.
Ale gdzie jej szukać? To nie było proste.
Przecież nie miałem żadnej pewności, że jest
na Wybrzeżu. Wprawdzie intuicja mówiła
mi, że znajdę ją gdzieś tutaj, ale czy moż
na wierzyć intuicji?
Przypomniałem
sobie o kartce wyjętej
z mojego maszynopisu, na której Bożena wynotowała godziny odjazdu pociągów. Zastanawiałem się, skąd ona wzięła tę kartkę?
Musiała być w moim pokoju w Zakopanem
i zabrać ją z tekturowej · teczki, w której
trzymałem maszynopis. Ale dlaczego? Przypadek? A jeżeli nie przypadek? Jeżeli w ten
sposób chciała zwrócić moją uwagę?

Wyjąłem

kartkę

z portfelu,

rozłożyłem

dotyczący

„Spiewającego

żółwia".

„Czyżby

śpiewający żółw
głym odejściem

miał coś wspólnego z naBożeny"? pomyślałem.
jednak machnąłem ręką zniecierpliZirytowało mnie to, że nawet i w

Zaraz
wiony.
tej sytuacji zaczynałem snuć wątek jakiejś
kryminalnej powieści.
Cóż
Bożena mogła
mieć wspólnego ze sprawą tego morderstwa?
Nonsens. I nagle pojawiła się nowa myśl:
„A jeżeli nie tylko Bożena
zainteresowała
się moim
mas:r.ynopisem?"
W tej chwili
uświadomiłem sobie, że to jednak było trochę lekkomyślrtie z mojej strony. Nie należało
pisać o tej sprawie
i zostawiać na
wierzchu maszynopisu. Ale kogo to interesowało? Kto mógł zaglądać do mojego pokoju?
Przypomniałem sobie ludzi, którzy mieszkali w willi. A więc nieśmiały naukowiec,
doktór Kasztenic,
młody reżyser filmowy,
pani Elżbieta, gospodarz~ i ich dorosły syn.
który nie wiadomo czym się zajmował. Kto
z tego towarzystwa zainteresował się moim
maszynopisem? Czy rzeczywiście tak było?
A może to tylko moje fantastyczne przypuszczenia?
W każdym razie należało odszukać Boże
nę. Ale jals:? Postanowiłem zacząć od odwiedzenia wszystkich hoteli na Wybrzeżu.
W
tym celu porozumiałem się z taksówkarzem
i nie tracąc czasu ruszyłem w drogę.
(30)
(Dalszy ciąg nastąpi)
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S43-80
341-10 listów 1 interwencji 343-80 (rękopisów nie zamówionych red. nie zwrac;.), kulturalnyDziały:
223-05,
„Panorama"
l
fotoreporterzy
378-97.
Dział Ogłoszeń 311-50. (Za treśł ogłoszeń redakcja nie odpo•
•·tsdal. • Redakcja nocna 336-18. 369·49, '70-27. Wydaje t.ódzkle Wydawnictwo Pra5cwe RSW „Prasa". !:{olportaż I prenumerata:
Przed,.,. Upows2. Prasy I Książki •• Ruch" - Łódź. Kopernika 5a. centrala
•55-70. cena prenumeraty rocznie 150 zł. Egzemplarze archiwalne „Dziennika" są do nabycia w sklepie
„Ruch", Łódź, Piotrkowska li&.
Wszel'll:lch Informacji o warunkach prenumeraty udzielają wszystkie placówki "Ruchu" 1 poczty.
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ją

i zacząłem czytać tekst. Była to jedna z pię
ciu kopii, słabo czytelna. Widocznie już kalkę miałem wtedy sfatygowaną.
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