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atakuią
Wietnamie
południowym
trwają walki między siłami wy
zwoleńczymi
a wo jskami ame
rykańskimi i reżimowymi. Par
tyzanci ostrzelali w nocy z po
niedzialku
na
wtorek 17
obiektów wojskowych agresora.
8 z tych ataków zostało określone przez amerykańskie
dowództwo w Sajgonie, jako waż
oe.
We wtorek rano waJki
przeniosły się na wschód
od
terenów poJozooych nad grani
cą z Kambodżą i objęty swym
zasięgiem prowincje
centralne.
Do zaciętych starć między oddZiałami partyzanckimi a ugru
powaniami amerykai!sko-sajgoń
skimi doszło w odległości 48 i
35 km na południowy zachód
od Da Nang. W walkach tych
13 żołnierzy USA zostało zabitych a 48 rannych.
Do starć doszło również w
odległości 80 km na północny
zachód · Od
stolicy
prowincji
Quang Ngai. Partyzanci ostrzelali rakietami o kalibrze 140
mm pozycje reżimowe w pobli
żu miasta Quang Tin. Tymcza
sem w Quang Ngai obowiazywała
godzina policyjna. Według informacji woJsk sajgoń
skich, do miasta tego przedostały się grupy
partyzanckie.
Przez cały czas miasto patro10
wane jest przez Oddziały reżi
W

mowe.

Przez dwie godziny trwał bra
wurowy atak patriotów połud
niowowietnamskich na główną
kwaterę amerykańskich „marines" w rejonie bazy An Hoa.
35 km na południowy zachód
od Sajgonu. Obiekt nieprzyjacielski ostrzelany został z bro
ni maszynowej
obrzucony
granatami.

Spisek

w Sudanie
Ri:ecznik sudańskiego Mini·
sterstwa Spraw Wewnętrznych
zakomunikował w poniedziałek,
te władze bezpieczeństwa
odktYlv spisek grupy osób. zna-1
nych z ddalalnoścl
antypań
stwowej i kilko
podoficerów,
którego celem było obalenie o·
becnego nądo sudańskiego.
władze aresztowały kilka osób.
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We wtorek odbyło się w Pra
dze
zwołane
przez
Komitet
Central\J.y KPCz zebranie ogóJ
nokrajowego aktywu sekrc
tarzy podstaw<>wych organizacji
partyjnych
w
dziedzinie
przemysłu, budownictwa i tran
sportu
oraz komunis tycznych
przewodniczących
fabrycznych
komitetów
związków zawodowych i przedstawicieli milicji
lodowej.
Zebrani burzliwymi oklaskami powitali
delegację
Prezy·
dium Komitetu Ceni ra.Jn e e-o i·. v
munistycznej Partii Czechosło
wacji
z pierwszym
sekretarzem KC KPCz G. Husakiem,
prezydentem CSRS, L. Svobodą i premierem o. Czernikiem
na czele.
Zebranie
zagaił
przewodniczą<:y
Biura
KC KPCz,
do
spraw kierowania pracą partyjną na ziemiach czeskich L.
sztrougal, po czym zabrał głos
prezydent CSRS, Ludwik Svo·
bod a.
P ·rezy<ient
Svoboda
oświad
c .zył , że obchody zbliżają<:ej s iG
2'5 roc·znicy
słowack i ego
powstania narodO"wego zapocząt
kują
">bchody
jubileus zowej
rocznicy
wyzwolen ia
kraju
przez Arm i ę Radziecką. Mówca podkreślił, że niepodległość
i bezpieczeńst wo Czecho s łowa
cji w i ążą s i ę n ierozer waln ie z
s o j usze m
i
wsp ólp r a<111 · ze
Zw i ązk iem
Rad zie .ek im.
P-0 przypomn ieniu,
że
cała
współ c ze.<;na
h istor ia
narodu
c zeski ego i słowackiego zwią
zana jest z Komun.i styczną Par
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Gabinet .brytyjski obraduje
iak załagodzić
w Irlandii
względu

na poważną sytuację w Irlandii Północnej o.
raz jej dalsze następstwa odbyło się we wt.o-rek po połud
niu na Downing Street
nad·
zwyczajne posiedzenie gabine·
tu z udziałem 16 głównych ministrów.
Londyńskie
kola
polityczne
przew1duJą,
że
narada będzie
dopiero początkiem dlugieJ serii rozmów, zmierzajacych do
załagodzenia
wybuchowej sy·
tuacji w Irlandii Północnej.
Przypuszcza się, że ministrowie brytyjscy
zwrócą
uwagę
na komeczność ukrócenia dzia
łalności północnoirlandzkiej spe
cjalnej rezerwy policyjnej, kto
ra jest szczególnie zn1enawidzo
na przez katolicką ludność Ulsteru.
Tematem
rozmów bę
dzie zapewne również podjt;'c lp
kroków zmierzających do usu
nięcia ciężkich
następstw
eko
nomic7.nych. które dotknęły go
spodarkę
pólnocnoirlandz~ a
wskutek ogromnych szkód ma
terialnych spowodowanych roz
ruchami w Be\fascie, London-

liczba

ofiar "Camille"

wybuchową sytuację
Ze

Rośnie

Północnej
derry i w 1„nych miastach Ul·
steru.
·

Dzielnice
protestan ckie
i katolickie
rozdzielone wojskiem
Jak donosi z Belfastu Agen·
cja Reutera, wojska bqli. -~ ·e
usunęły
we wtorek zapory z
drutu kolczastego, aby urno•
żliwić ruch ulicami silnie zdewastowanych dzielnic tego mia
sta. Rzecznik armii brytyjskiej
ostrzegł jednak, że zapory mo
gą
być
znowu
wzniesione,
gdyż
w Belfaście mimo pozorów
powrotu do
normalneito
życia
utrzymuje się
nap1ęc1e.
W
wielu punktach
pozostały
jeszcze
barykady
wzniesione
przez protestantów i katolików
w trakcie niedawnvch walk.
Wo jska brytyjski e nadal pel
nią straż na linia.eh odtlr.icla jących dzielnice
protestanckie
i katolickie zarówno w Be\faś
cie jak i w L<>ndonderry. Przy
bywają dalsze
positki. oirólna
liczl>a
wojsk
brytyjskich
w
Irlandii Północnej wynosi oko-

Liozba ofiar h ur agia.nu „ Camille ' ', jaki szalał w n-0cy z
n iedzieli na pon i ed-zi.ałek u wy
brzeży
Stanów Zjednoczonyeh
nad za.toką Mek.sykai,tską wzro
sła do 128 zabity>ch. Eki py ratunkowe w dalszym ciągu prze
szukują
zawalone trudynki oraz teren, . próbując
odnaleźć I
osoby uwa:z.a.ne
za
zaginione.
Przy pusz.cza si ę, iż li·czba śm : er
telnych of iar
wahać
się
b<:dzie m i ędzy 150 a 200.
Wysok "><ić strat
spowodowanych przez cy·klon nie została
jeslJCze ostatecznie ustalona. Na
terenach
dotlm i ętych
klęsk'!
żyw i ołową
przebywa
komisja
szaeunkowa. Jeden z jej czlo.n
ków oświadczył, ie straty mater i aLne kształtować się będą
pół milia<rda do-
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3 samoloty izraelskie
zestrzelon e nad Egiptem
Wczoraj

w godzinach
popołudniowych czasu warszawskiego w rejonie Kanału Sueskiego doszło dg nowego incydentu
zbrojnego
sprowokowanego

Rząd

ZRA

niezadowolony

z decyzji Rumunii
Dyrektor departamentu wscho
dttioeuropejskiego w Ministerstwie
Spraw
zasranicznych
ZRA, Sa.ad Afra,
wezwał we
wtorek
ambasadOTa
Rumunii
Titusa Sino i poinformował go
o niezad<lwoleniu rządu ZRA z
powodu podniesienia poselstwa
rumuńskiego w Izraelu do ran
si ambasady.
Wezwał

również

rząd

Rumunii do zrewidowania swej decyzji.

przez Izrael. Samoloty ągreso
ra wtargnęły o godz. 15.15 cza.'iU warszawskiego na odległość
20 km w głąb teryt<>rium egipskiego po 7.achodniej
stronie
Kanału
Sueskiego,
Usilowaly
one zb1>mbard1>wać pozycje ar·
tylerii egipskiej znajdujące się
naprzeciw umocnień nieprzyjaciela w KafM
Aszat ora« w
rejonie portu Tufik na wschodnim brzegu kanału.
Trzy

samoloty izraelskie zostały
zestrzelone. Egipska artyleria
przeciwlotnicza
zmusila resztę do odwrotu.
Podczas ataku trzech żołnie
egipskich zostało rannych.

rzy

Dowództwo palestyńskich sił
zbrojnych, komandosi należący
do organizacji „A1-Assifa oraz
Arabs kiego Frontu Wyzwolenia
zaatakowali w nocy z niedzieli na poniedziałek izraelską P<>
zycję
wojskową
na
południe
od Al-Majidijeh
(Górna Galilea), niszcząc ją całkowicie i
zadając
wojsk<>m
izraelskim
ciężkie straty w ludziach.
11

Komunikat wymienia również
inne operacje wojskowe przep r owadzone przez feda inów w
ciągu ostatnich 48 godzin.

Na granicy
chińsko-radzieckiej

ło

wojsk USA
z Korei

płd.

S.tal1 przedstaw>ciele AlgieT ii,
BSRR, Bułgarii,
Czechosłowacji, Kambodży, Konga fBrazza
ville), Kuby, MRL, Polski, Syrii, USRR, Węgier i Zw i ązku
Radzieckiego w Organi.zaoji Na
rodów Zjednocz'.>nyeh
przekazali sek.ret.anzowi generalnemu
ONZ U Than.tOtWi wspólne pismo, w którym proszą o wpisanie n.a
POfl"Ządek
obrad 24
sesji
Zgromadzen i.a Ogólnego
NZ sprawy: „'Mycofa.n ia amery
kańskich
i wszystkiJCh innych
obcy<:h wojsk, okupujących pod
flagą ONZ poł·uidniową Koreę".
aide mem">i>i·e do tego p isma stwierdza si ę,
że
istota
problemu polega na tym, lZ
na,ród k.oreańsk.i wbrew j a.sno
wyrażonej
woli Koreańczyków
zjedll<>Czenia kraju cią·gle jesz
cze pozostaje pod-zielony w wy
niku brutalnej ingerencji z ze
W

wnątirz.

pisma

poci-kreśla •ją ,

odpowiedzialność

za

tę

n ie
spada
przede
wszystkim
na
Stany
Zjedn "><:zone, k>tórych s i ły z bro j
ne nadal okupują połudin i ową

normalną

sytuację

Koreę.

Największy w historii Stanów
Zjednoczonych
spowodował wielkie straty.
Na zdjęciu:

mille"
•

Biloxi

w

stanie Missisipi.
CAF -

Dziennik „Unita"
w swoim
numerze z 19 bieżącego miesią
ca publikuje artykuł poświę
cony niektórym aspektom polityki Watykanu wobec problemu
niemieckiego.
W artykule tym czytamy m.
in.: W marcu br. kraje należące
do Układu Warszawskiego ogło
siły apel do
wszystkich krajów
Europy. Tekst tego apelu dotarł
również
do
Watykanu,
zaś ~
ostatnio specjalne posiedzenie
rady do spraw publicznych kościoła
poświęcone
było
jego
analizie"'.
„Unita" cytuje dalej fragment
apelu, wskazujący na koniecz·
ność uznania
przez wszystkie
kraje naszego kontynentu granic międzypaństwowych w Euro
pie, w tym również granicy na
Odrze i Nysie, granicy między
NRF i NRD oraz uznania egzystencji NRD i rezygnacji NRF
z pretensji do reprezentowania
całego narodu niemieckiego.
Apel krajów Układu Warszaw
akiego stwierdza dziennik -

huragan „Cazniszczenia w

UPI -

telefoto
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Be.rlin zachodni zainteresowany
•
rozwo1em
handlu z
Oł'gan

prasowy zachodnionie-

mieckich
kół
przemysłowych
„Handelsblatt" zamieścił arty.
kul informujący o zaintere~
waniu
Berlina
zachodniego
współpracą gos)>()darczą z
Pol
ską oraz o perspektywach i mo
żliwościach
rozszerzenia
te,j
współpracy.

Delregger nie

Przy okazji deiennik informu
je o akcjach, które mają słu
żyć popieraniu handlu z Polską. Tak więc w Berlinie zachodnim zostanie otwarta ponownie w dniach 29. 11.-7 .12.
1969 r. wz<>rcowa wystawa al"'
tykułów
eksportowanych przez
Polskę. Polskie centrale handlu
zagranicznego
przedstawią
przede wszy5tkim artykuły włó
kiennicze, odzież męską i dam
ską, artykuły drzewne i . Wikii
niarskie oraz żywnościowe. Da
lej planuje się
pokaz mody,
wystawę dziel sztoki, płyt.. ksią
żek
i urządzeń gastronomicznych.
Niemal równoC?..eśnie zorgan.i
zowane zostaną w Berlinie dni

uznanie

sekretarz

nmońskim

Jak
podaje
Ageneja Agerp r es, Rada Państwa SRR zwol
n iła Flor iana r:ianalae he ze sta
n owlska m i n istra k">·l e1. Oekr e
tern Rady Państwa utwo r zono
jedno Ministerstwo Transport u
łącząc dotychczasowe Ministerstwa Kolei oraz Ministerstwa
Transportu
Drogowego,
Morskiego i Powietrznego.
Moni:..
str em tr ansp~rtu został Stefan
Pavel. Równocześnie >:ostał zwol
n i onv ze swych ftmlkcj i dotych
czasowy
minister
transportu
drogowego, morskie.go i l<rt:n.iczego, ton Baicu.
Dotychczasowy wicepr.z ewodn i czący Rady Ekon '.>l?l.:iicznej Flo
rea Dumitrescu objął stanowi.Si.ko mtnistra fi.nansów po ViJrg:ilu Pirv.u.
· Miron
Constan<timesocu
objął
tekę ministra oświaty na miej
sce Stefan.a Badana.
zgocm•!e
z delm'etem Rady
Państw.a SRR przewodniczącym
KJra.jowej Rady dis Badań Nau
kowy>eh został Gheorghe BUZ'Chu
gan, obejmując to stanowisko
po Nic-ola.e Murgulecie.

może liczyć

• op1n11
• ••
na rozgrzesz enie

wysuwa więc całą serię propozycji, zmierzających do ' pobudzenia konkretnych
inicjatyw
na rzecz owocnej i pokojowej
współpracy
na naszym kontynencie.
Jak wynika z pewnych niedyskrecji, apel ten wywołał zna
czne
zainteresowanie
wśród
duchownych powołanych do pro
wadzenia działalności publicznej
kościoła katolickiego.
W
szczególności
wyrazili
dlań

swe

Polską

gospodarki polskiej. Ma.Il!, one
służyć
przede ws20ystkim wymianie technicznych i·nforma·
cji oraz nawiązaniu
rozmów
między
firmami zachodnI<>n1emieck1mi a polskimi centrala·
mi handlu.

Watykan a Niemcy

Radzieckie stanowisko ogniowe Służby
Ochrony Pogranicza
w rejonie ża1~1aszkolu w Ob wodzie S emi p a łatyńskim w Kazachstanie, gdzie lJ bm. dosz ło do kolejnej prowokacji chhiskiej.
C:A.F - To'.óSS - Telefoto

rzy prawdziwie kocha j ą swój
kraj, związana jest z jego socjal i s•tyczną przeszłością i przy
szlością i są oni nas zy mi przy
jac : ółmi i soju s zni.kam i. Powin
n iśmy c ierpliwie wyj a ś n iać im
nasze zasadnicze pozyc ,i e i umożliw i ć
im p rzekonani e ·s:ę,
w jakich sprawach b y li wprowadzeni w błąd i zdezor ientowani.
W zakończen i u przemówienia
mówca zaapelował d "> ws zy stk ich członków partii i obywa
teli CSRS, aby poparli part i ę
i państwo
w
ro zwi ązywaniu
trudnych zadań,
jakie przed
n im i stoją. Wyraz i ł on p r ze ko
nanie, że kiero.wnktwo partii
z
pierwso:ym sekretarzem
a.
Husakiem na . czele pomyślnie
rozwiąże te zadan :a i XIV Zj a
zdowi partii
przedsta w i prog r am. który zmobiliw je zarów
no part i ę. jak i zdrowe s ił y
całego na r xlu do walki o nowy · ozkwit o1czyzny.
Referat o aktualnvcb zada•
niacb partii wygłosił, serdecznie witany
przez
7 e bran vc ~
pierwszy sekTetan KC KPCz,
Gustav Rusak.
(Sk r ó t
na
st:- . 2)
Zebrania aktywu KPCz,
na
któr y ch omawia sie ob e ~na sy
tuację
polityczna w Czcchosło
wacji 1
odbywały s ie
r Ó \\7 n i e-ż:
na terenie prawie całego kraju.

w rządzie

o wycofanie

Autorzy

wysiłków.
Jednakże
p rzy tłacza
jąca większ o ść obywateli,
któ-

Zmiany

&.ooo.

Wniose k

że

tią
Czechosł">Wa·cj i ,
p r e zydent
S voboda pow i edzi.ał, że obecnie za.równo par t ia .J ak i k raj
przezywają jeden z najtrudniej
szych okresów swego rozwoju.
Partia walczy o pr zywrócen ie
j edno5ci ideolog icznej
i polit ycznej, społeczeńst wo zaś prze
żywa
bolesny k r yzys w dziedzinie politycznej i ek -:m omic z
nej. W tej sytuacji przed całą
pa.rt i ą stoi pilne zadan i e przy
c iągania wszystk ich, zd ro w ych,
postępow yc h
sił
narodu czeskiego i słowack i ego do programu dalszej
budowy
socjalistycznego kraju.
Istnieją
ludzie
mówlł
L.
Svoboda - któ:zy za j mują wro
g ie stanowisk"> wobec nas zych

Jak linrormuje wtorkowa pr,a
sa wioska,
powołując
s ię na
ak>ta procesu nmymbers:kiego,
114 dywizja
strzelców
alpejski.eh hitlerowskiego Wehrmach
tu, w której służył w stopniu
kapitana obecny biskup sufragan d iecezji monacl!;jskiej M.
Defregger, nie było normalną
jedn ">Stką bojową Wehrmachtu, lecz oddzi ałem do wykony
wa•n ia specja1nyeh zadań. Oddział ten „wyróżnił się" szcze~óLnym ookrucieństiwem w
Jugosławii,
gdzie jego zadaniem
było
zwalczan ie
pa.r t y za ntki,
pacyfikacje oraz
rozstrzeliwanie
cywilnej ludności i tym
J><)dobne akcje.
Przytaczając te dane,
wiele
dzi enników włO&k i ch
wyraża
nadzieję, że Def regger zost an ie
zmuszony do ustąpienia ze swe
go stan'.>wiska w diecezji monachijskiej.

ski „Ii Messaggero" powołują<:
się n.a koła watykańskie pisze
w $W!Oim numerze z 19 bm„ iż
odpowied·n.ie
u.rzędy watykań
skie prowadzą pra<:e mające na
celu ustalenie, jak przedstawia
s ię zbrodnieza przeszłość czło
wieka Oópowiedziacllnego za roz
strzelanie 17 cywilnych
Wł.,_
chów w świetle prawa ka!llOnic znego i przepisów kościel
nych,
dotyozących
stanu kapłańskiego. stwierdzenie to
Q2l!1acza, że Watykan prowadzi
normalne śled;<two ka·noniczne
w spraJWie biskupa Defreggera.
Ogromna wiięks=ść dostojników watykańskich bezpośred
n io zainteres">wanych
Sfl)rawą
wypowiada s i ę za zmuszeniem
do dymisji dostojnika kościel
nego obciążonego ponurą prze

mąż

morduje żonę-

Zazdrosny

Najw.ięksey

d~

reym-

szłością.

leknrz odmawia rnnne1• pomocy

sta-

nu J. Villot, arcybiskup Casaroli,
kardynałowie
Seper, de
Fnerstenberg, del Aqua i Grano.,
W
dalszym ciągu
artykuł
„Unita" wyraża przekonanie, że
generał zakonu jezuitów Pedro
Arrupe podczas swej wizyty w
Polsce nieprzypadkowo wyraził krytykę statusu administracyjnego, który stolica apostol-1
ska
nadal
utrzymuje w stosunku d<> terytoriów rchodnich
odzyskanych przez Polskę przed
ćwierć wiekiem.

1
'

I
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W niedzi elę, 17 bm., o godzinie 20, do m ieszkan ia pani s.
przyszła
mocno zakr w awi ona.
słan ia j ąca
s i ę na nogach Jel
są si adka.
Danuta P.
Z a mordował mnie,
niech
pani we2lwie pogotow ie powiedziala.
Pr z e r ażona wyglą
dem sąsi adki k o b ie t a wybi egła
na ulico;:, zatrzymała przejeżdża
jącą karetkę Pogotowia Ratu1>kowego. Siedzący w nie.i lekan
po wysłuchaniu kobiety, por<>zumlai się radiotelefonem zt>
stacją Pogotowia Ratun·k owego,

Kazał kobiecie wsiąść do wozu.
Kiedy podjechali pod dom na
ul.
Konstytucyjną
5
kobieta
wysiadła, a lekarz....
odjechał
- na inspekcję.
Zrozpaczona
połączył.a
się
ze Sta c j ą Pogotow ia Ra.tunkoowego. Przyjechało, ale za póżno.
Danuta P.
już nie żyła.
Na mie jsce zbroond przybyła
n a.tychm iast m ilicja. W m iesz·
kaniu ofiary
odkręcony był
gaz; mąż jej usil o wal popełn i ć
samobójstw~.
Odwieziono go
{Dalszy ciąg na str. 2)

„Kosmns, -- 294''
Wczoraj wystrzelo!lo w Związ
ku Radzieckim kolejnego sztucz
nego
satelitę Ziemi „Kosmos-294". Na jego pol<ładzie zainstalowano ' aparaturę, shtżącą
do badania przestrzeni kosmicz
nej zgodnie z uprzednio zaplanowanym programem.
Satelita wprowadzony rostał
na orbitę z początkowym okresem obrotu 89,8 minuty, maksymalne oddalenie od Ziemi
wynosi 348 km, minimalne
202 km, kąt nachylenia orbity
65,4 stopnia.
Zainstalowana na
pokładzie
satelity aparatura pracuje normalnie.

Nieudana

próba
P'>łiczas
ćwkzeń jednego
z
okrętów
podwodnych niedaleko
wybrzeży
Flor ydy wystrzelono we wtorek na próbę nie uzbrojoną ra
kietę Polaris A-3. Okręt Zl'łBl
dował się w zanurzeniu. Po 39
seku•ndach lotu na wysokości
Około 7.600 metrów rakieta
?d
chyl i ła
się
od przewidzianego
amerykańskich

kursu,

wobec

czego

musiano

ją miszczyć
w powietrzu
rozkaz dowódz1wa.

na

,„Diorama"
w Sopocie
Jedną

z imprez towarzyszą
cych, '.>rganizowanych z okazji
IX MFP
w
Sopocie
będzie
„Diorama" zespołów mł"ld·z:eżo
wych. Na scenie Teatru Letniego w Sopocie wystąpią ,.No
To Co" i Piotr Janczerski (20
bm.)
grupa
„Breakout''.
,,ABC"

(21. 8.),

„Skaldowie",

„Alibabki" i „Bi.zony" (22 bm.).
. ,Czerwone Git.ary" oraz Mary
la Rodowicz ze swym
zespołem gitarzystów (24 bm.). N:ektóre zespoły kon.cert?wać bę
dą wielok.r otnie.
Niezależnie od „Dioramy", w
impreza-eh IX Międzynarod<>we
go Festiwalu P!osenki w Sopo
cle wezmą udział: „Alibanki",
„Breakout",
"Czerwone G1tary" i uSkalde>iwie".

onr,n"u·L
rdvJ I\

.,.....,..;;.„.;...i„
Dziś

rano mglisto, dniem zachmurzenie niewielkie, okresa ...

mi

umiarko~rane,

z

możliwoś

cią

przelotnego deszczu. Temperatura
maksymalna
24 st.
Jutro nadal ciepło i słc>necz
nie.
Dziś
:tachód słońca o g~z.
18.57, jutro wsch.ód o 4.34. •
(Dziś imieniny ObCb.odZlł Bernard i Sobiesław).

il
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wysłarczajQcymi siłomi

KP Cz dysponuje

„Financial Times":

aby p~zeprowadzić naród przez czas próby

•

Przemówie nie
Pierwszy se~retarz KC KPCz
Gustav Husak
stwierdził
na
wstępie,
że
kryzys,
jaki od
dłu.ższeg~ czasu przeżywają na
rody Czechosłowaeji sięga częś
ciowo swymi korzeniami okresu sprzed stycznia !968 roku,
zwłaszcza
jeśli chodzi o d1Ziedzinę
polityczną
i gospodarczą.
Całkiem
wyraźnie
kryzys
ten przelaw c ł s i ę w okresie po
s<tyczn,i u ubiegłego roku, szczególnie w dziedzinie wew;nętrz
nopolitycznej, w dziedzinie g?spodarki
i kontaktów zagranicznych.
G. Husak podk•reślil,
lż
po
czterech miesiącach od kwietnia br. należv stw i erdzić z.nacz
ny p<>&tęp w wielu
zasadniczych dziedz,na<:h.
Wewnątrz
partii, będącej główną siłą po
lityczną, udało się wyjaśnić po
zycje
ideologiczne.
Wytyczne
majowego plenum ponownie po
stawiły
partię
na pozycjach
marksist?Wsko-leninowskich.
Stale rozrasta się
a.k.tY:wny,
zdrowy,
zaangażowany
trzon
partii.
W znacimym
stopniu
oopraw!a się również sytuacja
w niektórych organizacjach ma
sowych, w tym także w ruchu
związkowym,
choć
jest
tam
jeszcze dużo braków.
Podjęto kroki zmierzające do
tego,
aby
środki
masowego
przekazu - prasa, radh i telewizja służyły nar'.>dowi ,
a
nie grupom ludzi nie ponoszą
cych żadne! odpow'edz'.alności
w kraju. Umocniły się także
organy władzy państwowej.
Kierownictwo KPCz i CSRS
podejmowało w
ubiegłych m ie
siącach stałe kroki. aby przy.
wróc:ć dobre, sąsiedzkie, sojumnicze, partyjne
więzy
ze
Związkiem
Radzieck im i inny
mi
pa11stwami S>cjalistycżny
mi .

Zazdrosny
(Dokończenie

:iu;:ecji::y:e

~ł~~st~:~retf~P::i;iazF:'J!;:.';~2ij

dziło

w owym

okresie walkę
przeciwko silom antysocjalistycznym i prawice>wym. gdyby zaprowadziło pewien porządek w
środkach
masowego przekazu,
gdyby utrzymyw;iło
partyjne,
przyjacielskie stosunki z sojusz.
niczym! partiami - to nie byłoby
żadnego
sierpnia. Przywódcy bratnich krajów utraciwszy zaufanie de> kierownictwa KPCz, nie widzieli innego
wyjścia z sytuacji, gdyż zagrożony był obóz socjalistyczny, a
także rozwój SJOcjalizmu w Czechosłowacji.

W końcowej części przemówie
nia
pierwszy
sekretarz KC
KPCz. zwrócił uwagę na nowe
metody działania sił antysocjalistycznych i
prawicowych w
ostatnich miesiącach.
Przeszły one do nielegalnych
metod działalności:
masowego
wydawania ulotek, szerzenia paniki i niewiarygodnych plotek.
Siły wrogie
wiedząc,
że
nie
mogą wygrać,
usiłują
jeszcze
wyrządzić

maksymalną

szke>dę.

Wroga działalność wobec pań
stwa przeciw jego ustrojowi socjalistycznemu i interesom narodowym Czechów i Słowaków,
będzie
energicznie zwalczana.
Mówca wskarzał, że w kraju
jest wielu uczciwych ludzi pracy, którzy ulegli dezinformacji,
którzy błądzą. Partia chce im
cierpliwie wyjaśniać sytuację,
zdobyć sobie
ich
poparcie i
współpracę.
Obecnie
jednak
trzeba ich uprzedzić, aby nie
ulegali prowokatorom, nie popierali dywersyjnej kampanii.
Nasza partia, która w swej
pięćdziesięcioletniej historii pomyślnie przeszła wiele doświad
czeń oświadczył w zakończe.
niu mówca dysponuje wystarczającymi siłami i wystarczającym doświadczeniem,
aby
przeprowadzić naród przez czas
próby i doprowadzić go do jego szczytnych celów.

mąż

ze str. 1)

morduje

że przyczyną tra~ii była zazdrość.
Mąż
ofia•ry
43-letni
Zdzisław P. był kaleką. Po operacji
poz">Stał
mu bezwład
nóg. Zrodziło to w nim kompleks i cllórobl!wą zazdrość o
młotlą,
Ładną
żonę.
w przed
dzień
tragedii małżeństwo P.
był<> na przyjęciu. Mąż wrócił

do domu moc.n o pijany. Spokój w mieszkaniu małżonków

(eo)

SPOR:r •

SPORT •

Zbliża się Ce'Dtrałna

Młodzieżowa,

I

*

• •
Re k ord SWIDID
w biegu na 3 tys. m

Katow .ICB - Leg1'a 1' Gward1'a -G Orni'k'

z przesz kodami•

l..-JJec1•e1• kole1•ce ekslraklusy

I

A.

Program sparU!<ltiady torowej przewiduje na~pujące k:>n
kurencje: 200 m, 1 km, ł km i
wyścig drużynowy na 4 km. zawodnik może być zgłoszony 1edynie do 2 kon.kUll"encji.

31 bm Polska-ZSRR
w piłce nożnej . 1
•

.

(Dalszy

leniej Gorze w

1

dlniaeh od 1 do

nożna. Eliminacje prze
f.~~~a~Z<>;r"z.,guzos~l~~ ~ w1 o~~
6

na str. 4)

ciąg

+

W procesie dwóch zbrOdniczycn oficerów ss, Krumeya i
Hu,nscheg-0, jaki toczy się przed
sądem we Frankfurde nad Me
nem,
pr'.>kurator
zażądał dla
pierwszego z nlch karv doży
wotniego więzienia, a ·dla dru
giego kary lS lat więzienia.

+

Szef rząd'U federa.! Jnego Nigerii gen. Govon
oświadczył,
że secesja Bia.fry sbwa•r za
poważne
nłebezpieezeństwo
dla
wszystki.ch na.rodów · alrykań
ski.ch i tyl'ko OJ A (Or ga;nizacla
Jedności
Afrykańskiej)
moze
rozwńązać kryzys nige-Tyjski.

Kronika wypadków

*

Wczoraj o
godz. 8.55 na
ul. Rzgowskiej 180, jadący na
motocyklu Czesław M. (Brzesko
pow. Pyrzyce) przewrócił się na
jezdni, na rozlanej oliwie. Poszkodowanemu pomocy udzieliło
pogotowie.
O godz. ID.45 na skrzyżo
waniu
żwirki i
Żeromskiego,
pod samochód „żubr"
wpadł
jadący
na
rowerze
15-letni
Eugeniusz O. (Ciołkowskiego 5).
Rowerzysta
nie
przestrzegał
pierwszeństwa
przejazdu. Poszkodowany, z raną głowy, umieszczony
został
w Szpitalu
Pogotowia.

+

Minister

Braind•t

uda

!rlę

pod koniec sierpnia lub na po
czą-tiku

d'> Rz)1mu,
aby przepr<>Wad'lić rozmowy z
wl<>S>kim miini&trem spraw zagran!c:imyeh, Aldo Moro.

wrzeimia

+ Premier
Trudeau udał
FrankfuMu.

Ka·nady
Pier•re
do Paryża i

się

+ Prezydent Tito spotkał się
w Brioni z przebywającym w
tym kraju z wizytą ministrem
spraw zagranicznych Rumunii
Cornellu Manescu i przeprowa-dził z nim rozmowę.

* * *

Kołacinku pow. Brzeziny
pożar w gospodarstwie
Dymowicza. Spaliła się stoPremier Indii, pani Indira
doła ze
zbiorami i częściowo
Gandhi, oświadczyła 150 parlaobora. Og\eń zapró~zvl sam po-, mentan:ystom, członkom partii
szkodowany. Straty wynoszą ok.
~dyjski J:Congres Narodowy, któ
4<l tys. zl. Pożar gasiło 9 led·
rej jest przywódcą, że nie dąży
nostek.
do rozłamu w łonie · partii.
·

W

wybuchł

+

I.
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IW
I

·i:·pilka

Ch 01now1e
•
•

plla!acłlreprezen·tanci
~rtow~h Lodz.i
udziałi

SPORT

8

wewojewództwa łód.okiego.
Ili/
Przeproiwadzona zostanie klasy
fikacja nie tylko
reprezentacji
w piątym dniu kolarskich miwojewództw łącznie z mlastam.i
wydzielonymi, ale również i klu stuoSLw swiata w Brnie, przybów sport-Owych. (n)
jemną
niespodziankę
•praw11a
nasza młoda drużyna sta. tuJąca
w wyścigu na 4 tys. m. W Sil•
Łodzi•
nej stawce 15 zgłoszonych drużyn
nasza czworka
startująca
w
eksperymentaluym
skla<izie:
trenUJ·ą
18-letni Nowicki,
19-letni
We·
.
ryk, 19-letni Kaczorowski i 2~•
letni Leng1ewicz wolała przebić
się
do ćw1erćfmału.
Polacy
wylosowali
„ostatni numer
•Lartcwy
el1mmaCJl.
Nasza drużyna po
Młodziuczestnu:zyć
ten isiścl Lodzi,
~tórzy1I szy
jechała
osiągnęła dotychuajłep
maią
w tu<n1eju
czas dobrze,
z uzyskanych
spartakiadowym przebywają na . czas w tym składzie - 4.40,33 i
zgrupowaniu w Suzawnie Zd.J:o zakwalifikowała się do 1/4 finału
ju.
.
pozostawiając w pokonanym po
Na zgrupowanrn znajdują się lu m. in. Duilczyków, Belgów,
następujące zaw'.>dniczki: E. Sob Rumunów.
czak, E. Nowicka, K. Stasiak, J.
sabala - wszystkie z M,KT oraz
Ponieważ nasza czwórka mjała
K. Ogrodowczyk ze startu.
ó.smy cz~ ehminacii, w ćwierć
Chi
A
w dk
k"1
I fmale zmierzyła się z reprezen· opcy:
· · u - ows
J.z • taCJ'I gospodarzy · c:zecho•.owacy
'
Wasiak,
B. Wasiak
wszyscy
·
·
MKT w. Ogrodowczyk
sta i ~yh zoy.t . slluym przec1wi;i~kiem
·1
· k'1 1·
ze
r i zwyc1ęzaJąc w tym wrsc1i.u uiuKS~ • Nowie
K. Ro"Zpara z . zyskal_i świetny .czas 4.32,38. Na$i
Kierownikiem zgrupowania jest · młodzi
zawodnicy
w
dr~gi~
T. Woldanowski, a trenerem J., wtorkow:!'.m star:c1e poJechah nie
Mozolewski.
C<:J gorzeli chociaż b.ardzo amb.tt
,
.
n1e. Po awócb <>krąze111ac:h on1e
Bezposredn10
po. sk~ńczonym drużyny jechały idealnie równo.
zgrupe>wamu, . "":Yłomona z poda Późnie 1· Polacy zaczęli. słabnąć,
h
odn1 k
·
nyc . uda
za<w się
. na
ow tuir1ruej
reJ;>rezentacJa
weryk
nie wytrzymał
na
Lodzi
do Wro 1· trzy
rundy
przed metą tempa
i Jadący
cławJ.a. Gn)
w trójkę
zespół
uzyskał czas
zmą

Brnie

TeDJ.SJ•S•CJ•

w Szczawnie Zdro1·u

I

4.42,11.

Obok drużyny
Czechosłowacji
:~ ~raod~.:rochm pó!~i:!1:1Uik~~~~~

Ml d •
k
...
.
o
Zł pil arze i..OZPN
przed wys1111pem we Wre I •

się

C DWJU

I

I

+

(655~

większością.

ZE Ś.WIATA

I

1

ekipy:

Włoch,

ZSRR i Fran-

„

CJI.
Polska
drużyna
wywalczyła
miejsca ex aequo od 5 do 8, któ
re na mistrzostwach świata po•

0

•

nieznaczną

Wolni demokraci, w zasadzie
prawicowa partia klas średnich,
z pewnymi postępowymi ten·
dencjaml, byliby z pozoru dziw
nym paTtneTem dla SPD. Jednakże nie należy przywiązywać
zbyt wielkiej wagi do tradycyj
nych filozofii partyjnych, których zarysy
jak twierdzi
dziennik ostatnio zacierają
się coraz bardziej.
Zarówno w kwestiach wewnę
trznych, jak i zagranicznych sta
nowiska SPD i wolaych demokratów zbliżały
się
ostatnio,
a w niektórych istotnych sprawach są one nawet całkowicie
zgodne. Odnosi się to z pewnością do kontrowersji w sprawie rewaluacji marki. Wolni
demokraci są tak przekonani o
potrzebie rewaluacji, że zakupują miejsce w gazetach dla propagowania tego poglądu. W in-

We wtorek francuskie Mitli·
sterstwo Gospodarki Finansów
ogłosiło pierwsze wyniki kontro
li cen, przeprowadzonej na terenie całego kraju w ubiegłym
tygodniu. Wraz z decyzją o dewaluacji franka , postanowiono
bowiem zablokować do 15 września br. ceny na poziomie z 8
sierpnia. Kontrola miała wykazać,
czy zarządzenie to
jest
·przestrzegane i czy
detaliczni
sprzedawcy na własną rękę nie
podnoszą cen.
W 150 przypadkach, a więc w
25 procentach skontrolowanych
sklepów, ceny podniesiono od
20 do 100
procent. W wielu
innych przypadkach kupcy pozostawili ceny bez zmian, ale
zmniejszyli wagę towaru lub
jego gatunek.
Wszyscy ci, którzy dopuszcza·
ją się spekulacji, zostaną ukarani bardzo wysokimi grzywnami. Wezwano nawet obywateli,
by informowali policję o tego
rodzaju przypadkach.
Ukryte pod wyżki cen dotyc:aą
przede
wszystkim
artykułów
spożywczych i to głównie mię
sa i owoców.

.
.
K1erown1.Ctwo PZPN miało Po śnicy, a finały w dn.iach 6.-7.IX.
ważne kłopoty ze znalezieniem we Wroct.awiu
odpowiedniego sparring-partnera
+Piłka ręczna mężczyzn i ko..,
A W pierwszych d nlach wne- przed meczem naszej reprezen- biet odbędzi e się we Wrocławiu
tacji
z
Holandią.
Niespodziewaw
dnia<0h
1-5
IX.
W
Chojne>wie
pod
WTocławiem
(Ke>leja.rz), Kamiński (Włókniarz
śnia do Francji na wyścigi sro+ Piłka siatkowa mężczyzn _ trwa zgrupowanie piłka.rzy Ło- Ł.), Jugat (ChKS).
sowe wyjechać mają następują nie problem ten został załatwio·
piłkarzy J-7. IX w Wałbrzychu, a piłka dzi i województwa, którzy przy
Woj. łódzkie (trener P. Marcy zawodnicy: Kudra, Scib;nrek, ny dzięki propozycji
się
do Spartakiady. kiew ic z), i;awodnicy: Łęski (Con
L i nde, Szmaja, Sł~ński i My- radzieckich. Reprezentacja ZSRR, siatkowa kobiet w tym samym got 1wują
Objęci przygotowan iami do fi- cord1a), Dziuba, Kubiak, Kośctó
szkowski, a Jako kierawnLcy mg·r która :ró~nież. 7 września. roz.e- termi•nie w Swidnicy.
+ Pływanie y; P_oz.na•niu !-5.TX nałowyc~
spot>kań spartakiado- łek, Slisiński,
Janas (Włókniarz
Wenerski, ZającZkow1>ki i tumer gra e_11mmac?""Jne spot~a1ue piłkarskich
m1str.t0stw sw1ata
z
+ Podnoszenie cu~żarów 30 bm. wych są.
Pab.), Adamczewski (Stal GhwSałyga.
1r:1and1ą„ zapro~onowala zorga- . - 8. IX. w PcS:onarnu.
no), Sta•roń (Lechia Tomaszów)
4. Tor.owcy
Ł'.ldz! wybierają n1zowanie.
tri:mngo~ego meczu
+ strzelectwo kulowe 1-'7. IX.
Łódź (trener T. Wiśniewski). za Wysocki, Grzywa-cz (Cza.r·ni Ra~
się w
ramach imprez CRZZ do w M_oskw1e. K1.e~o'!"'mctwo PZPS We Wrocł~wiu.
W:odni.cy: Sł.ubik, Bulzacki, Olej domsko), Wierucki (Pogoń), 0 •
Francji. Oto s:kla<i reprrezimtacji: p~YJęlo
z ""'.e.k1m
zad.ow?le·
+ !'zermierka 1-8. IX. we W'l'o- f mk .. Pilairslu, Tylak (ŁKS), Ko-1 stalczyk, Ki.z i ńczuk (Pio·t rcovia),
Kierzkowski,
JAsińskl,
Latocha. niem propozyCJę władz Tadzie:- cław:u.
! wal1k, Zalewski, Marchewka Półdenn 'lk (Pelikan Ł0<w'cz) M
Swit, J. Bek. Kierownik st. Ma- ki Cl:\ i 31 bm .. na .stadioni~ im.
,+ Ten.is ziemny 1-5. IX. we ~Mniak (Start), Mądo-y, Pietr.a'- łow i ejsk i (Emj eden).
·
'
a
t.uszko i t<rM~ L. J62'ł!łe>wiez.
Lenina Odbędzie •1e ~p~rrmgo- I V' r ocław1u.
.
si·al< (Społem), Wągrowski, SitKierownikiem ?,gI"U,l)OWSllia jest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _w_y_mee:& kadry POlillki 1 ZSRR.. Beca*J' wiotUan!Ue w ~ - gi-'cz ~odzi.-ka.). ·Wr~ewslri E. ~ <~

2 DZIENNIK .J,ODZIU -

wałby

Spekulacja
we Francji
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Spartakiada
która zcromadzi
Dzisiaj o sodzinie 11.30 na stadionie przy Al. Unii z, rMena starcie około 8 tysięcy naile pszych
młodych
sportowców
grany zostanie meez o mi<rtrzostwo n ligi
między
ŁKS
przygotowującYch
się
do
udziału
w
Igrzyskach
Olimpijskich.
i szczecińską Arkonią.
1".a wyniki .spartakiady czekamy z niecierpliwością. Dobiegają
~c".Orajsze meldunki z obozu ŁKS były pomyślne. Lubań5k1 nie odczuwa Jui skutków kontuzji, a pozostali zawod- konca zorganizowane na terenie całej Polski zgrupowania i nienicy przygotowywali się solidnie do dzisiejszego spotkania. bawem padnie strza.1 . startera.
.
.
ŁKS wystąpi w składzie: Osówniak Lubański, SzadkowTegoroczna. spa·rtaki.ada
roze-1 niu na jeziorze M.a.lt.a w dnia.eh
ski. Gutowski. Korzeniowski - Studniorz, Suski - Stachu- grana zostarue zasadont·CZO w Po 1-4. IX.
ra, ~adek, Koatrzewińskl, Gapiński. W rezerwie Surlit, Pyr- zna.niu i Wr•oda.wiu, ale szereg 1 + Zapasy w -;tylu klasycznym
doł 1 Ha~-.
dyscyplin sport?wych przeprawa J-4. IX we Wrocławiu, a w sty
dzonych
będzie
w
mniejg.zych lu wolnym w tym samym m.ieś
m :ejscowościach: I tak:
cle ale e>d 6 do 8. IX.
+ akrobatyka sportowa odbę- , + żeglarstwo na ie:i;iorze Kiekrz
Podano już ostateczny termin ló&:kich d<!rb6w drugoligowych ŁKS - Włl>kni:l>rz, Mecz ten odbędzie się w niedzielę dzie się w cLnia.ch 1 - .IX. we , o'.>d. Poznaniem w dnt~eh 1-7.IX.
Niemal we wszystku:h dyscylJ bm. na atadionie pny Al, 'U.ni.i 2. Początek o godzinie 15' Wroclawiu
•
bo.ksetty wal-czyć będą od
(m)
1 do 9.IX. również we WrocłaI
wiu, z tym, przewidziano
że w turnieju jeden
pięśdar.skim
dzten przerwy
+ gimnastyka sportowa 1.-4.IX.
Wrocław. W tym, samym terminie i W tym samym mieście ro
&6
zegra się turniej judo.
+ kajakarze waiezyć będą w
Piłkarze ekstraklasy rozegrają promienionym zwycięstwem nad Poznan !u w dnlach 5 .-a.lX.
W trzecim dniu lekkoatletyczdzisiaj trzecią
kolej!<~ S<Pot.kgń Górnik.iem Zabrze _ GKS. Bę+ kolarstwo SZOS-Owe rozegra- nych mistrzostw
Związku Ramis.trzowskich.
dzie to najciekawsze spotkan ie ne
zosta.nie w dniach 1.-4.IX. dzieck.iego, odbywającyc;h . się w
Dwie czoł0<we polskie d-rużY'ny trzeciej ko.leJ'ki. WiQksze
szanse
na
szosach
pod
Legni.cą,
a
torow
I
K1iow1e,
padł
rekord
swiata w
„
Górni<k i Legia grają na wy ja- na uzyskanie korzys•tnego dla sie cy walczy,ć mają 'r1 bm. do biegu na 3.000 m z przeszkodami.
zda.eh.
bie
wyniku na wyjeżdzie ma 30.IX. na nowo
wybudowanym Nowym
rekordzistą
jest zwyTruooe
zada:nie stoi przede za•brski
Gór.ni.k, . który gra w ~orze w Kal :;;zu
cięzca tej konkurencji, Wladiwszystkjm
przed wojskowymi, Warszaiwie z Gwacdią.
+ koszykówka mężczyzn i ko· mir Dudin,
który uzyskał czas
którzy w Kat:>wkach grają z oPe>ZOSJtałe <~tkania:
Cra~ovia biet odbędzie się w Poznaniu w j 8.22,2 min. Wynik ten jest lepszy
~""'
~
dni ach od 1 do 7 IX
I o 2 sekundy od poprzedniego re
- Ruch, Pogoń - Polon ia, Stal
· ·
k d
t
·
Wałbrzych
Szombierki
+ wszystkie konkurencje lekko l or u, us anowionego w ub. r.
Odra. Zagłęb1e' •Wisła
Im)
atletyc=e przeprowadz')ne zosta- '\ w Sztokholmie przez Fina Juko
- - - - - - - - - - - - - · - - - - ną na stadionie olimpijskim we Kuha.
W+re>cłluacz
.w 1n'uicywstdrnzeiaacćh będ1-7ą. IwX. Je

Harneclk
kolarski

„Financial Times" w komenta
rzu pt. „Nowe perspektywy w
Bonnu snuje rozważania na temat możliwych konstelacji po·
litycznych po kolejnych wyborach do Bundestagu. Coraz częś
ciej snuje się w Niemczech spe

Gdzie i kiedy odbędzie sięI spartakiadalp~zvi•mn_a
mespodz1anka

Dziś ŁKS . -Arkonia

W

nie wchodziliby przedstawiciele
Cl)U. Alternatywą obecnej koalicji, o której się mówi, jest
sojusz między SPD i
wolnymi
demokratami, który nawet
w
ostatnim parlamencie dyspono-

żonę *

nie budził IDi-czyLch p'.>dejrzeń i n.ie wskazywał na to, że
rozegra się tam potworna tragedia. Sledztwo w tej sprawie
trwa.
Kobieta nie żyje.
Spraw-ca
jej śmierci odpowje przed SI\·
dem. Nie„rozumiała jest tybko
postawa leka.rza, k;tóry odmówił
pom-0cy, przekładając inspek<0ję
nad życie cz!owie.ka.
Trudno teraz stwierdzić, czy je
go pomoc - m">głaby uratować
Danutę P. Na ten tema·t niech
s\<: wypowiedzą fachowcy, ale
odmówienie
udzielenia ra-nne1
pomocy świadczy co najmniej
o znieczuli.cy i be2ldU61lt1ości.
P.

natychmiast do szpitala, ·gdzie
przebywa do dziś. Na ciele jego ofiary znaleziono 7 ran kłu
tych, zadanych
prawdopodobnie PO<iczas snu.
Wstępne dochodzenie ustaliło,

SPORT Ili SPORT •

SPORT •

G.

krytykl
braków we
własnej
pracy wyciągały wnioski prowadzące
do negowania zasad,
na który<:h
opiera s ię partia
komunistyczna,
zasad
nauki
marks;stowS'ko-len!.nowsklej.
Srodk.i
masowego przeka.:ru
stopniowo wymknęły się z rąk
pa.r tli, ze str efy wpływów :>rganów państwowych i kierowa
ne były przez grupy ludzi należących
do praw>cowego,
a
częściowo również a.n tysocjalistycznego obozu. Mogło do tego dojść dlatego, że dopuściło
d> tego kierowni.ctwo partyjne. Kierownictwo to było rozbite wewnętrznie, w jego skład
obok
uczc!wy.ch
komunistów,
wchodzili ludzie wahający się,
a także jawni opor·tuniścl
I
przedstawiciele
sil
prawieowych. Kierownictwo s.twier
dzit Husak - nie miało jasnej
koncepcji, nieugiętości i energ ii. aby przecirwsta.wiać się wy
stępującym
u n&& elementom
n<!gatywnym.
Mówca przyte>czyl szereg fak·
tów wyjaśniających przyczyny
stałego
pogarszania się stosunków między Czechosłowacją a
bratnimi krajami socjalistycznymi, które w toku rozmaitych
spotkań oraz w szeregu dokumentów wskazywały na niebezpieczny
rozwój
wydarzeń
w
Czechosłowacji zagrażających
nie tylko socjalizmowi w tym
kraju, lecz e>słabiających również
cały
obótz socjalistyczny.
ówczesne
kierownictwo KPCz
przyrzekało
podjęcie odpowiednich kroków, ale przyrzeczeń
tych nie de>trzymy-wało. często
kroć
nie inforn1owało nawet
społeczeństwa
o
ostrzeżeniach
krajów socjalistycznych. Odmowę
udziału w
spotkaniu warszawskim uznał G. Husak za
poważny błąd polityczny i niesłuszną demonstrację, która zaostrzyła
stosunki między kierow
nictwem KPCz i innymi partiami. Husak oświadczył, że gdyby kierownictwo KPCz prowa-

W dalszej części swego prze
mówienia G. Husak
poruszył
problemy
gospodaccze.
Również w tej dziedzinie
jak
stwierdził poczyn:ono pierw
sze kroki w kierunku konsolidaej!.
Imperialistyc2lna
propaganda
Za.chodu stara się wszelkimi silami oodważyć proces konsolidacji.
G. Hus&k mówił dalej o roo
w>ju kraju w okresie powojennym,
o osią~nięciach
bude>wnictwa socjalistycznego i o
znaczeniu decyzji podj~tych w
styczniu ub. roku. Rozwój postyczniowy
miał
wiele pozytywnych aspektów, równocześ
nie jednak wystąpiły momenty negatywne. o których należy mówić', aby rozumieć, 1ak
doszło
do kryzysu.
W życiu
P'>litycznym po styczniu osła
bło I za•n ikalo klasowe podeiś
c'e do
rozstrzygania
pr'Oblemów
politycznych,
gospodarczvch I społe<"znych.
Bairdzo niebe1,p\eozną
\ zło
wrogą roli: . ode1nal:v siły orawicC>WO-<>J>'.l'l"iunist:vczne.
które
z przeprowadza.neJ przez pactię

. Nowe perspektywy
u7w:r~:,~~u r:r~oró:
HUS;a ka w Bonn

I

ważnie

I

się

liczą.

.

rol~ki tan!lem Skoczek I ~o~11nsk1 również wywalczył . ~leJs
ca 5;-8 w ~/4 f~nału. Wye.hmmo:
.

I wani

zostalt on1 z dalszei walki

I przez reprezentantów NRF Barth.
l Mueller.

I Dziś

w ostatnim dniu mi·
' tr
t
t
•6
,
~ ... s~~~:- dwl:o~ałs~e
z~~~~~~~~~
cje: wvścigi za m to
.
1.pria.t kob~ o rami oraz

W hurcie

Wielka
szansa

'•"·.'~

' /f' \ '

,,;'
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'
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Kontrola

już

względny

za
przygotowanie
modnych
szali wełnianych, długich, w
kratę dla pań i bardzo ład
nych szali dla panów. Krawatów hurt posiada duży wybór
w 500 wzorach.
Ciekawie
przedstawia
siE)
propozycja dotycząca tkanin.
Przygotowano ich w sumie za
108 mln zł. Wełen hurt oferuje
418 tys. metrów m. in. 60 wzo
rów na płaszcze damskie. Są

Na
wał

nitką,

bez uchwylów
jedinym

z nlelicw.ych w

Łodzi sklepów zajmują·cych się
popoludni<:>wą sprzeda.żą ś.wi.eże

g, pie<!zywa

(P.iotrkowska 91)
dzllwne zjaludzie stojący w
tasiemcowej kolej.ce w przeróź
ny sposób
trzyma.Ii meta.l.owe
koszyczki,
wyp~nione
wybranym
pieczywem.
Zdawałoby
się,
że
najprościej
jest trzymać po
pr.ostu
za uchiwyty.
Ba! Oczywiście, że tak, ale co
drugi firmowy koszyczek tako
weg:> urządzenia nie posiadał.
Kupujący i tak już oblsidowan.i si.atkami z i.nnymi zakupami - musieli gimnastylkować się, aby utrzymać pod pachą, czy w
jednej ręce, koszyki.
A w ogóle to na.wet te uszko
dwne koszyki stanowią w ski"
pie owym artykuł deficytowy.
Klien-0i
za.opaU'udący
się
tu
muszą w
rezultacie pokonywać
trzy kolejiki. Jediną właśn i e
po koszyk (dla wszystkicłl kupujących nie starcza), drugą do pólek z chlebem, bo zbyt
wąskie odległości między nimi
dekl Była to jedna.k kont.rola
na
swobodne,
wyrywkowa.
Pozostaje
więc \ nie pozwalają
równoległe poruszani e slę kilku
tylko mieć ~adzieję, że będzie
osobom naraz i wreszcie trze„
to wystarc-taJąco dobry przycią, na)dłuższą d<> kasy.
kład
dla kierownik6w wszystJa·k widać
ciężki
jegt los
kich tego typu plac6wek w na
,,.zjadaczy chleba"!
(h. d.)
azym mieście.
(er)
zaU1WażyJ.iśmy
wisko. otóż

porządek.

d<lŚć

Dziel:nicowa
Stacja San.-)!:pid.
skierowała jedłlak wniosek do
k:>legium k-.a, o ukaranie wtnnego ty.eh zaniedbań.
Mandatem ukarano także kierowniczkę Sklepu MRM przy u\. No'W'Otki 8. Dzielnicowa Stacja
San.-Epid. wystąpiła tak:te dn
PJ'czydium DRN z wttioskiem o
pr>.vd:tielenie dla sklepu MHM
nr 358 pny ul. Rzgowskiej Innego pomies~enia, gdyż w do
tychczasowym nie podobna utrzymać
Odpowiednich warun·
ków sanitaTnych.
Ponadt:> w
to>k;u powt6r1J1ej
kontroli
stwierd:!lOl'lO, te w
dwóch 5klepa-ch nadal nie dokQJlaillo remon.tu uszkodzonych
urządzeń
chłodniczych,
Ta.ka
opieszałość .., okresie wysokkh
temperatur stanowczo nie Po·
w inna mieć miejs-ca.
D:>brze, że w tych ki1ku pia
cówkach ha<11d.lowy<:h
zapanował wreszcie jak.i ta•ki
porzą-

I

DJa kogo
te filmy!
W „Dzienniku Lódzkim" a
dnia 12 bm. był artykuł o kinach „Dlaczego świeca pustkami".
Ponieważ mieszkam na Karolewie 1Uljczęście; chodzi: do
klna „Polesie". I stwierdzam,
że pomimo braku klimatyzac;t.
jeśli
film jest odpowiednio
atrakcyjny
sala jest prawie
pełna. Niestety, są filmy, podczas wyświetlania których zda
rzo się, że ktoś z widzów nerwowo nie wytrzymuje i opusz
cza salę.
Zdarzyło się to na
filmach
polskich
„Gra"
i
„Wszystko na sprzedaż". Przecież kino zalicza się do kulturalnych rozrywek,
a czy to
jest rozrywka,
gdy pokazuje
się cmentarz, pogrzeb, na któ

DZIAŁKĘ
letniskową
i.ooo m kW. wraz zt dodomZl.

kiem w okolicy
...,
sprzedam.
Oferty
„74073" Prasa, Piotrkow
ska 96

POSIAD~ plac 400 m
kw., cz<l'łci<>w„ zagospoda-owany, b.udynek gospodar<!ZY (rue wykończo
ny) w t.o.dzi - oczekuję
propo,~ycj1.
Oferty
„ 74026 Pr.asa, P1ot.rkowska 96
WTR YSKARKĘ pionową
zwykłą
k'Upię . . Oferty
„74041" Prasa, P~trkowska 96

metalizowaną

żakardy,

Giełda potrwa do koli.ca tygodnia z tym, że przeznaczona jest dla detalistów z Lodzi
i województwa. Hurt przyrzeka, że każde zamówienie realizowane
będzie
najpóźniej
w ciągu tygodnia.
(Kas)

na ekro.n ach kin
5 wrześnta wejdzfe w Ło
dzi na ekrany nowy polski
film fabularny „Sasiedzi''. reż.
A. $cibor-Rylskiego.
Jest to
dramat wojenny, obraz tragicz
nych wydarzeń wrześniow11ch
w Bydgoszczy, epopea o bohaterskiej
samoobronie miasta
przed zbrojną dywersją przugotowaną
przez
niemieckq
mniejszość

narodową.

Reż11-

ją

się:
Jerzy Matalowski student łódzkiej PWSTiF, Józef Nowak, Marian Opania,
Henryk Bąk, Janusz Kłosiń
ski, Leon Niemczyk. Grają w
tym filmie również aktorzy z
NRD:
Ewelyn
Opoczyński,
Axel Dietrych, Herbert Kofer,
Gerhard Rachold i inni.
Obok tej premiery zorganizo
wany będzie również przegląd
filmów fabularynch i krótkometrażowych. Filmy fabularne
połączono w zestawy tematycz
ne pt. „Nigdy więcej wrześ
nia", „Młodzież w walce z oku
pantem." i „Polska walczqca.'',
(hosz.)

ser, który sam pochodzi z Po
morza podkreśla, że film ten
zrodził się z potrzeby spłace
nia długu ziemi rodzinnej, a
także z chęci pokazania prawdy tamtych wydarzeń, wokół
których goebbelsowska propaganda uknuła oszczerczą legen
dę „krwawej niedzieli" zgeto- ~~&eee&eeei
wanej rzekomo przez
Pol11ków.
Scenariusz opracowan11
został na podstawie dokumenURLOP PO POWROCIE
tacji
historycznej, a więk
Z WOJSKA
szość bohaterów,
mimo zmieS, T. W kwietniu br, wrócinionych nazwisk - ma swoje
łem z wojska i podjąłem w etą
gu 3~ dni pracę w innym zaautentyczne pierwowzory.
Na
kładzie, a nie- w tym
w kl.ótle wydarzeń historycznych re
rym pracowałem przed powożyse-r ukazuje również dzieje
łaniem,
Mam ukoó.czone 5-letnie techmlrnm. .czy, otrzymam
miłości 16-letniej Niemki i mlo
w br, urlop wypoczynkowy i
dego Polaka.
Losy tej pary
w jakim wymiarze'?
ilustrują tragedię ludzi,
któRED.:
Pracown i k wracający
z
wojska, o i1le podejmuje za•
rych hitlerowska
prowokacj11
trudn ienie
w
przew :dzi anym
postawiła po przeciwnych stro
przepisami terminie, ma dolinach barykady.
czany do stażu
pracy
okr es
służby wojskowej
i otrzymu j e
Wśród wykonawców znaiduurlop Jeszcze w tym roku, w
klorym wróc ił.
Jednak
jeśl!
w
wojsku
wykorzys t ał
już
część ur l:>pu,
to o tę
częśc
zmnfojsza mu sio: urlop wypoczynkowy.
Przy-kladowo,
nasz Czytelnik w br. ma prawo do 20dniowego urlqpu. wypo<!zynkośrodę o godz. 21.30 odbędzie
wego, ale w WOJsku wykorzy&tal już 10 dni.
W Zakladi1e
się pokaz kolekcji przygotowięc dostanie jeszcze 10 dni.
wanej specjalnie „na Sopot".
50 sukien i kompletów o chaN\EWAŻNE
WYPOWIEDZENIE
rakterze
wieczorowym
oraz
R. D, Pracuję już 8 miesię
cy, ale mam zachowaną ciąi;
cocktailowym.
lość pracy z poprzedniego zakładu, gdzie byłam zatrudnioW sukienka.eh z „Telimeny"
na przez 2 lata. Czy pracowni
wystąpią
także
piosenkarki
cy o takim stażu jak ja przed
S. Celińska i J. Borusiewicz.
s1ębiorstwo
miało
prawo wymówić pracę, jeśli
jestem w
oraz zapowiadające panie (z
pierwszych miesiącach ciąży1
wyjątkiem I. Dziedzic). Do SoRED.:
N ie. Bo kob iecie zatrudnionej dłużej n i ż 3 miesią
potu
wyjechało
7 modelek
ce n ie woln, wypowiadac u„Telimeny" które będą lansomów o praeę w całym okresie
wać odzież łódzką pomagając
ciąży. Być może jednak zakład
nie je5t zorientowany w sytuprzy
wręczaniu
uczestnikom
acji.
Dlatego
też
radzimy
festiwalu kwiatów i prezentów.
prze<:lłożyć
zaświadczenie
lekarskie, a wypowi edzenie zo(k.)
S'tanie przez zakład z miejsca
wycofane.

HTU odpow,ada

„Telimena" w Sopocie
Od

dwóch

dni

„Telimena"
na dobre w
Sopocie uruchamiając w Grand
Hotelu swoje stoisko z sukien
kami
estradowymi.
Już
w
pierwszym
dniu
sprzedano
znaczną ilość modeli. Dziś w
zainstalowała

się

Pozdrowienia
z kolonii
Li.st z pozdrowieniamł fn'ZYslali do nas ostatnio koloniści
z 10 miast (l..odzi, Warszawy,
Krakowa, Poznania, Rzeszowa,
Białegostoku,
Olsztyna, Wrocławia. Kielc i Lublina) prze
bywający
w Inowłodzu.
Są
tam kolonie dzieci pracowników Zakładów Usług Radiowych i Telewizyjnych.

Odwołan~
•

GJ>Y

NIE

PRZEWIDUJE

z"-

I

RED.: Mimo że nie w pełni
podzielamy opinię naszej Czytelniczki, drukujemy jej list,
ponieważ nie jest on odosobnionym sygnałem, jakie otrzy
mujemy od miłośników kina .

O G t O 5 z EN I A OR OB NE
PUDELKI czarne, rodowod:>we po złotych meda
listach
sprzedam.
Sporna 85, m. 12
74039
R
.
f
WE SALKĘ, stół, sza ę
dwudrzw : ową
sprzedam.
Więckowskiego 29, m. 5
Goldman
74068 g

hurt przygoto-

z

Pamiętny wrzesień

· UCHWAŁA
rym ida i id<; ..• do znudzenia:
S. B.
Przepisy ustalają t!e
więcej zagmatwanej makabry
pociąg
d!!i wolnych należy się pracow
niż rozrywki.
n1kowi z racji ślubu, urodzin
czy pogrzebu najbJiż5zych człon
W związku z robotami toroCzy nie lepiej raz na jakiś
Kolorową widokówkę z weków rodziny. Ale zdarzają się
wymi
na
linii Białystok czas zrobić film wartościowy,
drówki po kraju (Krynica, Pie
sytuacje nie objęte tymi przeEłk, pociąg osobowy odjeżdża
monumentalny, ja.k np. „Krzy
pisami i czy wte<iv pracownik
niny, Tatry) nadesłali nam
jący z Łodzi Fabrycznej o gomoże
u~yskać z\volnienie?
dzinie 5 min. 20, od dnia 23
żacy"
czy „Pan Wołodyjow
harcerze z VII LO w l..odzi.
RED.: Może, ale decyzja na.
sierpnia do dnia 31 sierpnia,
ski", które ogólnie podobaja
Dziękujemy!
Przekazujemu
leży
do
k ierown i ka zakładu
na odcinku Białystok Moń
się i dają dobry dochód niż ro
pracy, który o ile uzna. 7.e w
- zgodnie z życzeniami - poki kursować nie , bęilzie. W
konkretl'.lej
sytua<!ji zwol„:emian
została
wprowadzona
na
bić „coś", gdzie widać duży
zdrowienia rodzinom ł znaion ;e pracownika iest n ie7bedne,
tym
odcinku
komunikacja
wysiłek, ale nie podoba się, no
mym.
(w) 1 PKS,
m:>że wyrazie
na nie zgodę.
(o)
i z pewnością daje deficyt.
Dobrze by było robić więcej 11111111111111111 lllllllllllllU I I I I I I I I I I I I I I Ili I li I I I llll llJI 11111111111111111111111111111111111111111111 li llllll
komedii, bo widziala.m kilka i
roczmcę września
Sródmieścia
są naprawdę do śmiechu.
A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-wiadomo śmiech to zdrowie.
ROMANA J.

NAUCZYCIEL poszu.kuje
pokoju subl,katorskiego.
Oferty
„73863"
Prasa,
Piotrkowska 96

PRACUJĄCA

poszukuje
n1ekr_ępującego sublokatorskiego pokoju•. Oferty
,.74062" Prasa, Piotrko-w
ska 96
-----------MŁODA,
pracująca poszkuje pokoju sul>lokat:>r
skiego,
Oferty
„74116"
Prasa, Piotrkowska 96

SAMODZIELNY
pok.ój
V-: centrum do wynaiępokoje, kuchnię
c1a. Płatne za rok z gó DWA
ry. Oferty „74060" Pra- 90 m kw~ wszystkie wy
gody prócz c.o., zamie„SKODĘ-1101", stan do- sa, Piotrkowska 96
nię
na pokój, kuchnię.
bry - sprzedam. Dąbrowa,
Gojawiczyńskiej 1 MIESZKANIA niekrępu- bloki w ok.o1icy R:>nda
l>l. au, m. 3
(boczna jącego (wygody) poszuku Tltowa. Bałut. Tel. 526-45
Kruczkowskiego)
74061 je samotny. 647-38. godz. po 19
74043 g
8_ 1 o
„CHEVROLET" 314 t o n y , 1 - - - - - - - - - - - - PRASOWACZKA
rui osprawny pilnie
sp:ze- PRZYJMĘ pana na mie dz i eż potrzebna. Przyby.
dam. A. Warsza>wski, Ino szkanie. Al, 1 Maja 23-! szewskieg:> 90, pralnia
włódz, Kl.asztorna 29
CZŁONKOWIE spóld•ieina kocioł pa„WARSZAWĘ"
(garbus) ni mies~kaniowej poszu PALACZ
rowy potrzebny.
sprzedam. t.ódź. Fo~nal- kują mieszkania z wy- Stoki, ul. G iewont Łód:!:
66
skiej 9
74098 g godami,
najchętniej w
------------nowym
budownictwie. NAPRAWIA uszkodzoną
„WARSZAWĘ M-20" ta- Tel. 511-48
74114 g garderobę
artystyczna
nio sprzedam, M a r y n a r - 1 - - - - - - - - - - - - cerownia,
Więckowskie„
ska 63, godz. 16-18
POKO.JU z kuchnią. wy go 23, Frankowska
g:>dy w okolicy Lodzi .,VOLKSWAGENA'' star- poszukuję. Tel. 523-10
ZGUBIONO 2
pieczątki
szy typ, w bardzo d:>brym stanie - sprzedam KULTURALNA pani po- o t.reści: ,,Stanisław ewy
Tel. 206-95
74077 g szukuje sublokatorskiego nar lekarz t.ódź, cza-rnpokoju
na
Chojnach. kowska 6, m. 30" ora1
POMOC
do
rocznego Oferty
„74082"
Prasa, nr statystyczny „2297"
dziecka potrzebna. Oby- P '. otrkowska 96
watelska 85.
m. 3, p o t " - = - " " - - - - - - - - - W DNIU 15 bm. pozosta
godz.. 19
74353 g SAMOTNY w , Srednim wion:> torbę z pieczątka
wieku na stanowisku po mi w taksówce n ieMŁODY 8'kto.r p0szukuje szukuje spokojnego sub- bieskiej
tł Warszawie".
sublokatorskiego pokoju, lokatorsk iego
pok1ju, Znalazcę proszę o zwrot
najchętniej w
śródm i e- chętn • e z garażem. O!er za wynagrodzen'em. Na.1
ściu. Oferty „73719" P:a ty „74063" Prasa. Piotr- rutowi cza 22. m. J 6, tel.
aa. P1ot.rkowska M
Uł-71, ocl goclz. 2G
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cenna akcja ha-rcerzy ze

.

+ Zbieranie relacji naocznych świadków
+ Działalność drużyn ZHP przed wrześniem /
+ Pumiqlkowe ohiekly z pierwszych dni wojny

.Jak już informowaliśmy, harcerze z Hufca
Łódź-śródmi"
ście im. J, Tuwima prowa.clzą
już Od roku interesującą a.keję
„Na tropach
łódzkiego Września". Nie tylko zbieranie pamiątek
ilustrujących
szereg
taktów związanych z bohaterstwem żołnierza polskiego i lud
nośei cywilnej w dniach brutalnego najazdu hitlerowskiego
na Polskę jest jej celem,
Harcerze
gromadzą również
relacje
od naocznyich ffwia<lków wydarzeń
wrześn i owych.
Dotarli oni do b. żolnierzcy i

F'f.l.l,.II,,_,-.l~I..l'.LT~I.l.l,l,,,,,_,_,_,,_;,,_,,_,._,,_,.-,_,.11_,_,_,_,,,_,_,,_,_,_,,_,_,_,_,,,_,_,_,,_,_,_17_,.,,_,_,~

Dr ZIOMKOWSKI - we
neryczne, skórne, szesca
sta
dziewiętnasta,
Piotrkowska
50.
Drócz
sobÓt
73588 Cl
DOMEK
jednorodzinny
kupię.
Pokój lub dwa
oddzielne - na zamianę.
Oferty
„74262"
Prasa,
Piotrkowska 96
DOMEK 4-izbowy z dział
k'\ 800 m kw. sprzedam.
Mieszkanie
na zamianę
najchętniej w
blokach.
Ksawerów Klonowa 13
G OSPOD~RSTWO. r:>lne
- 3 ha, budypk1, sprzedam. (Ce~a SO.ooo.). Marcela Kunicka, w1es Wola
Grzymkowa,
p-ta
Aleksan?rów
Łódzki,
pow. Łódź
73980 g
DOM pi ętrowy nowy '>przedam. Part"1" wykoń
czony. Radogos:ocz. Koni
czynowa 7
74092 g

karnawał

tkaniny

szyfony.
Dla
milusińskich na zimę na pła
szczy ki tkanina futerkowa z
Chin. Pod dostatkiem jest pod
szewek, firan, tkanin poście
lowych, ręcznikowych i innych
bawełnianych.
Przygotowano
też duży wybór modnych welwetów krajowych i z importu
w 11 kolorach.

Koszyczki
W

-

to gładkie flanele, materiały
kolorowo tkane m. in. w kratę, jodłę. N a płaszcze męskie
jest 50 wzorów. Tkaniny sukienkowe, wełniane, posiadają też domieszkę anilany i ela
ny.
Wśród
tkanin ubraniowych dla panów przeważają
60-100 proc. czesanki, w tym
krepa, tkaniny z elaną, przf'ważnie gładkie lub w
paski,
kratki i pepitki. Są również
torleny.

pomogła

Przed killroma dnl.anU przedstawiliśmy naszym Czytelnikom
wyoniki rajdu przepr:>wadzonego
wespół z pracownikiem
łódz
k -iej Stacji San.-Epi.d. po sklepach
prowadzący<:h
sprzedaz:
wy-robów ga,rmażeryj.nych.
Po upływie 3 dni od naszego
rajdu, inspektorsy S~ji San.Epid.
przeprowadzH1 w tych
sklepach
powtórni1
kontrolę.
Jej wynikł były na ogół pozy•
tywne. znaczną !"lększość. zauważonych uchybień
sanitarnych zlikwidowano. Tak
było
w sklepie PSS pr.zy ul. Pi '.>'trkoWskiej Ut. W sklepie MHD
przy ul. Now-Otki róg M. Buc:z
k.a :oooowląza-no się natomiast
za,'.,,l=ąć sklep na k-n ka godzi.n
i dokonać ~l.tfttowlnego sprzą
tania.
Następnego dnia panował

.

Hurt już 11 sierpnia rozpoczl\ł nowy sezon jesiennozimowy. Aby sklepy detaliczne mogły dobrze wystartować do sezonu w dzień gotowości 8 września od ponledzia.łku Centralna Hurtownia Tekstylna zorganizowała
u siebie giełdę. Ogółem przygotowano artykulów zarówno tkanin jak i galanterii za 136 mln zł - o ponad 20 mln
więcej niż w analolticznym okresie ubiegłego roku.

Zwrócono szczególną uwagę
na zaopatrzenie w kapelusze.
Przygotowano ich 12 tys. sztuk
w 85 wzorach, każdy w czterech wersjach kolorystycznych.
Najbardziej eleganckie są welurowe
typu
beret lub toczek, oraz z dużym rondem.
Jak
dotychczas kapeluszami
zainteresował się tylko „Universa!" zamawiając jednak nie
największą ilość (700 sztuk).
Męskich kapeluszy przygotowano 11 tys. w ok. 25 fasonach. M. in. są również z importu z małymi rondami, jakie
dyktuje
moda.
Po raz
pierwszy oferuje się też berety dla dzieci. Kolorowe, duże
z pomponami, „marynarzyki"
i „Piotrusie". Chciałoby się zobaczyć
to wszystko w sklepach.
Ogromny jest wybór apaszek
I szalików ze sztucznego jedwabiu, stylonu 1 szyfonu. Aż
w 600 wzorach. Przygotowano
też dużą ilość parasoli męskich
i parasolek damskich. Przyjemne są komplety dziecięce
składające się z dzianych beretów i szali oraz rękawiczki
wełniane. Dla pań jest duży
wybór
pasów Jycre (laikry).
Pochwała należy się hurtowni

'II

.

-

Dziś na giełdzie
,..
w sklepach
do s wrzesn1a

Do chwili obecnej w t.odzi
korzystajijc z szansy
Ja~ą
daje amnestia zgłosiło
stę
do prokt>ra•tury 1 MO 20 osób,
które ujawniły sw:>Ją przestęp
czą
działalność.
Ujawnione
przestępstwa
to m. in. zabór
mienia społecZ'11ego, kradz1eze,
samowolne zajmowanie lokali,
kcadzieże
z włamaniem, bigamia itd.
W stosunku do osób,
które
ujawniły te przestępstwa pro
kuratura wystąpiła z wnioskami o umorzen.ie postępowania
na zasadzie amnestii. Nikt nie
został
zatrzymany.
Szansa,
Ja>ką
daje ustawa
amnestyj.n a tym ludzi:>m, którzy
popełnili
przestępstwo
przed 15 lipca br. - .I i.eh dzia
lalność
przestępcza
nie była
znana organom ścigania w mo
mencie wejścia w życie ustawy a ujawnią okoliczności
popeLnionego przestępstwa .do
31 grudnia br „ po.lega m. in.
na tym-, że w
stosunku do
nich nie mają miejsca zadne
ogr anie ze ni.a co do ndzzj u po
pełn ionego
przest~pstwa, .• "!f
odn ;esieniu do zaboru mie~i'!
społeczne~o,
co do wysokosc1
szkody.
Wszyscy, którzy mają na sumieniu jakieś przestępstwa, ujawnić je mogą w każdej komendzie MO lub w prokuraturze.
Ponadb w Prokuraturze
Wojewódzkiej
dla
m . t.od'Zi
(Piotrkowska 151, pokój 6) uru
chom1ono stały dyiur w godz.i
nach od Ił do 15.30. Po7.a zgła
szaniem działalności przestęp
czej motna tam uzyskać infor
macje na temat usta.wy amnestyjnej.
ce. o.)
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JOZ 1es1ęn

of.icerów z 28, 36, 37, 6'9, 12: 83,

84 i 360 pułków piechoty, 10.
19 i 26 pułków airtyle·rii lekkiej, 3 batalionu pancernego ~
Warszawy, 1 pułku
all'-tylerH
najc i ęższej z Góry Kalwarii, 7
batalionu sa.perów z Pozna,n iR,
Korpusu Ochrony
Pogra.ni cza,
czl:mków Przysposobienia Woj
skowego oraz ha·rcerzy i osób
cywiLnych.
Wśród
zebrany<:h
materiałów znajduje się m. in
relacja pani M. Gralińskiej, żo
ny zmarłego w roku 1954 Wio
dzimierza Gralińskiego, wicedyrekitora Zarządu Miejskiego m.
t.odzi z 1939 r ., który w dniach
najazdu hiUerowskiego zas-tępo
wa1 wyjeżdżającego do Anl!lii
p r ezydenta m. t.odzi Kwapiilskieg~. Pa.n.i Gralińska jest
w posiadaniu
!O-stronicowel(o
maszynopisu wspomnień męża
dotyczących pra·ey władz miej
skiich w pamiętnych
dni.ach
w.rześniowych 1939 r,
Harcerze sta•rają się ocalić ot'!
zapomn '. enia działalność drużyn
sprzed 30 lat. Do dziś w hu!cu Istnieją dwie drużyny, które d;zi.ałaly w
Łodzi
przed
wrzesn1em 1939 r. Są to: 9 t.ód,
ka Drużyna Harce'r zy im. gen.
H . Dąbrowsk i ego i 20 Łódzka
Druiyna Har~euy UI1. z.a.winy

Cza.rnego. Obydwie w sierpn iu
1939 r )ku brały ud•zial w kopa
niu rowów
przeciwlotniczych.
a w czas ;e dzi.ałań wojennyc>i
peŁnUy posterunki przv różni>
go rodzaju obiektaeh.
Grupa harcerzy z 20 ŁDH wy
ruszyła na
pomoc Warsz.aw:e
w.alczą-c w szeregach 360 ochot
niczego pułku piechoty. M. i n.
w obron.ie tej U<!zeSttni czyl daw
ny „zawiszak", a obecnie kwa
termlstrz Komendy H u fca Scód
mi eście hm. Edwa r d O r dziils kl.
W obr:>nie
fo.rtu czer n iakowskiego zg l nąl
drużynowy
20
ŁDH dh. Pawl i kowsk i.
Dodajmy, że zarówno 9, jak i :?O
t.DH ocaliły swoje sta r e szlan
da<ry, które
obecn i e stanowia
cenne pamiątk i .
W akcji „Na tropach łódzkie
go Września", harcerze zwra~
cają
także
uwagę
na
wiele
pami11tkowych w naszym mieście obiektów. które związane
były z pierwszymi dniami woj
ny,
A więc m. in. byle knszary 31 i 23 pułków
strzelców kaniowskich. W tych ostatnich w czasie remontu od
naleziono ukryty w ścianie pro
porezyk zwiadu konnego puł
ku. Przy ul. Narutowicza 60
- obecnie "mach Akademii Me
dycznej - w 1939 roku był Dom
Starców,
gdzie zorganizowano
polowy szpital wojskowy. Obok
Domu Starców, przy ul. Narutowicza 58 mieściło się prywatne
gimnazjum żeń&kie, z
k t órego harcerki nawiązałv kon
takt z siostrami PCK. z Ćhwilą
·w kroczenia Nientców do Lodzi
szpital
wo.jskowy
był pilnie
strzeżony
przez hitlerowców.
Harcerki i harcerze organiwwali pomoc dla rarmvrh o!icc·
rów, podoficerów i · żolnlerzy,
zaopatrują<: ich w dokumenty,
aby ułatwić Po wy:i:dro-wien i u

ucieczkę
ły także

ze szpitala. Dostarc:za
ubrania cywilne.
Harcerze z Hufca Łódź-śród·
mieście opiekują się także i:robami poległych 6 września 1939
roku żołnierzy polskich w cza•
sie nalotu niemieckiego na sie
dzibę sztabu armii „Lódź", m ie
szczącej się w byłym pałacyku
barona Hancla przy ul. Zgierskiej 133.
.J, K.r.
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PIMIESCIE

_ DlttDtto pana

r.i

nas nie

było; wrócił pan z urlopu?

- Nie, ja nigdzie ;cszc:?e
nie wyje.żdżalem,
ale żona
JUt wróeiła z U1'/.opu.!

DZIEriNJK-U.I>iKI_ m_ llf(o55U 3

eo~

ODZIE?

W AŻNB TELEFONY
Informacja telefoniczna
Str at Pożarna
Po&otowie Ratunkowe
Pogotowie MO 01, 400-00.
Informacja PKP
lnfoTmacja PKS
Pomoc drogowa PZM
Pogotowie energetyczne
Pogotowie oświetl. ulic
Ośrodek Int. Ust. LZSP
Łódzki Ośrodek Inform.
Turystycznej

03
08
09

son-oo
581-11
265-96
598-80

334-31
220-89

398-10
359-15

TEATRY
OPERETKA godz. 19 „Hrabina Marica"
Pozostałe
teatry nieczynne
l\fCJZEA
MUZEUM HISTORll Wł.OKIEN
NICTWA 111! "''nt•kowska 282)
<;zynne godz 11-16.
ŁODZKIE
zoo czynne Od
godz. 9-19 łkasa do 18).

DYŻURY

BAŁTYK

- .,Damski gang" od
lat 16 <ang.)
godz. 10, 12.15.
„Kleopatra" od lat 16 (USA)
godz. 14.30. 18.30
POLONIA - „Kowboju, do dzie
la" od lat 16 (ang.) godz. 10,
12.15, 14.30, 17, 19.30
WISŁA „Polowanie na muchy" od lat 18 (poi.)
2odz.
10, 12.30, 15, 17.30, 20
WLOKNIARZ - .. Przygody Torn
ka Sawyera" od lat li (rum.>
godz 10. 12. 14. 16.
„Z1ltan
Karpathy" od lat 14 <weg.)
eodz 18. 20
WOLNOSć „Dziewica
dla
księcia" od lat 18 (wł.) g1dz
IO, 12.30, 15, 17.30, 20
ZACHETA
.. Wtelk: , waż
Chinizacheook"
od
lat
li
(niem.) godz. lG. 12. 14, 16. 18.
20
TATRY LETNIE „Człowiek
z Hongkongu" od lat 14 (fr.)
godz. 19.30 (k ino czynne tylko w dni pogodne)
STYLOWY LETNIE - „Kobieta wąż" "XI lat 16 (ang.J eodz.
19.45 (kino czynne tylko w
dni p1godne)
STUDYJNJI

STYLOWY - „Kobieta jest ko
bietą" '.>Cl lat 18 (franc.) i;tod1
16. 18. 20
STUDIO - „Panienki z Rochefort" od lat 14 (frane.l godz.
17.15, 19.30

•

ADRIA - „Marys ;a 1
Napoleon·· od lat 16 (poi.) godz.
10, 12.30. 15, J7.30. PożegnaniE
z tytułem „Osiem 1 pól" od
lat 16 (wl.J godz. 20
CZAJKA - .. Szkoła
grzeszni·
ków" (czeski) od lat 16, !(od,
!'Z, 19
ENERGETYK nieczynne
GDYNIA „Ja,
sprawiedliwość" od lat 16 (czeski) e:od>
10, 12. 14. 16, 18. 20
HALKA Wilcze echa" 'Xi lat
14 (poi.) E(odz. 16. 18, 20
1 MAJA „Wesoła
historia'"
od lat 9 (radz.) gcidz.
15.45,
,.Gra" od lat 18 (poi.) god1
17.45, 20
LACZNOSC - nieczynne
ŁDK .,Szalony koń" (USA)
od lat li
godz.
15.15, 17.30.
19.45
MŁODA GWARDIA „Na trop ;e sokola" od lat 14 (rriem.)
g. IO, 12.30, 15 „S;edem razy
kob :eta" od lat 18 (Wł.) E(odz
17.30. 19.30
MUZA „Bohater
Dalek le<?o
Wsch'.>du" od lat 16 (r adz.J il·
16, 18, 20
OKA - „żyć, aby żyć" (franc.)
od lat 16. godz. 15. 17.30, 20
POLESIE „Skok" (poi.) oci
lat 16. godz. 17, 19
PRZEDWIOSNJE - „Toast" od
lat 7 (po!.) godz. 16
,.Apel
odważnych" (radz.) od la~ IS.
godz.
17 .30, 20
11

Moskiewska wytwórnia szampan a Nowe perspektywy w Bonn
największa

PIONIER „Włóezęgi
Półno
cy" od lat 7 (USA) godz. 16
„Wspa.n iale wakacje" od lat
14 (rum.) godz. 18, 20
POK()J - „Pan Wolodyj }Wski"
od lat 14 (pol.) godz. 16, 19
REKORD - „Berl in" od lat 11
(radz.)
godz. 10, 12, 14, 16
,.Dz~es i ęciu
małych
Inct :an ' '
od lat 16 (ang.) godz. 18. 20
ROMA - „Jak ukraść
m ol ion
dolarów" od lat 14 rUSA) g.
10, 12.30. 15, 17.30, 20
SOJUSZ
„Fantomas contra Scotland Yard" nd lat 14
(!rnnc.) godz. 17, 19.15
STOKI - „Kolekcjoner " od łat
18 (ang .) g. 15.30, 17.45, 20
SWI'J' „Przygoda z p10 senką"' od lat 14 (pol.J godz. 15.30,
17.45. 20
TATRY - Bajki: „Rozt"zepany
wcóbelek" . .Pies t 1<ot". .Je
drek", „żyrata" godz. !6, !'O
„Rzeczywistość"
od lat
16
(po!.) godz. 18, 20

KINA

KINA

l<l·EDV~

W stolicy Zw ią1zku Radzieck iego
budowany jest obecnle
najw i ększy w
ZSRR kombi na t
w in .
Będz ie
on
produk ow a ł
100 m ilionów li t rów w ina ro.c z
n ie . W p :wn i cach będ z! e mi a ło swoje sektory
siedem
ra-

Tragedia
na Jeziorze
Genewskim
W poniedziałek na Jeziorze
Genewsl<im wydarzyła się tragi
czna katastrofa. Przewróciła się
łód ź , na pokładz;e której znajdowały się 53 osoby. W nurtach
jeziora poniosło śn1ierć 2L osób.
14 z nich to dziewczęta z Metz,
miasta położonego w północnej
Francji. Spędzały one wakacje
nad Jeziorem Gene\vskim.
Całą
noc z poniedziałku na
wtorek
trwały
poszukiwania
ofiar katastrofy.
Trudno ustalić przyczyny tragicznego wypadku .

APTEK

P iotrkowska 127, Pl. Wolności 2, C1eszkow s kie-g o 51 R zgow
ska 147, Z :elona 28, Tuwima 59
L .manowski ego 37
DYŻURY

SZPITALI

Szpital im. H. Jordana, al.
Przyrodnicza 119
p r zyjmuje
rodzące 1 chore ginekologicznie
z dzielniey Widzew 'raz z dziel
nicy Balu ty z rejonowych poradni „K" z ul. Snycerskiej I
Sedziowskte1.
I Klinika Poł.-Gin. im. Curie·
Skłodowskiej,
ul.
Curie-Sklo·
dowskiej 15 - przyjmuje rodza
ce i
chore ginekolo~iczn:e
1
dzielnicy Górna oraz z dz ieln icy Bałuty z rejonowych porad
ni „K" z ul. Bydgoskiej i Turoszowsk iej.
() Klinika Poł.-Gin. AM, Ul.
Sterlinga 13 - p czyjmuje rodzą
ce I chore ginekologiczn1e
2
dzielnicy Sródm i eście z rejo-

I

na świecie

republik
dzieckich
zwóązkowych.
W ZSRR buduje się obecnie
okoh 100 wytwórni wina, któ
re rozrzucone są
w różnych
rejonaeh kraju. Obok tradycyj
nych r ejonów uprawy winnej
la t orośli
(Zakaukazie, Mołda
w ia, Azja środkowa i Ukraina) wytwórnie tak ie powstają
równ i eż na Syberii.
W Zw i ązku Radzieckim
po
raz pierwszy w praktyce świa
towej skonstruowano maszynę
cyfr">wą,
która
kontroluje
wszystk :e . procesy
produkcji
w ina.
Rośn i e
zapotrzebowan ie
na szampana , któr y wytwa oZa
si~
z 30 gatunków winogron.
Jeszeze
w tym roku w
Moskwie rozpocznie s i ę
budowa
wy twórni szampana, która bę
dzie
naj,viększa
w
świecie.
Roc zna produkcja wyniesie 2~
mil ionów b•1telek. W
kombinacie tym po ra,z pierwszy w
praktyce św ia.towej, w s zystkie
etapy produkcji szampana bę
dą trwać niep r:ierwanie.
Met1da ta opracowa-na przez grupę
specjalistów radzieckich została opatentowana w w i elu krajach.

17 wvpadków drogowvch w

ciągu

3 dni

• 3 osoby zabite, 15 rannych
• Wymierzono mandaty za 106 tys. zł.

I

(Dokończenie ze' str. 2)
nej kwestii, która prawdopodob
nie odegra
poważną
rolę
w
kampanii
stosunków ze
wschodnią Europą wolni demokraci również
odnoszą.
się
życzliwie
do wysiłków Brandta, zmierzających do zbadania
wszystkich dróg, prowadzących
w kierunku złagodzenia napię
cia.
Ich
przywódca
Walter
Scheeł
przeprowadził niedawno
szereg rozmów z Kosyginem w
Moskwie i pówrócił z nadzieją,
iż uda się osiągnąć postęp
w
tym kierunku.
Wygląda na
to, że wolni demokraci nawet ubiegli Brandta,
gdy na swym niedawnym kongresie
praktycznie
przyznali,
że trzeba będzie w pełni uznać
Niemcy wschodnie. Biorąc pod
uwagę
zgodność
poglądów
'
tych sprawach sojusz między
SPD i
wolnymi demokratami
nabrał cech
wyraźnego prawdopodobieństwa.
Wiele zależy
obecnie od tego, czy w wyniku
wyborów w przyszłym miesiącu,
najsilniejszą
partią
stanie się
CDU czy SPD. Jest mało prawdopodobne, aby którakolwiek z
nich uzyskała bezwzględną więk
szość i partia silniejsza będzie
miała
pierwszeństwo
wyboru
przy podejmowaniu próby utwo
rzenia koalicji.
W obu wypadkach
wolnym
demokratom pozazdrościć będzie
można
mocnej pozycji, mimo
względnej słabości poparcia, jakim cieszą się w kraju. CDU
dała już d o zrozumienia, że w
wypadku, jeśli stanie się najsilniejszą
partią,
nie uzyskując
jednak bezwzględnej większoś
ci, to najpierw zwróci się do
wolnych demokratów jako ewen
tualnego partnera koalicyjnego.
Jedynie w wypadku niepowodzenia takiej próby wchodziłoby

I

w rachubę odnowienie burzliwej
koalicji z
socjaldemokratami.
Ponieważ

można

oczekiwać,

że

stanowisko tych ostatnich bę
dzie podobne, wolni demokraci
odegrają - praktycznie rolę arbitra w formowaniu przyszłego
rządu. Ni'e można nawet wyklu
czać koalicji
między
SPD
a
wolnymi
demokratami, nawet,
jeśli SPD nie stanie się najsilniejszą partią. Kłótnie w sprawie polityki gospodarczej oraz
osobista wrogość między Scbille
rem a Straussem mogły poważ
nie nadszarpnąć szansę na odnowienie wielkiej koalicji.
Tak
więc dla chrześcijańskich demokratów główna nadzieja musi
leżeć w tym, że 20 procent wyborców określanych
w
badaniach opinii n1ianem „niezdecy•
dowanychn, przechyli szalę na
ich korzyść i da im absolutną
większość.

TOTO-LOTEK
PP TotalirŁator Sportowy zawfadamia, że w za:k1'adaeh pił
karskich z dnfa 17 sierpnia br.
S'twierdzon '.>:
li rozw. z 13 t•rafłeniami wygrane po 13.495 zł, 223 rozw.
z 12 trafieni.ami wygrane po
665 zł, 2.252 -r ozw. z li trafieniami
wy~a.ne
po 85 zł,
12.4()2 ro.zw. z 10 trafien.i-ami
wygr<ane po 11 zt.

*

:f.

*

W zakładach
Toto-Lotka
z
dni.a 17 sierpnia br. stwierdzono:
8 rozw. z 5 traf. prem.
wygrane po 281.880 zł, 120 rozw.
z 5 trat. zwykł. - wygrane po
18.792 zł, 8.923 rozw. z 4 traf.
wygrane p1 379 zł, 182.034
rozw. z 3 trafieniami wygrane po 18 zł.

n i etrzeźwość,
Popołudn i a
nadmierna szybub'egtej s oboty
i n iedz ieli oraz pon ;ed z:alk o wy
kość, n '. eprzepisowe mijanie
i
ranek prze b lcgiy na głó w n y ch
v:yprzedzan ie ">r az nieprzestrzega.n ie p i erwszeństwa przejazdu.
d r oga ch województ wa ł ó dzk : e
g o pxt zn akiem mas owej konZ. T
t r ol i drogowej. Wzięło w niej
udział 540 funkcjonariuszy MO,
1~6 społecznych inspektorów ru
nowych ooradn1 .• K" Nowot k;
chu oraz 438 ORMO-wców. W
60 1 Kopcnisk,ego 32
oraz
z
ża dnej z dot y chczasowych kon
dzielnicy Batutv z rejonowych
iroli, a przeprow adzono ich już
poradni
,K" z ul. Marynar
wiele. n:e odnotowan} tylu wy
skie1 i Libelta.
k :- oczeti., co w O\Vych
trzech
Klinika Poł . -Gin. WAM,
ul.
ostatnich dniach - 16, 17 i JR
M. Fornalskiej 37 - orzyjmuje
s ie r pn ia .
rodzące
I chore einek,log;cznie z dzielnicy Polesie, z dziel_l\tandaty wymierzone
dora7.- , SKODA 20 SIERPNIA 1969 R. ły". 9.50 z różnych stron Kraju ·i Messalina" - odc. t'r.olO MtędzY
nicy Sródmie:Ście z Rejonowej
me urosły w sumie_ do ~06 tys.,
Rad. 10 .10 Kwadrans z zesp. klar- „Bobino" a „Olimptą". 18.00 EksPo:-adn1 .,K" Piotrko\vc;;ka 107 1
zł. Ukarano nimi ,55 kierowPROGRAM 1
necistów. 10.25 „Jarmark cudów". presem przez świat . 18.08 f!e~bat269 oraz z dzieln'cy Batuty z
ców . sa.moc~odowych, 600. mot~8.00 Wiad.
8.10
Dzień dobry, 11.25 B. Bartok - Muzyka na in- ka przy samowarze. 18.25 Prze•
Rejonowe1
Poradni „K" .
ul.
cy~ltstow. .-06 rowerzystow, 06 tu Red. Społeczna. 8.15 Piosen- strumenty strunowe, perkusję i bój za przebojem. 19.00 „Zaklęty
Z. Pacanowskiej.
wozniców 1 63 pieszyc_h.. Poza ka dnia. 8.18 Melodie na dzień celestę. 12.05 z kraju i ze świa- dwór" - odc. 19.30 Turniej pretym sporządzono •135 wmos~ó~ j dobry. 9.00 „Rytmy dla wszy-1 ta 12 25 Fr Delius
Ponad zenterów. 19.50 Starość do wynado · Kolegium
Karno-Admm1k' h"
· . ·
. ·
.
9·3O _Muzy k a yoI s k a. wzgorzami
stracyjncgo. 116 wniosków dn- st ie ·.
w odd~h . 12.40 Komu- jęcia
gawęda. 20.00
„Kukut yc zy osób n i etrzeźw yc h . Za· 10.~0 Wi~~· Ht.Oo „Od solisty _do mkaty. 12.45 „Łodzki Notatnik łeczka kuka". 20.45 „Romans" trzymano 39 praw iazcly i 0 ~ orkiestry · . li.OO A. Dworzak. - Studencki".
13.00
„Calendarium słuch. 21.05 Mój magnetofon „z
d<' w odów rejestracyfnych.
Czes ka suita. 11.25 Graią ma- kultury muzyca:nej". 13.40 „Mówi myszką" . 21.30 „Prawdziwe i nie„.za pięć trafień zwykłych
.
le zesp. rozrywkowe. 11.45 Pu- naoczny swiadek" prof st Lo- prawdziwe
historie
o wielory5.842 zł. cztery premiowane
Odnotowano
17.
wypadków
blicystyka
12.05 re n t z. 14 ·OO m·
drogowych, w ktorych 3 osohy
.
. międzynarodowa.
. ..
-;ta d · 14. .05° M e lod'ie bach". 21.50 P. CzaJ'kowski ,,Da253 zł, cztery zwykle - 153 zł.
1 ze sw~?ta. 12.25 „Kon- znad mazurskich jezior. 14.30 E- ma
poniosły
śmierć,
a
odniosło
Z
kraJu
pikowa".
22.00
Fakty
dnia.
15
trzy premiowane - 20 zł, trzy
rany. sześć wypadków spowo· cert z polonezem · 12.45 Rolniczy cha V Festiwalu Piosenki Ra- 22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów
zwykł~ IO zł.
d o wal ;
kierowcy,
6 następ- kwadra 11s. 13.00 Utwory skrz_y~- dzieckiej w Zielonej Górze. 15.00 - Louis Armstrong. 22.15 ;:,trzaly
nych .mote>cykliśc :._ _dwa ro: ; cowe. 13.15 ·~Swojskie_ melodie„ · P. Czajko"'.ski - Ser_er;a?a C-dur w buszu - opowiada T . .TackowNa
w
werzysc1, dwa p :es1 1 ieden wnz J 13.40
"WięceJ,
lep1ei,
~ameJ. · 15.30 .,Sobotkowe p1esm
lotew- ski. 22.25 Z naszej tai;mo~eki. 23.00
cej grze przypada około 180.0DO
noca.
Przyczyny
wypad]!:ów
to:
14.00 _ ~e!'. pt, „Twarz, ktorą się skie". 15.50 z cyklu: „Szklane „Opowieści kanterberyjskie" Cha
złotych.
- - - - - - - - - - - - - - - - - (pa_m1ę,a-'. 14.13 Wiązanka melo- Zagłębie". 16.00 Dziennik. 16.10 ucera. 23.05 Muzyka noeą.
~;;;;••- -.
--•l,!!l•lllll•2'łlliillll!llSl!l•Dll••••••"'! dn.. 14.20_ Konc:rt_ popołudniowy. „ł,,elodie spod szafirowej igcy".
JS.00 Wiad.
lo.Oa „Godzina dla 16.45
Aktualności łódzkie
11 OO
'TELEWIZ.JA
d~1ewcząt i chłopców''.- 16.00 Dzien „Nad jeziorem" opov1: 17:15
w dniu 16. Vlll. 1969 roku
Dnia 18 sierpnia 1969 roku
\
i:i1k.„
16.10
„Popoludmt;
z
młodoPiosenki
radiowej
listy przebozmarła,
przeżywszy
lat 35,
IO.OO
„Droga,
która prowadzi
zmarła, po długich 1 ciężkich
sc1ą • 18.50 Muzyka l aktualno- jów. 17.30 Gwiazdy estrad roznajukochańsza
żona,
Matka,
do nikąd" - film z serii „Scicierpieniach, przeży·wszy lat
sci. .1,~.15
„Reklamowy koncert rywkowych Europy. 17.55 „Przy- ga.ny" (Kat.), 16.50 Dziennik rw).
Córka i Siostra
78
zy~zen . 19.30 Koncert_ chopmow- szłość
włókiennictwa"
rep. 17.00 Teleferie: Pół godziny dla
S. t P.
ski. ~~·O.O Dziennik. 20.20 „The Sha 18.20 „Pejzaże polskie"
woj. rodziny - Baza odkrywców Pod?WS i Cliff Richard. 20.47 . ~ro- krakowskie w 25-leciu PRL. 19.00 łudnia (Kat). - Baza odkrywców
mka sportowa. 21.00 Ze wsi i o „Echa dnia". 19.17 Melodie roz- Północy - film z serii „ Thierr_l
wsi. . ,~1.20 „Rozmowy o wycho- rywkowe. 19.30 uKrąg pamięci" Smiatek" (W), 18.25 Magazyn ITP
wamu . 21.30 Au?·. poetycka - słuch. 20.15 A. F. Bo\eldieu: (W). 18.35 TV Kurier WarszawA to Pol•ka wla.sme. 22.00 . Kon- „Kalif z BaJ>;dadu" _ opera ko- ski (W). 18.50 „czwarta zmiana"
z domu WROBLEWSKA
c:rt. 2~ . 20 Anonimowe t~nc". z miczna. 21.00 Orkiestra V. Silve- (W). 19.20 D<>bran'.>c „Gucio i CeWyprowadzenie zwłqk na19.30 Dziennik (W).
XIII wieku. 22.30 Odpow1edz1 . z stra 21.20 Chwila poezji. 21.25 Jazz za,r" (W).
st ą pi dnia 20 bm. o godz. 16
STARSZA PIELĘGNIARKA
J9.50 „Droga, która prowadzi do
ro ż nych szuflad Wł . Kopalin- od
frontu i od
kuchni,
z kościoła św. K.azin1ierza na
22 .oo nikądu - film z serii „Scigany"
ski.
22.45
„Kwa.~rans
z
zespołem
z
kraju
i
ze
świata.
22.
7
Wiflzewie
na
cmentarz
na
20
sier
Za
Pogrzeb odbędzie się
2
20.40 „Swiatow id"
Martin~ Denny . 23.00 II . wyda- Wiad. sport. 22.30 G. Enescu· III (Z Katowic).
rzew, o czym powiadamiają
pnia br. o godz. 16 na cmenme c_Jz1enn:~a. 23.10 . „Tanczymy Sonata na skrzypce. 22.45 Rewla (W). 21.10 PKF (W). 21.20 „Warpogrążeni w głębokim żalu
tarzu katolickim przy ul. oszawska
Jesień"
pr'l-grańl mu
do połnocy . 24.00 Wiad.
orkiestr. 23.50 wiad.
grodowej.
zyczny (filmowy) (W). 21.55 Dzien
MĄŻ z SYNKIEM, RODZICE
PROGRAM UJ
n ik t~). 22.1_5 Wiadomości spori NAJBLIŻSZA RODZINA
PROGRAM U
RODZINA
.
towe 1 kronika m :strzootJw sw1a
9.30 Wiad. 9.35 „Zielone sygna17.05 Quodlibet. 17.30 „Klaudiusz, ta w kolarstwie (W).
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„Kukułeczka" ołaci. ..

0

główną wygraną

119

bieżą 1
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Helena

Łabędzka

Teresa

Michałek
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- Profesor nie może zwlekać z mego powodu, a wlaśnie jest pora jego obchodu i„.
- Chodzi o parę minut.
Zrezygnowana rozejrzała się wokół siebie,
wreszcie wskazała uchylone drzwi.
- Możemy tu wejść.
Zobaczył dwa krzesła, składane łóżko i ja,kieś
urządzenia
chirurgiczne, których nie
znał.

Szpital Hotel-Dieu, gdzie pracowała Ludka
Calas, mieśi:1ł się niedaleko. Nie było jednak
sprawą prostą dotrzeć do personelu profesora Lavaud teraz, w porze największego rt:chu. Mężczyźni i kobiety w białych k i tlach,
pielęgniarze
dźwigający
nosze,
chorzy na
chwiejnych
nogach,
nie przestawali krQcić
się po korytarzach tam i sam, trzaskając wio
dącymi Bóg wie dokąd drzwiami.
- Czy mógłbym z panną Calas ... ?
Spoglądano na niego z zakłopotaniem.
- Nie znam. To jakaś chora?
Albo też wskazywano mu kraniec korytarza:
- Tamtędy.
W ten sposób popychano go w różnych kierunkach, dopóki, jak do portu, nie trafił do
korytarza nagle cichego, gdzie przy stoliczku
siedziała młoda dziewczyna.
panną

-

Z

-

To ktoś z personelu? Jak pan się tu do-

Calas ...

stał?

Okazało

się,

że

wkroczył

w

rejony niedo-

stępne zwykłym śmiertelnikom. Przeds tawił
się, pokazał swój znaczek policyjny, czując,
że jego prestiż jest tu nad wyraz słaby.

- Chciałbym ją zobaczyć, jeśli to nie spra•
wi kłopotu.
- Obawiam się, że jest na sali operacyjnej.
Zostawiono go na dobre
'dziesięć minut.
Nie śmiał zapalić. Dziewczyna wróciła prowadząc z sobą wysoką pielęgniarkę o twarzy
spokojnej i pogodnej.
- To pan chciał ze mną rozmawiać?
- Jestem komisarz Maigret, z Policji Kryminalnej.
Jasna i czysta atmosfera
szpitala,
biały
fartuch i czepek pielęgniarski sprawiały, że
kontrast z kawiarenką na wybrzeżu Valmy
był szczególnie uderzający.
Ludka Calas,
bynajmniej nie zmieszana,
spoglądała nań ze zdziwieniem jak ktoś, kto
nie może zrozumieć, o co idzie.
- Czy na pewno ze mną chce pan rozmawiać?

- Pani rodzice
mieszkają
na wybrzeżu
Valmy"/
Komisarz zdołał zauważyć szczególny błysk
w jeJ oczach.
- Tak, lecz ja„.
Zamierzam tylko zadać pani kilka pytań.

- Kiedy ostatnio
rodziców?

odwiedzała

pani swych

Zauważył,

i

że drgnęła na słowo
„rodzice"
to.
Bywam u nich tak rzadko, jak to tyl-

zrozumiał

ko możliwe.
- Dlaczego?
- Pan ich widział?
- Poznałem pani matkę.
Nie dodała nic, jak gdyby wszelkie wyjaśnienia

były

zbędne.

Ma pani do nich urazę?
Nie większą niż do całego świata.
Nie była pani u nich w ostatni piątek?
Nie było mnie wtedy w Paryżu. Wyjechałam z przyjaciółmi na wieś, gdyż jest to
mój wolny dzień.
- Więi; nie wie pani, że ojciec wyjechał
w podróż?
- Dlaczego nie mówi mi pan, o co chodzi?
Po co te pytania? Przychodzi pan rozmawiać
ze mną o ludziach, którym od dawna jestem
obca, choć oficjalnie są mymi rodzicami, czemu? Czy im się coś stało?
Zapaliła papierosa,
mówiąc mimochodem:
Tu wolno palić, przynajmniej o tej porze.
-

Nie skorzystał z tego, by wyjąć fajkę.
- Czy byłaby pani zaskoczona, gdyby coś
się stało któremuś z nich?
Spojrzała mu prosto w oczy i rzuciła:
-Nie.
- Co na przykład mogłoby się stać?
- że Calas stłucze moją matkę do nieprzytomności.

Nie powiedziała „ojciec", lecz „Calas".
- Zdarzało mu się bić ją?
- Nie wiem jak teraz. Dawniej to było na
porządku dziennym.
- A matka nie protestowała?
- Jeszcze
podstawiała
głowę
pod ciosy.
Czasami już myślałam,
że jej to
sprawi
przyJ emność.

- A co jeszcze mogłoby się wydarzyć?
- Ze się zdecyduje nasypać mu trucizny
do zupy.
Nie cierpi go?
- Wszystko, co wiem, to fakt, . że żyje z
nim od dwudziestu czterech lat, nie. próbując uciekać.

- Pani uważa, że jest nieszczęśliwa?
- Proszę posłuchać, panie komisarzu, staram się o tym nie myśleć. Jako dziecko mia łam jedno jedyne pragnienie: odejść. I gdy
tylko na tyle dorosłam, że mogłam to zrobić, odeszłam.
ście

-

O ile wiem, miała
pani wtedy piętnalat.
Kto panu to powiedział?
Matka.
Więc on jej cie zabił?

(22)

(Dalszy ciąii nastąpi)
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Redakcja nocna 395-57. 395-59. Wydaje Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa . Kolportaz I P"enumerata: Przeds. Upowsz. Prasy I Książki „Ruch" - Łodź, Kopernika 53. centrala 455-70. cena prenumeraty rocznie 150 zł. Egzemplarze archiwalne „Dzie nnika" są do nabycia w sklepie „Ruchu", Łódź, Piotrkowska 95.
Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udzielają wszystkie placówki „Ruchu" I poczty.
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