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epesza
W. Brandta
do A. Kosygina
NIIF
federaJ.ny
K ancle rz
Willy B r a.n<lt przekazał za. poś r edn ictwem lłmba&a<ly zachodn ioniemieckiej w Mosk\'li<? deP S.'>ZE: do premiera Aleksieja Ko
s ygina . Depesza stwierdza m. in.
"Rozmowy. które odbyły się w
zwiazku z J)O<!pisaniem uklailu
w dniu 12 sierpnia 1978 rol..-u
oceniono .iako bardw pożytecz
ne. Układ jest wa'imym wkła
dem w dzieło rozwo.ju stosunków miedzy naszymi kra .i ami
i dalszeco zabezpiec'Zenia pokoju w Europie"..
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rorpoczqć
została

wciąi

swej misji. Prrycrynq tego jest stanowisko rzqdu Izraela.
Klęska powostacja międzyplanetarna "Wenus-7".
nawiedziła lrłondię Północną spowo dowala chwilowe zawieszenie broni, w wiele mie·
W USA ujawniono, ii lotnictwo
sięcy trwającym konflikde między protestantami i katołikami.
Z krajów Bliskiego WschoKambodży.
w
chemiczną
wojnę
amerykańskie od dawna prowadzi
Amerykańskie władze wojskowe intensywnie
du i z Pakistanu napływają wiadomości o szalejącej tam epidemii cholery.
W Lublinie ukarani zostali winni powstania znacznych szkód powodziowych.
rozbudowują swe bazy na Tajwanie.
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DZIENN.IK
l:ODZKI

o rozmowach
moskiewskich

Izrael

rozpoczęcie
Jak donOSli z Nowego .Jorku
Agencja Reutera, Gunnar Jarring wyraził n-a.dzieję. iż w cią
gu tygodnia rozpoc=ą się pod
jego auspicjami pośrednie negocjacje między stronami w konflikcie blłskowschodmm.

sklad-ane w
SkMgi Inaela,
ONZ na remat rzekomego pogwałcenia porozumienia o przer
Sekretarz stanu z Federalnewaniu ognia prze-z ZRA nie pogo Urzędu Kanclerskiego, Egon
w pomepoinformował
Bahr
prawiły klimatu dyplomatyczne
rząd
w Waszyngtonie
działek
g,o misji Jarringa. W kołach
USA o rozmowach, jakie k&n
ONZ panuje jedn21k przekonaclerz federalny, Willy Brandt
nie, iź n.ie ma na razie oznak,
w ubiegłym typrzeor::>wadził
że szanse misji załamały się .
godniu z Aleksiejem Kosygi_ _ _ _ __
_ _ _zagranicznych
_ _ _ _ _spraw
z zawarciem
w
Breżniewem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:,_,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mini..te.r
nem i Leonidem
ukła-

zw i ązku

du NRF -

ZSRR.

Nowy prezydent Chwilowy

MIĘDZYPLANETARNA

w

spokój

stacja automat •czna

w Irlandii

mknie wkierunku Wenus

Libanie

W ponied zialek wieczorem LiIzba Deputowanych wy-

bańska
brała

noWE!j(o prezydenta Libanu n• okre.; 6-letni.
W zwią 7kU ?. wyborami podj~te zos t- :: nadzwyczajn e środki
ochronne. W•zyrtk:e ulice został y zabaryk ~ dowane , a zapór
strzegą U?.brojen'i żołn \erre.
Agencja France Presse donosi,
r„ nowym prezyden t em L ib•·nU
Soleiman Fran
zosta ł w y brany
g ie , któr y otc- zymał 50 głosów.

Zazd

Kongresu Polonii
amerykańskiej

w

Chica1!0

W dniach od 14 do 141 bm. ob

krajowy
w Chicago
zjazd Kongresu Polonii AmeryZ)azdy tego rodzaju
kańskiej.
odbywaja się M-.: na dwa lata.
:Dokonują one przeglądu pracy
i dorobku wszystkich ważniej
organizacji polonijnych
szych
program
w USA, wytycz.aj"
działania Polonii na okres na
dwu lat I dokonują
stępnych
wyboru nowych władz kongre-

radował

su.ł

Próba
zamachu sianu

wKngo-Brazzav Ile
3afr l>Odała Agencja France
Presse. prezydent Ludowej Republiki Konga i przewodniczą
cy KoniriJskiej Partii Pra.cy,
Marif!n Ngo-nabl, za.k<>munikow Pointe
wał w niedziele
N1>lre. że w Brazzaville udairemniono lłróbe zamachu stanu
I obecnie pro-wadzi sie dochodzenie lłrzeciwko 91>tsk<>wcom.

Niedbalstwo
meliorantów
naraziło państwo
na straty

w wysokości
SOO tys. zł

Pó\nocnei
Ulewne deszcze, które z koń
cem ubieglego tygodnia naw1e
dzily Irlandię Północną , spowo
dowaJy chwilowe „zawiesze n ;e
broni " między protestantami i
klęski
W obliczu
katolikami.
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Jak wykazały ws tępne dochow m iejscu powstan.ia
dzenia wyrwy Rejonowe Pned s i ę bior
stwo Robót Meli-acyjnych nr
2 z Lublina rozpoczęło budowę
przepompowni. Poważnym błę
dem meliorantów było jednakże
-kopeme części w.alla i za-

aa
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„Proces" w Phnom Penh
Bomby w centrum Sajgonu
Członek

Izby Repre-zentant6w
powołując się na
~ntormacje uzyskane z pewnego ·
zródfa w sztabie Jotnict-..ra woj
skowego USA, podał że już w
kwietniu ub. roku lotnicy amebroń ch„rykańscy stosowali
terytorium Kamna
miczną
bodży. Samoloty amerykańskie
jak powied:oiał Ottinl!;er -

.R. Ottinger.

opryskiwały

kambodżańskie

nu'' wy.sunlęt-o r6Włlleł pneciwk0 członkom obecnego Rzą•
du Jednośct Na!'odowej księcia
'
Sihanouka.
W ostatnich dniach w Sajl!:onłe
zamaeb6w
wiei~
u notowano
bombowych w ~ntrum mia*ta·
W niedzielę .,.. nocy elulpk>dował 1traaat w domu zaajdają
cym się niedaleko pałacu ttzlNguyen
prezydenia
mowel!:o
Van Thieu,

plantacje kauczukowe specjalny
mi substancjami trującymi za•
szkodli·
wierającym; składniki
.---------------we dla ludzkiego zdrowia.
Kongresman ten Zlłmiena do
magać się specjalnego śledztwa
w sprawie przypadków stosowania broni chemicznej w Kambodży pn:&z lotnictwo USA. W
oświadczeniu dla prasy •twierdził on, że według danych, jaki
mi dysponuje . a.merykańscy lot
nicy stosowali broń chemiczną
w gęsto zaludnionych okręgach

Jesteśmy

największym

dosiawł'ą

Kambodży.

W Phnom Penh stolicy Kambodży ro-zpoczyna się w poniedziałek „proces" 32 osób, którym zarzuca się zdradę stanu.
Wszysev „oskarż~ni'' przebywający przypuszczalnie poz.a granicami kraju wchodzili w skład
Sihanouka lub
księcia
rządu
byli z nim. związani.

Lista

obejmuje

księcia Sihanouka
kę. Oskarżenie o

m. in. tonę
oraz jej mat
„zdradę sta-

szkód powodziowych

niszcząc

IJlll5

Woina c emiczna
w Kambodży

Kary dla winnych powstania
W czasie wysokiej fali powodżiowej na Wi ś le w lipcu br.
wezbrane wody utwony!y ponad 20-metrową wyrwe w wale
w pobliprzeciwpowodlOiowym
żu wsi Popów w powiecie Kraśnik W konsekwencji woda zalała · niemal 700 ha łąk i pastwisk oraz gruntów uprawnych,

powod zi sprawy kontliktowe zo
zepchni e te na drul(i plan .
Na zdjęciu: żołnierze bryty;.,cy J>OD•Atlrai'I w akcji ra.tunkowej.
UPI - te~t<>M
CAF stały

pnestanie na dluiso:y czas kon
tynuowania prac. ProwizoryC'Zne zabezpieczenie wału przed
tali nie
wysokiej
nadejści.em
zdało egzaminu. Według wstęp
nych obliczeń, straw spowotlouszkodzenie
powodzią,
wane
wału i budowanej pt7lepompo.wni sięgają 800 tys. zł.
Prezydium Wojewódzkiej lta•
dy Narodowej w Lublinie. po
pnyczyną
z
się
zapoznaniu
nkód, ~1karalo wi.nnycll.
Kilka oil6b zostało zw.olni-0nych z pracy. kilku udzi11looo
nagany. Wszczęte -tanie ,ta!<post~powan;e karno:adminiże
Mor&cyjne.

same<!hodów

do WRL

Agencja TASS podaje, ~ w
dniu 11 sierpnia o godz. 8.33 cza
wpr°"wamO!lkiewskieg-0,
•u
dzona została w Związku Radzieckim na orbitę międzypla
automatyczna
stacja
netarn11
„Weous-7°. Nastąpiło to zgodnie
z programem badania przestrzeni k>OSmicznej i planet układu

Największym

samoWRL
do
„Polmot"),
br. ogółem
7.400 samo125 P" ooa.z

dostawcą

chodów osobowych
(PHZ
jest Polska
która dostarczy w
10.9()() sztuk z czego
chodów „Polsk i Fia.t

3.500 „Warszaw".

Obywatele aleierscy
zwolnieni
IZRAEL J)08tanowll w poniedzielek uwolnić dwu algierskich pasa żerów, którzy przed
kilkoma dniami zostali bezpraw
pokładzie
nie aresztowani na
brytyjskiego samolotu. W spra
interweniowie Alg ierczyków
wał bry tyjski ambasader w Tel

Awiw.ie•

przebywają
stacje
Jednakże
znacznie dłuższą drogę, niż CZ
miliony kilometrów. A to dlatego, że aby lot odbywał się
po linii prostej, tr7leha by nastacji szybkoś ć około 32
dać
kilometrów na sekundę, co dotychczas jest niemożliwe.

Izraela Abba Bban na zebraniu
fundu•
zbi6ru
poświęeonym
S'Z6w na rzecz I".traela Powiedział: „Bez izraelskiej kontroli
naii Wzg6mmi Golan i Szarm
pokojn z
będzie
eł-Szeik nie
Egiptem.". Powtórzy! on znane
izraelskie oskarżenia p0d adre•
sem ZRA 0 pogwałcenie porozumienia o przerwaniu ognia i
doma.;rał się „dodatkowych gwa
rancji" na necz Izraela.
Na posied*niu Komitetu Ce!l
tralnego Partii Pracy, premier
Ir:raela Golda Meir powiedziała.,
Jej, ll'<i)•IJy
że ,.nie Zdziwiło\iy
stnelanina nad Kanałem Sues•
kim rozpoczęła się przed upły•
wem 9C! dni zawienenia broni".
G<>lda Meir :i;apowiedziała, it
IZTael przedstawi podcza11 kon.1ultacji z Jarrin~em mape w y tyczającą granice. kt6re Izrael
uważa za bezpieczne.
Izrael w dalszYnt ciągu stoi
na stanowisku, że ewentualne
rozmowy z Jarringiem poWinUY
się toczy~ nie w Nowym Jork•1,
leez na Cyprze i nie na azcze
blu przeiistawicieH rządów, jak
t-o prop0nują ZltA i Jordania,
ministrllw
suzeblu
lecz na
spraw zasranieznych,

w

donoszą.. że
przybył tam na

por1n
mowy z przywódcami Irackimi
przewodnoic:iący Organizacj i Wy
zWolenia Palestyny Jaser A r afat. Przed odlotem do B aird•·
du Arafat pnemawiał na p r omocji oficer6w partYZancki ch.
Wyra2i1 on zdanie te w .Jordanowych w a lk
dojdzie do
nii
Z Bal!;dadu

niedziałel<

między

skim.i a

kom~ndosami
a.rmią.

palestyń•

słonecznel!;O.

„Westacja
Automatyczna
nus-7" "il.Stala udoskonalona w
porównaniu z poprzednimi pojasdami ko•micznymi t<'go typu.
.Jej waga wynosi 1.1811 kg.
O godz. 9.59 czaw moskiewwkieso wł~czony został silnik w
01łatnim. cllłonie rakiety nośnej
stacji „Wenus-7", która wraz z
tym. członem znajdowała się na
orbicie ntuca:nego satelity Ziemi. &ił:aik; dziąlał przez 2ł4 seJrnndy I nadał sta~ji „Wenus-7"
szybkość nieco większą od tzw.
drugiej szybkości kosmicznej.
„Wenus-7u weszła na
Słaeja
tor abliżony do . toru zaprojektowa-go. Ur:.l\dzenla pokłado
W'e I aparatftra naukowa zainstacji
stalowana na pokładzie
działają sprawnie. Lotem sterudalekiej
je naziemny ośrodek
ł'lczności kosmicznej.
O godz. 1Z C%allu moskiewskiego ,,Wenus-'1" znajdowała się w
od poodległości cz tys. km
wierzchni Ziemi.
Głównym celem wystrzelenia
stacji HWenus-7" jest przeprowadzenie dalszych badań planety Wenus, rozpoczętych swego
stacje
czasu przez radzieckie
automatyczne.
Ośrodek koord,.Mcyjno-oblicze
niowy opracowuje dane, przekazywane pnes aparaturę zainna pokładzie stacji
stalowaną

,,Wenus-T''·

stacji kosmiczWystrzelenie
nej nalltąpiło 17 sierpnia dlateumożliwiające
„okna''
g-o, że
wystrzelenie stacji w kierunku
mniej wię
się
pojawiają
Wenus,
odlecej co 19,5 miesiąca WenUJ<
głośt między Ziemią i
jest wówczas najmniejsza . i wynosi C2 miliony kilometrów. Poprzednie takie „oknon stanowił
styczeń 1969 roku, kied·y to wy
strzelono dwie radzieckie stacje: ,,Wenus-5" i ,,Wenus-6''.

,,Polski Fiat -125 P''
na węgiers.kich drogach
Ogólny Import samochodów
osobowych do WRL wyniesie
w 1970 r. 43 tys. sztuk (w roku
11169 - 25.SOO).

utrudnia
negocjacji

wciąż

Warto dodać, że „Polskie P"iaty" są na Węgrzech bardzo popularne, a zwłaszcza wiele spoich w Budapeszcie,
tyka się
gdzie jeżdżą jako taksówki.
Jak przewiduje się, zapotrzebowanie na import samochodów
produkcji
osobowych polski ej
wyniesie w latach 1971-75 ponad 50 tys. sztuk.
Jeśli

chodzi o dostawy tegoN>OZne, tio za nami znajdą si ę:
NRD, która dostarczy na Wę
gry 10 tys. samochodów (5.700
. „Wartburgów" i 4.300 „Trabantów"): CSRS - która eksportuje 6.090 samochodów typu „Skoda" oraz ZSRR, który dostarczy
łącznie 4.900 samochodów z czego 3.300 typu „Moskwicz", 1.000
600
ora2
„Zaporożec"
typu
„Wołg''.

z

kapitalistycznych
krajów
sprowadz'I w br. łącznie
w tym naj
wozów,
8.601) sztuk
więcej, bo aż 5.300 sztuk „Fiatów"; niewielkie ilości samocho
dów ( .. Volkswagen") zakupiono
.,, NRF,
Węgry

Epidem~a cholery szaleje
w kraiach azjatyckich
• Mascwe szczepienia
w Libanie, Syrii .
i Jordanii
• WPakistanie zmarło
już 113 osób
• Ograniczenie ruchu
w Jemenie Płd.
Organizacja ZdroSwiatowa
Wi.a jest przekonana, że Europie i Stanom Zjedn<>C"Zonym nie
epidemia cholery. Mizagraża
mo to. organizal)ja ta powołała
ośrodek,
specjalny
życia
do
który będzte śledrił ror:wój epi
azjatyckich
krajach
demii w
ora.: będzie nadzorował realiza
cję akcji ochronnej na l<>tni•portach i na pt7lejś
kach, w
ciaeh granicznych.
Organisaeja ZdroSwiatowa
wia obawia się jednak, że ePidemia cholery może rozszerr;yć
w niektórych
się na Afrykę.
krajach afrykańskich zanotowano już olJjawy 'Za burzeń żołąd
kowych podobne jak przy cholerze. Walka z cholerą w Afryce jest tym trudniejs7.a, że warunki higieny na tym k~nty
nencie są katastr<>falne i w wie
lu !<rajach brak jest leiu,rzy.
Warto przypomni.eć. że ostatepidemie cholery
nie .-·ielkie
po
w

nawiedziły Europę w 1816 r.
wojnach napoleoń.ski<:h oraz

1831 w czasi.e powstania listopadowego, kledy to z.marł m. i~
wielki książę Konstanty.
podają,
Dzienniki .bejruckie
zanotowano już
że w Libanie
wypadków
kilka śmiertelnych
cholery. Równocześnie rozpOC'ł:ę
to mas-owe szczepienia na tereJorąanii.
nie LibMiu, Syrii i
trzeclll krajów
PrzedStawiciele
spotkali sii; w Libanie by zor·
oganizować

kampanię

wsvólną

zwalczania epidemii.
doniesień
ostatnich
Według
jak.ie napłynęły ze Wschodniego Pakistanu zmarło tam na
cholerę już 113 osób. Do wybusię
przyczyniła
chu epidemii
która ogarnęła
taJ<że powódź,
znaczne pałacie kraju. Miejsco
we władze obawiają się, że epi
i
demia może · rozsżerzyć się
dlatego też skierowały nawet
ekipy wojska dla przeprowad?.enia masowych szezepień.
Ministerstwo Zdrowia Repu•
Jemenu
Południowego
bliki
wprowadziło w poniedziałek ści
sle ograniczenie ruchu podróż
nych i ttirystów we wszystkich
portach i na lł}tniskach, by zapo
biec rozsurzeniu sie cholery w
Adenie. Wszystkie osoby przy bywające z krajów położonych
nad Zatoką Penką bądź też -z
Wschodu. nie mogą
Bliskiego
o
za.trzymywa,ć się w Adenie.
ile nie maja, ważnego świadec
Równocze.śn ie
szczepień.
twa
zwrócono sie o pomoc do świa
towej Organizacji Zdrowia. kt6
ra w najbliższym czasie ma doochron•
szczepionek
starczyć
nyeh.
Ministerstwo
Marokańskie
zaprzeczyło doniesie•
Zdrowia
niom miejscowej prasy jakoby
w Rabacie zanotowano wypadki
JLholery. Mimo to jednak posta
nowi-ono podjąć środki ochronne w celu zanobieżenia wybu•
chowi choroby.

Tajwan~bazą wypadową
wojsk

przeciwko

państwom Dalekieeo Wschodu

Podczafl rozpatrywania prze.:
wojskopodkomisję
wych zobowiązai1 Stanów Zjed
wyszły
granicą
noczonych za
na jaw nowe szc zegóły rozszesenacką

amerykańsko-taj
się
rzającej
wańsl<iej wspól~racy wojskowej
i obecności wojskowej USA na

Tajwanie.
A111e1:y~&lfca

us"

l10łclał.e!IM

~

nowuie zaczęła okazywa~ duże
zainteresowanie amerykańskimi
bazami lotniczym; rozlokowany
mi na Tajwanie. Na jednej z
nich - bazie Tsin-Tsiuang-kang
znajują się samoloty. z których
w powietrzu zaopatruje się w
samoloty
strategiczne
paliwo

~7. ciąg
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Przad uruchomieniem li programu TV

potq z antenami „ZABIŁEM
twierdzi
„rubkami
•••

Spór osubwencje
dla przesiedleńców K

)
I

rasa zachodnioniemiec

ka publikuje oświa<l·
czenie burmistrza Ber
lina zacbodnie11:0 Ktau
sa Scł)uetza, iż Senat
zacbodnioberllńsk; nie
adzielj w tym roku subwencji
, ,Związkowi
wypędzonych" na
zor~ 9 nizowan.ie demonst,racji z
okazji
tzw . dpia
ojczyzny.
Schuetz uzasadniajac
swoje
stanowisko stwierdził że orga
nizac .i e nn::e~iedleńr::z:e zamie ...
rl!!a.ia nadać tym obchodom
charakter demonstracji wzy·
wajacej do zwalczania rzadu.
.,Taka
demfl.nstracja nikomu
nip J>UYnlesfo korzyści''
oświadczył Klaus Schuetz.
Organizacje
przesiedleńcze
już zmus.,,one pod naciskiem opinii publiczne.i zmienić date
swoich C""8cznynh
manif.e stacj; - z dnia l wneśnla „Dzień ojczyzny" zo5tał
nrzesunięty
na 6 września.
Nadal jednak kwestionowanie
obecnyc:h
granic w Europie
środkowej jest głównym wąt
kiem wszystkich przemówień
oodczas demonstracji organizowanych przez „Związek wy

bvły

pędzonych".

Sprawa państwowych &ubweucji dla
„związku
wypę
dzonych" i
wcllodzącycll w
jego skład t~w. :iiiom.1.rnstw jest w ostatnim okresie przedmiotem sporów między prz~
wódcami organizacji od wetowych i władzami państwowy
mi. Pl\Zed niewielu dniami
minister w rządzie I)olnej Sa.k
sonii Herbert Heli.mann, zagro
ził
organizacjom.
„wypędzo
nych" że wstrzyma im subwencje na cele organizacyjne,
jeśli nie zaprzestaną
wystą
pień skierowanych
przeciwko
p91ltyce
rządu
federalnego.
Hellmal).11 11wata. że organiza·
efo przesiedleńcze powinny
zajmować się sprawami opiek.i ekonomicznej i socjalnej
nad
przesiedleńcami.
gdyż
jako takie otrzymują subwencje pa:ó.stwowe.
Awanturnictwo polityczne - uprawiane
w dodatku z;> państwowe pie·
niądze
nie powinno być.
zdaniem Hellmanna, tolerowane w Dolnej Saksonii. W róż
nych
kr~gacb
społeczeństwa
zachodnioniemieckiego
słyszy
się ostatnio żądania. by rozdział funduszów dla organiza·
di
przes.iedleńczych
p-0ddać
szerszej lrnntroli ,„ublicznej,
Dotychczas
Ministerstwo
Si>raw Wewnętrmy-:11. które•
mu te snrawy vodlegaja, otaC%a nroblem finansow<!nia orirani~acjl J>nesiedleńe„ych cal
kowitą
tajemnicą.
Fundusze
dla tych organi?acjj sięiraiare
drlesiątkliw
milionów marek
rocznie czesto wykorzystywa·
ne są na działalność nTonagan
d"wa Sn!"lleC7ną z interesami
noko.i u i współpracy między
nar<>dnwPi. na Tasllante pr~
rewizjonistyczne.! ttp.

*

SPORT

*

SPORT

Prochoń

J.

-

ma ruszyć dru
gi progra m telewi1'yjny. Tymczasem, jak nas informuje cen
trata ZURiT, są poważne KIO·
poty z niea;będnymi do Qdbio
ru nowego programu antenami.
Gdańskie
Zakłady
„Unimor'', które zawarły z ZURiT
umowę o dostawę w
bieżącym
roku przeszlo 190 tys. anten, z
powodu braków
w zaopatr:ie·
niu materiałowym chcą obniżyć
dostawy do 150 tys. Spowoduje to poważne niedobory
w zaopatrzeniu kraju w aJlteny, nawet dla potrzeb I programu TV.
Jeśli idz;ie o Il program,
tQ
najgorzej wygląda sprawa za•
opatrzenia
Krakowa.
ZURiT
szacuje, iż do końca br. brak
będzie
w Krakowie
co najmniej 6 tys. anten. Nie będzie
ró\vnież
tzw. zwrotnic umożli
wiających
doprowadzenie
do
odbiornika tv
obu zamocowanych na jednym maszcie an·
ten (dla I i II programu) przy
pomocy jednego kabla. Zwrotnice te miała produkować Spół
dzielnia Pracy „Polkat"
przy
współpracy
Instytutu Teleradio
technicznego.
Do
końca
br.
miano dostaoczyć na rynek 10
tys. sztuk. „Polkat" przyjmował (dopiero od lipca br.) za•
mówienia na produkcję zwrotnic, chociaż nikt w zakładzie
nie wiedział jeszcze, jak urzą
dzenia te będą wyglądać i z ja
kich elementów będą się ostatecznie składać.
Już dziś j~d·
nak wiadomo, iż z powodu bra
ku dokumentacji projektowej i
tecltnicznej zwrotnice te ukażą
się
w sprzedaży
najwcześniej
na początku przyszłego roku.
Do
czasu
pojawienia
się
zwrotnic antenowych,
telewidzowie Lodzi i Krakowa będą
musieli każdą z anten łączyć
z odbiornikiem tv za pomocą
osobnego kabla. PTZ:V zmianie
programu
będą
musieli włą·
czać
odpowiednią
antenę
do
J;lniazdka antenowego odbiornika.
W najlepszej
sytuacji znal·
dą się mieszkańcy Katowic. Ze
względu na to, iż oba programy telewizyjne będą nadawane w tym mieście na niemal
sasipdnich kanałach (6 i 8), nie
trzeba ·będzie
instalować
dodatkowej anteny. Niewystarcza
jaca okaże sie jedynie antena
pokojowa,
gdyż
nie zapewni
ona należy tego odbior.u nowego programu.
Natomiast
dotychczasowe antPny zet'\"11.ętrzue
będa
wvstarczające
dla · obu
PT"fl"ramów.
W Łodzi trzeba
będzie zainst11Jować dla programu Il do
l

paźdz.iernika

.Jak nas zapewnia centrala ZURiT, powin
no wystarczyć anten dla mieszkańców Łodzi. Nie będzie na
tomiast zwrotnic.
W stolicy zamiast instalowania dodatkowej anteny można
będzie
dołączyć
do dotychczasowych
anten
zewnętrznych
przystawki
umożliwiające
odbiór programu II.
Przystawki
te opracowane przez I'l'R ma
produkować
Spółdzielnia
„Polkat".
po lrnńca br. dostawy
mają wynieść 10 tys. sztuk, zaś
w roku przyszłym 80 tys,
Początek
emisji l i programu
tv oczekiwany z zainteresowa„
niem przez wielu
telewidzów
napotka na kłopoty
związane
z jego odbiorem.
Brak anten
uniemożliwi po prostu jego od
biór wielu ludziom. Brak zwrot
nic spowoduje natomiast 1nar„
notrawstwo kabla anteno" ego.
warto by przyspieszyć urucllo
mienie produkcji zwrot.nic. 11dyż
wyeliminowaloby
to całkiem
zbyteczne straty materiatowc i
robocze przy podwójnych pra
cach instalacyjnych. Trzeba tak
że
zabezpieczyć dostawę
odpowiedniej Jlczby ante11 dla «>•t·
bioru nowego programu telewi
zyjnego.
datkową

+ *

Wrocławskie
Zakłady
„Pol·
kat" rozpoczęły produkcję przy
stawek antenowych,
ni01<będ

nych do odbierania II programu TV. Rytmiczność produkcji
anten utrudniają jednak koope
ranci, szczególnie zaś Rzemiesl
nicza Spółdzielnia Zaopatrzenia
i Zbytu z Grodziska Mazowiec
kiego, która zalega z dostawą
kilku
ton
specjalnych
śrub.
Tłumacząc się ze swych niepo
wodzeń
produkcyjnych,
rzemieślnicy z Grodziska obwinili
Wojewódzką
Komisję
Cen
w
Warszawie, :te nie mogła zde·

Tajwan -

ze str. 1)
„B-52". dokonu·
z Okinawy na
Wietnam. Laos ; Kambodżę.
Jak
ujawniono.
dowództwo
USA rozszerza i przystosowuje
bazy na Tajwanie do obsługi sa
molotów
bombardujących
.,B-52"
Pasy
startowe w co
na.ironie.i dwóch amerykańskich
bazach na Tajwanie przystoso·
,,,u.ie się do Drzyjecia tych samolotów. Zamiar USA nrzerzucenia strategic:tnycll samolotów
(Dokończenie

Red. MIECZYSŁAWOWI WÓJCICKIBMU, wyrazy ser·
decznego współczuci11 z powodu zgonu

OJCA
składa i

ZARZĄD ł..óDZKJEGO ODDZIAŁ U

prasową,

ustaliła,

że

zatwierdzenie cen na
śruby,
złożone
zostały
już po
ukazaniu się tych notatek.
A w ogóle - to sprawa jest
dużo
bardziej skomplikowana
i z jej okoliczności wynika, że
prawdopodobnie
zostały
równief przekroczone
przepisy o
dostawach ze strony
prywatnych wytwórców.
·
Spółdzielnia Rzemieślników nie
wywiązuje
się
ponadto z obowiązków
wynikających
z urno
wy podpisanej
po
wygraniu
przez nią przetargu na dostawę śrubek. W ostatniej chwili,
w 5 miesięcy po przetargu, na
desłała ona do
„Polkatu„ nową kalkulację cenową, w
któ
rej usiłuje poprzez liczenie
ceny wyrobu na kilogramy a
nie na pojedyncze śrubki
„zarobić" dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy zlotych.
·
Tak czy owak przystawki
na śrubki. Pokrzywdzo
na niesłusznymi . notatkami pra
sowymi,
Wojewódzka Komisja
Cen w Warszawie obiecuje za,..
łatwić
sprawę
jak najszybciej .
Ale w sprawie tej powinny się
także
wypowiedzieć
naczelne

czekają

władze

niczeJ,

spóldzielezości
rzemieśl
bowiem postępowanie

spółdzielni

z

Grodziska. reprezentującej
prywatnych
wytwórców,
nie
rzuca
dobrego
światła na działalność rzemiosła.

SDP

bon1bardujących na Tajwan tłu
maczy się tym, że wyspa ta
jest położona dwa razy bliżej

od Wietnamu
i
poludniowowschodniej Azji niż Okinawa.
Według oświadczenia senatora
Fulbrighta, modernizacja amerykańskich
baz lotniczych na
Tajwanie, obliczona na przyję
cie samolotów „B-52". wyniesie
ponad 50 mln dolarów.
Stany Zjednoczone realbmją
w szerokim zakresie
dostawy
wojskowe dla Tajwanu. W ostat
nim czasiP Wasz}rrtgton dostar•
czYł na Tajwan 35 myśliwcó•<'
„F·lOO" ; ponad 20 .,F-104".
Pent..gnn domaga &ię przekazania
reżimowi
tajwańskiemu
eskadry .•Phantomów"„
Podcns posied-.eni:l podkomisji stało się również wiadome,
że już od tn lat Stany Zjednoczone systematycznie
przeprowadzaja wspólni! manewry z
t.a.iwańskim; .,wojskami snecjal·
nvmi" w ee1u oDracowania tech
niki
nrganizowania
desantów
snad!lehronowycn I dvwersyjnej
działalnosci w głębi terytorium,

Ronald Gray

Speejalizująca

sie w sensacjach londyńska l\'Ueta niedziel•
nakładzie. „N.ews of the World" opu•
w jednym z ostatnich numerów obszerny artykuł, opisujący, jak Ronald Gray. byłv żołnierz 23 bryirady
J>a.n cernej, stacjonu.iacej w Niemczech w roku 1946 - zabił
zbrodniarza hitlerowskiego Martina Bormanna. Gray obec•
ny konsultant przemysłowy mieszkający w hrabstwie Kent
legitymujący się
wybitna służbą w wojsku - twierdzi, iż za•
bil Bormanna 21 marca 1946 roku w nocy, w czasie przemycania go z miejscowości Flensburir do Danii. Ciało Bormanna le:iy - jak twil!'l'dzi Gray - tuż za niemiecko-duń•
ska .:ranica.

na o 7-milionowym
blikowała

o

pierwszym artyl~ule, oPOW'i.adającym
„za,b iciu BO'!"m a.n na" Gray szkicuje miejsce wyda,rzeń. Są to
NiEmcy roku 1946. z tysiącami
niemieckkh ekszołnie·
rzy próbujących powróci<' do d-omów . . tysiącami g!<>dują
cych cudzoziemskich robotn·ików szukających pomocy,
S<!tkami grasujących PO lasach zbrodniarzy hitlerow„kich, próbujących ujść "'!>rawiedliwości i uciec za granice. Zbrod·
niarzom udziel<>-la pomocy zało-fona przez Otto Skorzeny'ego organizacja „Pająk". Flensburg. t:dzie stacjonował Gray (Drzewodząc, z racji swych pawiązań z wywiadem 0 raz płynnej niemczyz.ny, małym oddziałem. utrzymującym oorząd<!k w mias-teezku i wyszukującym w okolicach nazistów) był }ednym z centrów
przerzutu zbrodnic.rzy hitlerowskich do Danii. Do obowiązków
Graya należał-o m. !JJ. odbywanie dwa razy w tygod,niu podróży
z Flensburga do duńskiej wioski Graaston, w C<!lu odbioru żyw
ności. napoiów I innych produktów dla klubu oficerów brvtviskich w Flensburgu, Pcdróże te stanowiły doskonaly preteks.t
do tropienia na:oistów i wykrywa;iiia metod ich- przemytu za granice. Ja.k stwierdza Gray. nawet oficer towarzyszący mu w tyci\
POdróżach nie znał 1eito prawdziwych obowiązków.

W

Z Bo·rmannem skonta·ktowała Graya 17-letnl.,,. mles-zkanka miasteczka Urszula Schmidt. Ozna.imiła ona. i:i posiada .k rewne!!o".
który pragnie wstać przerzucony do Dan·ii. Dziewczyna n1e znai...
ora\vd'Ziwej tożsamQści .,krewnego". Z władcze~o sposobu móv"1enia z .la.kim zwracał sie on do otoczenia - wywnioskowała tylko,
że iest t<l
„ktoś ważny"
i poinformowała o tym . Graya, Jak
tw>erd.zi .Gray. Urs-zula Schmidt miała poglady antvhitlerowskie.
żeby utrzymać !rie przy życiu kreciła sie wokół l(ruoy aliantów.
Fakt. Iż jego klient je~ kimś ważnym potwierdz<>nY zo<tał,
kiedv osobnik. który sk011taktował •ie z Grayem. ofi8-rowal mu
511 tys. duńskich koroo (3 t:vs. funtów) na przerzucenie .. krewnego" do Dc.nió. Fakty te zelektryzowały Graya. który poczuł, że
Jest na właściwym tropie iakiegoś znacznego hi,tlerowca.
ray wyjaśnia następnie, dlaczego zdecydował slę wów·
czas. iż nie onzekaże
uzyska.nych info"macji
swym
zwierzchnikom. Otóż gdy poprzednim razem przekazał
trop Wiodący do przemytu hitlerowców wyżs?-Yrn ofi•
cer'Om - został wyłaczony z dalszeJto prowa.azenia SO'rawy, a co gorsza. oficer który przeiął te wiadomości Prowadzi! rzecz tak nieudolnie. że zbrodniarz zdoła! uciec. Tym
razem więc Gra:v. który tywil sllną nienawiść do nazistów. a miał
zostać zdemobilizowany zą k<ilka t:vl!odni. zdecvdow&I sie osobiś
cie POd.iać decyzję, Postanowił sam zlikwidowaf zbrodniarza.
Zl!odził się więc. że przemyci .. krewnego" w nocy 21 marca. Musiał orzewieźć ~o przez trzy punkty kontrolne. obsadzone przez
br:vt:v.iską policję wojskową.
duń_ska
policję ,
celników oraz niemiecka policję. Dzięki swym re1?Ularnym podróżom, prezentom
żywnościowym
świadczonvm
załorl'Ze
tvch ounktów
miał
ie
„urobione''. a jego samochód Austi.n P.U. nie był dokładnie ke>ntrolowan:v. Grc.y zdecydował. iż przebierze „krewnego" w mundur brytyjsk>l.

G

W czwartek 21 marca o godzinie n stawn się pa odbiór „krewnego" w 1><>bliż.u garażów samochodów wojskowy.eh we FlensbUr·
ir,u.

.Nie miał dokładnie ooracowaneiio 1'1a,nti a-kcii. mależniając 'ą
od przebiegu wydarze1' J osoby „krewnego". Gdy z cienia wyło·
nl?a się oczekiwana postać, Gray opisuje, jak z podnieceniem
stwierdził.
Iż nie ma
wątpliwości.
sądząc na
podstawie opisów
I fotos;rrafii dostarc:ronych wówci;~ lł;atdemu sojuszniczemu żoł·
nierzowi, :te ma przed sobą zastępce Hitlera Martina .Bormanna.
Ujechał 7: nim w milczeniu póltore.l mili w st-cone odle!llei o 3 mile
duńsl<iel ~ran1c-y !. zatrzymał >'amochod. Prc.gnąl aby Bormann
przebrał
sie w brytyjski mundur. „Krewny" wyszedł z wozu.
Miał
na sobie długą, ciemnobrązowa
sztruksową
m~rynarke.
Gd:v odłożył ja - Gra:v zauważy! i.ż w kieszeni ma broń. Był u,
k r ok desperacki z jego strony w •ytuac.11. gdy ka ż dy Niemiec,
poRiadajJ!ICY broń, podlegał wówczas karze śmierci. Bormann przebrał się w mundur brytyjskiego oficera. który okazal się dla niego o parę numerów Z.l mały. Pierwszy artykuł Graya kończy się
stwierdzeniem. lt 28 minut po godzinie 23 osiągnęli
pierwszy
punkt kontrolny.
(ciąg dalszy na str. 6)
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chce zostać olimpijczykiem Gorzka prawda
zdobył tytuł wicemistrza, przegrywając
ze swoim przyjacielem
klubowym B. Radzikowskim. Ponadto był on wicemistrzem Polski juniorów. Karta
jego
kariery
sportowej
]est
piękna i co najważniejsze historia nie zamyka się. Janek
Prochoń (59 kg wagi 164 cm
wzrostu) marzy o karierze olim
pijskiej. Celem jego życia spor
towego
jest
zakwalifikowanie
się
do ścisłej kadry olimpijskiej w 1972 r.

„Społem"

_zdobyli puchar
w Staracho.wicach
Spałem
startowali
w
międzynarodowym
jubileuszowym wyścigu
kolarskim
:Starachowicach. Zwyciężyli oni w klasyfikacji I-du
bow~j przed "!-echem z Poznania i LZS Mazowsze.
Drużyna
Spolem
jechał;i w
ski'adzie: $cibiorek, Linde, Kozłowski. Scibiorek \vygrał jeden
etap, a w ogólnej klasyfikacji
po 2 etapach znalazł sie na
8 miejscu.

Kolarze

o~tatnio

LKS vra z ·Odrq
wsobotę oendz. 19 ·
Wczoraj ustalono, że spotkanie ligowe !:.KS z Odrą rozegrane zostanie w Lodzi 2! bm.
o godz. 19 przy świetle elektry
cznym. Start natomiast w niedzielę spotka się na wyjeździe
z Hutnikiem.
Nadmieniamy, że Odra znajduje się na pierwszym mie~s-"u
w tabeli ligowej, LKS na 13,
Start na 11, a Hutnik na 5.
Tak więc oble nasze drużv
ny spotkają sit: z bardzo groź„
nymi rywalami.
·

Nadarzy! · się doskonały
mopowodzenia drużyny ŁKS.
A
nować
z
graczy, którzy nie
ment,
by po
spotkaniach
przecież rzecz chyba ma znaczchcą lub nie potrafią skutecz·
obu naszych zespołów drugolinie szersze aspekty.
nie walczyć o honor klubu i
Będąc ostatnio na meezu LKS
o los swojej drużyny . Nie mot
gowych - ustosunkować się do
;.. start odniosłem wrażenie, że
na bowiem wierzyć w to, te
slabej
gry
naszych zawodnibrak jest w Lodzi i na terenu~
zawodnikom
najbardziej prze·
ków.
województwa łódzkiego
talenszkadza
nieposłuszna
piłka
I,
Jeszcze nie tak dawno z Lotów sportowych. Trzeba je tylże są oni„.
przetrenowani.
dzi powoływano do reprezenta·
Wniosek
jest jeden. Trzeba
ko
wyłowić
i
odpowiednio
cji Polski kilku naszych zawod
szkolić.
szuka,ć i szkolić młode talenty
ników. Teraz nie mamy grasportowe. Trzeba umieć rezygJ. NIEClECKJ
czy.
którzy
zasługiwaliby
na
takie wyróżnienie.
Po prostu~----~---------------------------
słabo
grają.
Dlaczego?
pytają kibice obniżył
się poziom
sportowy,
choć
przecież
Warto dodać, że J. Prochoń
piłkarze
otaczani
są
znacznie
czyni stałe
pos t ępy
nie tylko
większą troską niż \\:szyscy po
na ringu, ale również w Tech
zostali
sportowcy
,
ł:.odzi?
Byli
nikum
Ekonomicznym,
któr"
reprezentanci Polski po prostu
powinien skońc>yć właśnie w
postarzeli
się i
stracili
bojo·
roku olimpijskim.
.l W pon~edziałe-k zakońc-zy!y
przed Węgram; i Polską. Lidew·ość,
a nowego, młodego naJ. N.
się w Gdyni pływackie mistrz<>
rem jest Tamsaar (ZSRR) 1'\Jasz
rybku jakoś na boiskach wciąż
stwa Polski. W coą!(u trzech dni
za-wcxln i·k Kawecki zaimu:ie 10
nie widać.
mieisce.
rozegrano
26
finałów.
Ich
ploBardzo
dziwnie
przeds:taw!a
A W Polsce turystykę kajakonem
były
dwa
rekordy
Polski
się
też sytuacja
z angazowawą
uprawia 750 tysięcy wodseniorek, .ieden rekord seniorek
niem trenerów.
W pierwszym
~iaków.
wY.~ównany o-raz 9
rekordów
okresie po wojnie dobrym trePolski juniorów (rekordy senerem i opiekunem graczy był
.l Tenisiści NRF p 0 zwycięs
W . Król. Za jego „panowania·'
n1orek ustanowione przez Plkim meczu z Hiszpanią 4:1 zaŁKS zdobył tytuł mistrza P<>l·
laws'ką
sa jednocześnie rekor
kwc.Jifikowali ~ie do finału
PU
ski. Po nim nastąpiła długa ko
dami juniorek).
charu_ Davisa. Pod koniec wrzePZLA ustalił 9kład reprezenlejka „specjalistów od nauczaśnia grać oni bedą w Cleveland
Zawody w Gdyni były ostatnia gry w piłkę nożną" a więc
tacji kobiecej Polski na zawoz reprezentacją USA, która bro
n:m eg7ximinem naszej czołów
niesławnej pamięci: Maslavaricz.
dy o Puchar Europy, które odni pucharu.
ki
przed
mistl'zostwarn'
Europy
będą się 22 bm. w Budapeszcie.
Dra piński. Wieszniowski. Bara.n.
w Barcelonie. Sprawdzian tel:}
m.ir Janeczek,
Cz. Foryś, Jewypadł niestety niezadowalaiaDo reprezentacji zakwalifikozierski, Węgier Hari, Pegza i
co. W'.ęks~ość reprezent.<>.ntów
wały się: Kerner, Jóźwik, Skoostatnio Walczak.
wrońska,
Wierzbowska,
Koła
uz:vskała
wyniki znaaznie od·
Cz. Foryś z tytulem magistra
kowska (Sładek),
Sukniewicz,
b'.egajace
od ich najlepszych
był
ponoć
kiepskim
trenerem
<>Siągn'.t;:ć
Mydłakowska, Jędrejek. Soszka,
dla drużyny !:.KS. Obecnie jest
Kowal Nowakowa (ł,KS) Hry.... Koszvkarze USA pokonali
on nauczycielem graczy jedne.1
niewiecka, Zjenta.rska, Konoww Moskwie młodzi&łowa reprez najsilnle.i szych i najleoszych
ska, Warzocha. Chewińska, Wojt · drużyn piłkarskich
zentację ZSRR 77:70 (39:33).
w
Polsce,
czak i ,Jaworska.
która zajmuje pierwsze miejsce
A Miedzynaro<foW>• turniej pił
w tab.eli ligowej . Ruch jest .ied
k' ko:;r•ykowej rozegrany w Sonocze ś nie drużyną. która repre
fii
zako!1ezył S'ie
2'1.'YC:estwem
zentuje sport polski za grani·
L itwy orzed CSRS. Francją, .ruPZLA postanowił za niewłaśc l
cą.
gosław;ą i Kubą. Polska
repre
we zachowanie się wszcząć doNie wiem kto opiniuje trenezentacj.a zajeła dalekie 9
chodzenie w st.osunku do: Berów i kto wystawia im laurm•ejsce,
jedyn:e
przed
Węgra·
giera. Komara i G a ździńskiego .
ki? Ale na pewno prześladuje
mi.
2'.awodn!cy ci '"' zawieszeni w
nas - moim zdaniem - jakaś
A Po ' trzech
konkurenc~ach
szkodliwa mania zmieniania tre
0 rawach członków aż do za koń
nerów tak . JRkby oni byli ca!
wieloboju nowocz,esne'f(o (iun io·
cze1;ia postępowania wyjaśniają
]'Ó-W)
prowadZj
eki.pa
ZSRR ;;...~_............ _ _ _ , .... - . . " " '
kowicie
winni
za
klęski
i
niecego.

Sklud Polski

w

•

krytykę

wnioski o

bazą wypadową

bombardujące
.iące nalotów

Mam lat 23. · Przed phiciu
sezonami były olimpijczyk
E.
Nowak pierwszy raz w żyeiu
włożył na moje ręce rękawic!'
bokserskie.
Bylem pięściarzem
pabianickiego Włókniarza.
Potem kariera moja szybko ro,..• .
wijała się. W czasie •łużby wo.i
skowe.i trenerem moim był w
Legii St. Wasilewski. Po po·
wrocie z
Warszawy zacząłem

Kolarze

antenę.

eydować się, ile kosztował: ma
jedna śruba. Wysłannicy „Polkatu" przyjęli wyjaśnienia spół
dzielni
za
faktyczne
i bez
sprawdzenia
poinformowali
dziennikarzy o swoich kłopo
tach.
w wyniku nie przemyślanei;o
działania
Rzemieślniczej
Spoldzielni Zaopatrzenia i Zbytu z
Grodziska
Mazowieckiego
i
\vrocławskiego „Pol.katu" ukazały się
ostatnio w prasie
notatki krzywdzące organa ce
nowe.
Krytykę tę powtórzyła
także telewizja. Państwowa K!>
misja Cen,
odpowiadaj_ąc
na

BORMANNA"

w barwach Widzewa.
Trenerami
byli
Garncarek
i
Ambroziewicz, a na zgrupowa
niach
kadry przedolimpijskiej
szkolił
mnie mgr Wł. Toma·
szewski.
W barwach reprezentacji Pol
ski seniorów i drużyny
mło
dzieżowej
walczyłem
10 razy .
Wygrałem 7 pojedynków. a
3
przegrałem.
'Pokonał
mnie m.
in. mistrz olimpijski z Meksyku w wadze koguciej, W. Sokołow. Najlepszą walkę stoczy.
łem
z Kuźniecowem
w
Moskwie, odnosząc cenne zwycię
stwo.
Natomiast
z Orhanem
(Węgry)
raz wygrałem i raz.
pnegralem. Oęólem mam zapi·
sanych w książce zawodnic~el
110 walk, w tym 7 przegranych.
2 remisy i 101 wygranych.
\lans
jest
rzeczywiści<'
wspaniały.
Prochpń
jest
bokserem,
który
zdobyl
sobie sympatię publiczno.ści
nie tylko na widzewskim
ringu, ale wszę<lzie tam, gclz1P
występuje.
J.
Prochoń . dwa
razy był mistrzem Polski. R<lz
walczyć

B

DZJEl'jNIK. ŁÓDZKI nr-- 19i (6.858)

I

do Budapesztu
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TOTO-LOTEK

7, 10, 11. 23, 24, 28
dod. 47

• * •

„KUKUŁECZKA"
21, 29, 12, 36
ded. 14

Mówi

W

c.iągu dziewięciu ostatnich

miesięcy, · to jest od IV Plenum KC, na polu usprawnien ia działa lności zaplecza naukowo-technicznego zaszły istotne zmiany. Rozpoczął się wy
ścig z czasem; przedtem, trze
ba to podkreślić, wyścig ten
-nie obfitował w wiele sukcesów.

MNIBJ ALE SZYBCIEJ
Jednym z głównych nurtów
poplenumowych prac jest kon1asowanie środków na najważniejszych tematach badaw
czych. Po selekcji zmniejs-zono
ich ilość, co spowodowało, że
n.a jeden temat przypada wię.
cej środków i więcej kadry.
W przemyśle maszynowym
w tym roku zmniejszono ilość
prac badawczych do 125 wobec
172 w 1969 r. Ponieważ jednak w tym resorcie stale rosną nakłady na te cele, na
każdy temat w br. przypada
3,8 mln zł, podczas g<ly w ze
szlym
roku
2,4 mln zł. W
chemii także spadła ilość p:to
wadzonych prac badawczych
- w osta,tnich _pi~ciu _ )~taeli
o ok. 100 pozycj.i jednak
uważa
się, że pozostało ich
jeszcze zbyt . wiele, zwłaszcza
jeśli się zważy, że łączne WYdatki na te cele . nie przekra~
czają 1,5 proc. globalnej wartości produkcji naszej chemii,
.podczas gdy w krajach wy_
soko rozwiniętych 9ięgają ~5
procent.

REORGANIZACJA
Wiele

statnłcłi

...man

uchOlh;

miesiącach

w

takłe

ow

bardu> ważnej dziedzinie reęr
ganizacji. Po-wwtały pro1rramy
int.eg:r'a_cji jednostek i fuzji po. dobn-yeh placówek technicznych
W pn,emyśle maszynowym 1ca~
Jono pokrewnP placówki w sil
nJejne. organizmy. z 17 jednostek zaplecza naukowo-technicznego utworz()Jlo 9, za te

Ślady
legendarnego
grodu

Jazdowa
Legenda;my gród Jazdów
poszukiwany Pl"lbS"Elo pół wieku prze.,, archeologów - zaczyna wyłaniać &ię .•P<>d siemi.
Wykopaliska w r>ejonie
ulicy
Agrykola w Wanzawle pnyniosły cenne odlkryeia. Odsłonięto
w pobliżu
Odkrytl!go w ubiegłym roku fragmentu wału 11arys prostokątnej budowli drew
nianej z półokrągłą absydą. Budyn-ek ten miał wymiary 3 na
5 m. PrzypuS>ZCZa się, że bYI to
mały kościółek, którego isłllil!
nie w Ja,zdowie
potwierdzają
stare zapiski. W pobliżu odsło
nięto bruk kamienny
duże
głazy
układające
się
w zary1
kwadratu . Jem t>o fundament,
prawdopodobni.,
wieży
albo
skarbczyka
l<ościełnego.
Nt.e
można wykluczyć _ ze j~t to pozostałość siedziby ksiązęc~j. W
'pobliżu wałów znaleziono zarys
nie zidentyfikowanej prostokattnej budowli
Prawdopodol>n,ie
był łQ rodzaJ wairł.owai.

z

większą
f prężniejs'lą bazą
naukowo-techniczną. W styc„niu

dokonano fu2jj kilku laboratoriów w przemyśle lekkim w
branźach: jedwabniczej, pasman
teryjnej, tkanin dekoracyjnych
i artykułów technicznych.
Jednak kiedy przychodzi do
podejmowania konkretnych decyzji, pojawia.ją się trudności,
przeważnie Poiegajace na biernej, ażeby nie użyć słowa asełmranckiej_ po..tawie. która zapewne wynika z oporów zespołów placówek wobec zamierzonej reorg-anizacji. Odczuwa się
też
niekiedy brak konsekwencji w postępowaniu resortów- i
zjednoczeń.

NOWE 'FORMY
Godne
uwa,gi są poszukiwania uowych form współpra
cy nauki z przemysłem.
Znamiennym pod tym wzglę
dem wydarzeniem było podpisane niedawno porozumienie
czterech ministrów w sprawie
koordynacji
prac zmierzają
cych
do
rozwiązania ośmiu
tak zwanych węzłowych problemów naukowo _ techniczpych, :P,onnurl!tenię _Jo __p(){jplsali mini.strawie -przemy~łu
ciężkiego, maszynowl\g.o, korn\lllikae)i oraz przewQd.nic'lą_

cy Komitetu Nauki i Techniki.
Chodzi o badania o podsta·wowym znaczeniu dla rozwoju
społeczno - gospodarczego
kraju. Tematy te ujęto w pla
nie rozwoju nauki l techniki
na lata 1971-75. Porozumienie obejmuje różne sprawy
organizacyjne,
finansowe
merytoryczne.
Tę

reformę

współdziałania

zastosowano po raz pierwszy
w Polsce. Należy s i ę spodziewać, że w niedalekiej przyszłości nastąpi zawarcie lnnych podobnych porozumień.

ROZRACHUNEK
GOSPODARCZY
Wielkie znaczenie ma efektynaulrnwych. Aby
placówki naukowo-badawcze mają stopniowo
przechodzić
na system rozrachunku gospodarczego. Oznacza
t-0 sam-0finansowanie płaców·ek.
Ta
forma umożliwia więks7.ą
samodzielność
w
operowaniu
wność
ba.dań
ją zwiększyć,

funduszem

7.akładOWYlJl

i

~li i!łalieł

nti moł'i ~

Jak dotąd, kobieta na odPowiedzialnyni
stanowisku kierownic.zym - zwłaszcza odpowiedzialnym pod względem J1(0spodarczym - to zjawisko wciąż jencze stosunkowo rzadkie. Wydaje się zresztą, że Vf
krajach kapitalistycznych opory występu
jące w tel1(o rodzaju sytuacjach sa z·naczni-e wieksze niż w krajach na-szego obozu. Aczkolwiek również na żachodzie
przyznaje sie. że w zakładach przemysło
wych zatrudniających dużo kobiet
Vf
przemyśle precyzy}nym, od.zieżowym, spo
żywczym po.w.ierzlllnie kobietom również funkcj.i kierowniC'ZY'Ch przynosi bardzo dobre rezultaty.
Faktem jest, iż - jak wyka'tuia badania - pra11:nienie sukce,;ów występuje u
kobiet w slabszym nasileniu n·iż u meż·
czyzn. a pojecie a,war0su kojarzy im sie z
wyższymi zarobkami. niż z kierowniczym
stanowiskiem. Ale urawda .iest również. iż "'
wciaż jeszcze występuje na tym polu szereg wątpliwości irra.cjonalnych, które pod
ważają szanse kobi4'ty na objęcie odpo•
wiedzialnego stanowiska kierowniczego.
Wska'tu.ie się na przykład, że wa.runkiem podejmowania odpowiedzialnych decyzji na stanowiskach kiere>wniczych jest
m. i.n. umiejętność przeciwstawia·n ia się
różnego rodzaju presjom i krytyce. Tymczasem według powszechnie funkcjonują
cych stereotypów - kobiety zbytnio poddają się emocjom i staja się niespokojne
w obliczu takich czynników. Sul1(eruje si~
wlec. że w krytycznej sytuacji. 11:dy od
decyzji kierownicze.i zależeć ma zysk !nb
strata dla zakładu - kobieta mooe się załamać. Dziwne. że nie z.aJamuje sie. ani
nie kieruje emocjami, w tak krytycznych
m "me ntach - np. w S7.pitalu - jak po-

Trudno drogo
post~pu

tie

KIEROWNICZKA
CZUJE SIĘ SAMOTNA •••

SŁEM.„

wielkiego

~.

warto posłać kobietę.
Przymajemy tet
iz niekiedy panie p0trafia być od nas,
mężczyzn.
uwatniejs,,,e. dokładniejSIJle I
wytrwalsze, zwłaszcza zaś przy wykonywaniu
różnych
żmudnych i
nudnych
czynności. Czy kobiety ma.ia również jakieś d ·a ne po temu, by nami rządzić?
Ponieważ nikt z na's nie zamierza zostać
pantoflarzem. od razu wyjaśnijmy, że Powyższe pytanie odnosi się jedynie do sfery zarząd.zania w zakładzie pracy.
Odpowiedź na to pytabie nie może więc sta·
nowić Podstawy
do prób ewentualne11:0
podważania domowego status quo...
(jeśll
w
ogóle jest jeszcze cze11:0 bl'Ołlić ... ).
Tym b:1.rdziej, że odpowiedź ta jest twier
d-zaeal

W TECHNICE O PROWADŻENIU DECY DU.JE CZAS . . PO IV PLENUM KC PZPR,
KTOREGO SENS UCHWAŁ MOŻNA ZAW RZEC W STWIERDZENIU „NAUKA BLIŻEJ PRAKTYKI'', ROZPOCZĘŁA SIĘ REALIZACJA KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU
PORZĄDKOWANIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO PODWORKA. A JEST TO PODWORKO NIEMAŁE.
WEŻMY DLA PRZYKŁADU TYLKO ZAPLECZE NAUKOWO-TECHNICZNE PRZEMYSŁU. MA ONO POTĘŻNY POTENCJAŁ BADAWCZY, ZAROWNO
W SENSIE BAZY . MATERIALNEJ JAK I KADROWEJ. KAŻDEMU RESORTOWI PODLEGA Kil,KA
INSTYTUTOW CENRALNYCH BIUR PROJEKTOWYCH CZY BIUR PROJEKTOWOKONSTRUKCYJNYCH, NIE MOWIĄC JUŻ O LICZNYCH PLACOWKACH ZAKŁADO
WYCH. W SAMEJ TYLKO CHEMU JEST 12 INSTYTUTOW I 1115 LABORATORIOW
CENTRALNYCH I ZAKŁADOWYCH. W
PRZEMYSŁOWYM ZAPLECZU NAUKOWOBA.DAWCZYM PRACUJE PONAD 100 TYSIĘCY SPECJALISTOW, A POZA PRZEMY-

dejmowanie decyzji

ważących

o

zdrowht

lub życiu człowieka...
Ponadto faktem
jest, że u kobiet stwieroza się duża tolerancje w sytuacjach nieiasnych i clużP
zdolności do <>t>anowywania takich sytua·
c.ii.
Zarzuca się też k<>bietom. ie na ogól są
one tale za:ibsorbowane szczel{ólami. iż nit"

Czy kobiety
mogą

•

nami

rządzić'}
potrafi-a dostrzega~ całości.
Otóż,
jak
twierdo:a uczeni, cecha ta jest raczej odbiciem środowiska pracy kobiet. niż ich
cecha wrodzo.n a. Tradycy,jnie zres-ztą wyma11:a się od kobiet zatrudnionych w pr.z emyśle właśnie dokład.ności i skrupulatności w szczel1(ółach i te .ich cechy - .nie
zaś
np. odwa11:a podejmowania ryzyka.
czy iniejatyw·y - sa przez nas cenione.
Jak wynika z badań ankietowych. wiele
kobiet 0 niezaprzeczalnych · sukcesach 'Ila•
wodowych, zajmujących stanowiska kierownicze, wskazu.ie. że nawet na t.ym
szczeblu maja mniejsze niż meżczyźni
szanse. Oka,zuje sie mianowicie, ił paniom kierowniczkom dotkliwie dokucza
osamotnienie w pracy. Koledzy z pracy na
równo.rzędnych stanowiskaeh okazuja
bowiem swv:m kierownikom w sJ>ódnicv
obojętność, a dla kohiet sa one tylko prze
łożonymi, od których wymaga się wiedzy
umiejętności.

KOBIETY -

CZY KOMPUTERY'i

Większośt

wniosków. które tu przyto·
czo.no, pochod7.i z badań prowad.z(}nych w
USA. 11:dzie problem zatrudnienia kobiet
na stanowiskach kierowniczvch wzbudza
ostatniimi czasy 02'romne zainteTeSOW:ł!nie.
Rzecz w tym bowiem. iż wedle pro2"noz
demografów już niebawem zaznaczy sie w
amerykańskim społeczeństwie wydatny spa
dek udziału meżczyzn w wieku 35-45 lat,
któr.zy
stanowia najlepszy materiał na
ka!j.re kierownicza.
W zwiazku 7. tym
właśnie stanął problem kto ma te lu·
ke wypelnić: kobiety czy komputery?
Stwierdzono , że wiele ko.hiet ma autentyczne zdolności w zakresie zarządzania.
które p1>zwola im spełniać czynności kierownicze lepiej od komputerów tym
bardziej. że wyobrażenie o możliwościach
tych maszyn jest przesadne. W każdym
razie uczeni podkreślają. że osia2'niecia
w pracy kierowniczej sa przede wszyst„
kim runkc.ia m:dolnieti je<lnostkowych, a
nie sprawą płci.
K. A.

środ,

kllmi na zakup aparatury.
Komitet Nauki i Techniki
przy udziale resortów gospodarczych wytypował 70 przemysłowych placówek badawczych, które mają przejść na
ten system. Prze jście to wymaga wielu posunięć organizacyjnych i porządkowych w
jednostkach zaplecza naukowo_
technicznego. Prace te trwają
j
przypuszczalnie
z ·nowym
rokiem,. ~iele , instytutów . ,z,acznie
stosować
rozrachunek
gospcxlarc7.y.

.. ANDRŻEJ RETMANEK

a zachodnim wybrzeżu
nie tylko kalendarz i palace ~łońce zwiastu.ią
· letni sezon. Jeśli na dro11:ach . prowadzących ze ~winoujścia
spotkasz
śmigające jeden za drur.im samochody z litera „S". oznacza to, że roz„
poczeło sie szwedzkie Jato.
Tak się dzie.le. że ·reperkusje .srr.we dzkiei jn,vazji prornowvch
gości obraca.la
się wokół skrzętnie
odnotowywanv eh w~ażeń z· parodniowe.i tub dłuższei g-oś„
C'i-ny. Znane sa publikacje sz,ved'?ki ej prasy na temat . pol~kich rlziewczat. r.o
to wypatruja okaz.ii. by zakosztować okruchów skandynawskiej hojności; na t„mat kelnerów. cinkciarzy. różnych w vdrwil1:roszów i spryciarzy z półświatka.
Rzad·k o, bardZ<> rzadko "darza się "" rknąć na dru11:a stronę medalu, która racze i
W'StYtlłiwie rt0zostaje w cieniu
I tak na 1>rzykład b<'z wiekne·ir<> echa przeszedł maxcowy wyczyn niejakiP.C& pana Jo.nssona. Warto &o przypo mnieć„ ·

N

ak ?JWy'kle odprawa pooróżnych i samochodów p :-z ebiegała sp r awnie.
W
ogóle na.si. goście ni-e mogą narzekać:
w wyjątkowych
przypadknch prnPcl
ba rierką U nzędu Celnego i WOP-u samochód ozeka nie 'dłużej n·iż 5.-..jj mi<1rnt, W tym
czasie zmieścH się tai kże samotny kierow
ca pięknego opla-sport. Czerwony bolid
ruszył ostro, wietrząc otwartą przestrzeń ...
Przed brama przyst&ni promowej czek;ola niesPo<lzianka. Trzy-osobowy patrol MO
zatrzymał „Opla".
- Pan Curt Cutagne Jansson ... !
Zgadzało się. ..Pnemysłow iec" z Spi-uotstroP z robił zd,ziwioną i zmJeci·e rpliwiona
m in e. gdy fun>:cjonariusze kaza.U... wybebeszyć kola. Niz>utk-i, ale za to korpuletny i obd.a rzony olbr~ymia głowa szwed
zapr otesto wał.. .
OPOnY bezdetk<>we, niP
jest w stanie b& warsztatu uczynić za-

J

dość

żądaniom.

Jedziemy do TOS - u-decydował st.
sierżant
Kordas.
Na m iejsee funkcil>na riusz Pelech wskazywał drogę. a Lech
Or seańs ki pozostał przy otwa.rtej brami<>.
I tu stała się rzecz nieoczekiwana. Niczym kosmi-czna rakieta. czerwony .,Op~'"
ruszył przed siebie, ocierając
się o
zaskoczone1(o milicjanta. Błyskawiczna dPcyzja, brawu•rowy skok - i młody milicjant znaJa.z l się na szerokiej masce samo
chodu. ciałem zastania .ląc kierowcy widocz
ność. Rozumowanie było p roste: na ślepo
przecież żaden normalny człowiek nie za ryzykuje j<izóy. Ale pan Jonsson nacis• nał
na .e:az 1 ul1eami Swimouiścia - Warsa:ewa pędzil w stre>ne Miiędzyzd ,ro.iów. Wparł
sie stopami o lusterko Or szański, uchwydl reką za wycierae .zkę. Po.la~ nabierał
szybkości: sto. sto dwad.zieścia ... Raplowny skret w p ra 1y...~o. sza·rpniecie w lewo .. ,
Wz-orem amerykańsl<ich gang<;terów Jonsson chciał zrzucić niewygodnego pasażera..
To cud. że w marcu tego roku na poboczach leżały puszyste kopy śniegu. W jed
ną z nie h. przy szybkośc 0 i prze,kracza.1ącej
sto km na godzinę. zeskoczyr miHcjamt.
Nadjeżdżający z
p rzeciwka
taksc'>wkarze
sadzili. że .iuż po nim. Na s:zczęście do:ielny milicjant wyszedł cało z o•presji. Tymczasem }uż b ie!( ły w świat meldunki, ro•kazy: .,Zamknać drogę na MiedzY'ld.ro.ie!".
,.Uwaga na czerwony samochód mark.I
•. ooel „ .".
Uc<e-ki•nier od•nalazł się dopiero późnym
wieczorem. w lesie.
Niech się dalszym~ losami do:i•wneg,o
gościa zajmą kronikarze sensacji.
Dopow4em ty'lko, że znalezi<>t10 przy nim tzw.
biznes. Czyżby ten przemyt równoważy ł
-

11

dzieie I wręezacie mu .,&tówę". Współ
towa rzysze robią to samo. Po oół godzinie lub trzech kwadransach kiere>wnil<
* :f. •
.iest
z powrotem i wręcza wam 920 zł. Liak W•iec nie tylko nasrze panie lekkieh obyczajów zbierają dewi?.ow e czycie. Zgadza sie. Do st aliście to. co obi<'·
okruchy, Jeden ze Szwedów. przy cał. Ale czy wiecie. ile c>n w rzeczy •~
mej dostał ... ? On otrzymał pięc io-k r otnie
żywieckim o f.wku
opowiadał mi. żP
Na jedw jego kraju uruahomiona została cała więcej dziieki swym kontaktom.
nym banknocie stukoronowym sam u.b ranż a ke>mbLna-te>rów.
za. rabiaiącyc h
n~
robił
1.380
zł.
Jeśli
iest
was
w
l(
r•upie
15
turystyce do Pols k,. Nie cl\ciał czy też
nie mógł wyjawić szczegółów. więc puś osc'>b i każdy z wa<; dał mu tylko 100 koron
.
jego
czysty
zarobek
wynosi
~0.700 zł".
ciłem całą rozmowe
w
n1i eoamiE:ć.
aż
Zostawmy na razie na hcku te swoista
wpadły mi w ręce ubie~łoroczne nume ry
dość popula rn ee;o tygo-dnika .. Lektvr". Oto buchalter.ie. Nie chodzi na'm o tvsiąc koron
w te lub w tamta strone. Nie bąd7co w Przekła<l'lie na polski pisza specjalni
my drobiazgowi. Porzna ljiśmy system. zawysłannicy ·pisma. panowie Gunnar No-rlsade
działania. Ale to jeszcze nie wszystsen i Orjen Bjo-rkda hl;
ko. Naciaga nie ma swó.i c[ag dalszy. Jut.
„P-0śred'Tlictwo mat ry monialne w Polsee
n a następnym eta,pie.
stało się kopalnią złota dla wie!u organ.iBywa. że Szwe<l rzeczywiśeie .. zakocha!
zatorów wycieczek. Szczecin .J est dosłow
sie"
i pra gnie swą lubą mdeć we włas,nym
nym Klondi1ke.
Dwudniowa vvycieczka
kraju.
zorganizowana dla 15 SzwPdów daje .co
„ ( ... ) Zakładamy, że spodobała się wam
najmnie-j 13 tys. koron czystego zysku,
d ?>i ewczyna. które.i ad:-es dostaliście. Zachociaż kandyda-ci na małżeństwo zalatP!"aszacie ją do Szwecji, musi przecież zetwiają praw.ie wszystko sami. Trzy do pię
baczyć was-z dc>m. miejscowość . Ona ciu adresów - to wszystko co dostają.
zgadza się. Uszc ześliwieni - c>powiadaeie
Wdele pieknych Po'ek oczekuje na Cie- o tym kierownikowi wycieczki. .. Gratulubie. Autobwi odchodzi do Szczecina w ję" - po·w1ada. „Sora·wa jest załatwiona
piątek.. . T rzy o<oby mogą tow a rzys-zyć w
Teraz tylko zalatwie niezbedne formalnoś.
samochodzie do Szczecina. Pośred niczy się ci. Tu jest straszna biuro~racja. Ale U.czw kc>ntakta-ch z Polkami w ewent11•lnvch cde n a mnie" ...
celach ma~rymcmia.JnY'Ch.„ Wid zieliści e ·poDale.i .,LektJ•r"
usHuje
wmówić
w
dobne ogl'oszenia w p rasie codziennej w
sY"ych cz.ytelników. że poznane o !."zez wyrubryce .,osobiste" albo „wycieczki".
c1erz.koW'lczów Polki.
to oanny z .. drt·
Jeśli ktoś Jest tym 7.ai•nteresowany. wystarczy napisać POd poda.ny numer tel.e- bryc h domó·,v". Dowód: wiele z nich mń
Cóż,
bardzo
fonu. Pada '!ajpierw pytanie: ., Czy by! wi nawet oo szwed•z.ku...
domu" ma ją
pan orzeditem w Polsce?". Jeśli odno.wi,,,.~ź. często .,panny z do·brego
kłop0ty
z
obcym1
jezykami
nawet
w
szkr>·
br~mii ••nie" mi.ejsce jesiz<!ze się zinajd1.1e. w przypadku odoowiedzi t wie r n,ącej le. natomiast zdolności lingwistyczne wykarz'!.ia.
przedstawicielki
najstarszego
zawoniestety, nie ma już wolnych miejse.
du sw1.ata ...
Dlac zeg-0? Otóż ci. kt&ro:y już byli w Pol
Autorzy s·n uJa .i esrzcze rmważania na teSC<;, dobro:e wie<lza sami. co i jak robić.
om sami dad.za sobie radę. ieśH chod0i o _ mat przyczyn chłonności naszego czarnego
rynku
na .,twardą walutę", Jest to pokontakty z dziewczetami. i nie oot rzebutrzebne twierdzi szwedzki
tye:odnik
ją zbyteezmie wydawać 309 lub wiec ej kor<;>n. Moga zwrócić słe do auto ryzowane go aby nabyć wode kolońska . perfumy któ ·
re
do9tać
moi:na
w
Polsce
w
kio.skacb
l;"ura podróiy. które nie zajmuje sie posrednqctwem matrymonialnym, lub Jechać „< ........ <> u" 1ed:vn·ie za dola1ry lub ko rony (!) .
?dybym :>mal adresy autorów oubJi.kaci~
na własna reke.
mo~lbym im po.słać fla·konik „prastarej•":
P rzypuść my, że JJOStanmvUlście napisać
kupionej w normaln ym kiosku .. Ruchu"
do Jednego z ogłaszalacych wyeieczki. Do za oolskie ,.zet", a tak paszukiwanei na
staliście i•nformac.ie. że cala p rzyie mność
Zachodz~e. Ale chodziło mi nie 0 na.iwn~
bed~ie ko sztować 5()1) koron. a polowe tej
sumy należy wpłacić przeka.zem poczto- sp0jrzen1e szwed'l:kic-h kolegów-dziennikarzy :ia nasze sora·w y. lecz o obnażenie
~~~m"fr. od1oowied1nim czasie
pre;ed wy ... d~ug~el. szwedzk,iej strony med·alu.
J,,.k
;:~~~
ko-mbunatorów również tam nie
Tu a~irorzy oplsuja pod r óż .. Gryfem" w
rozdziale .. z szybkC>Ścią 16 wezłów do celu". Ale nas interesują machinacje wartn„
towe i owe kro ciowe zyskii szwedzkich
Chyba wniooek
stad
jeszcze Jeden:
ko_mbinatorów - organio:atorów wycieczek.
Wiec do rzeczy. Wracamy do relacjli ty- nor mal·ne. uc-zciwe biura Pod•róży ookplw:aJa czasem s1>rawe. I ze strony szwedzgodnika .Lektyr".
k1~.l. I z nasze.i. No I .ieszcze: · wa.rto by
„Już na miejscu, w Szczeci.n ie ( ... ) wrę
zamteresowa~ zbadaniem żywota I owocczacie 250 koron kierownikowi wyciec'llkii n.ej dz1.ał...Inoścd niektórych panów - orga
i dostajeele w zamian 3-5 na'llwisk I ntzatorow lukratywnych
wycieczek d
ad resów
POlskl!ch .• ładnych d'liewco:at" . Pols·ki.
·
o
Ale za1n·im udacie się w d·r oge . by .ie oo.
~elkomme:i.„.
Wekom ...
Bienve-nus
szukać. kie rownok wycieczki oferuje wam
W1taji;ny goscmnle. Ale patrzmy niektó'.
swoje usług.i w zakresie wymLany pien ie- rym 1 na ręce .
dzy szwedzkic h albo dola•rów
podREN.R YK C'Hl\f!TCT ,OWSTO
wójnym kursie. „Nad.zwyczajne" są·
(.,Ty&'odnlk Morski")
życie

mi!icja.nta. na które
nastawa.I pan Jon5'on?

beZ<Yprzeczni~

T

0

0

•

•

0

w...

DZIENNIK ŁODZKI nr 195 (6858)

.

'

3

.

N

N

~~

N

WHT

* Tkaniny „damskie"

łodzianina?

wlaśnit:,
tow~roweJ,

co? Co z zielonej warzywno-owocowej pu ...
aso.ttym<!nt
_k toreJ „najp1· zen:..~norodn1ejszy"
li
codzienne u:iu1>eln1estauow1 tak mUe każdeJ gospodyni
przede
a
koloro"e
I
n1e domowego menu? !;maczue
wszystkim zd.row_e, o czym dobrze wieatą ju~ łódzcy smacoraz częsciej ten wlasuic jakosze 1 w związku z czym
asortylllent chcą widzieć na swoich sto~:~:;i.owo-Owocowy
. No

GDZIE MOŻNA ZJEśC
OBIAD W NIEDZIELĘ?
Łódzka

migastronomia dba
mo obietnic nie bardzo
o stałych konsumentów. Mo
gliśmv się o tym przekonać
w ub. niedziele. W norze obiadowe.i o goclz. 13 odwio·
dzili<my kilka restauracji ·w
centrum Łod,:i.
„Sim". Wszystkie stoliki za
.ięte. Polowa sali. ,..; ogóie nie
dla konsumentów,
dostępna
ją
Po prostu - odgrodzono
sinurkiem. I to w najwięk
sz~·m .,1zczycieu, gdy powinny
do
micj•ca
"sz stkie
być
maksimurn wykorzystane.
za1nknięta. Po„Halka" Również
„świt".
dobnie
od dłuższego
„8ród111iejoka"
czasu znajd<1je się w rel'noncle. W .,Słoniu", w "Tivoli„ i
„.smakoszu" - wszystkie stoliki pozajmowano. Nieczynna
.iest także w nil'!clzielę restau
racja. dietet}r c~na „Roma" przy
ul, Piotrkowskie~. a w drugiej
d1etetyc»nej nrzy ul. Zielonej
w n!edzi~lę trzeba było długo
ocze><1wac na wolny stolik
Więl<szość barów samoob;lu
&owych i barów mlecznych w
niedzielę świętuje. Tak wiec
dla :.sl<>mianego wdowca" zje
dze_n1e obiadu staje się po1>roble1ne1n. Trzeba
waznym
dobrze się nachodzić od lotrzeba
lokalu,
l(}kalu do
uzbro_iC się ~ cierpliwość abY
:i>nalezt choclJy jedno miejsce
1>rzy stoliku w lóclzkiej restau
racji.
~ wi<1c gdzie można zjeść
ol>1ad w niedzielę? Chyba ty!
ko w domu, bo na gastronomię: nie n1a co ljczyć, W siód
m . ·!" dniu tygodnia od1>oczy
i
kucharze
kelnerzy,
waJa
kierownicy lokali. Bo jak ina
że
faktJ
cze,f niożna zrozumieć
wielkości
do
w drugim co
mieśi:ie Polski zamyka się w
śród
samym
w
to
i
medz1elę
barów
większość
mieści u
samoobsługoi
mlecznych
wych, a w restauracjach z re
guły brak miejsc. bo to i wy
cieczki przyjeżdżają i trwa·
.ią remonty, które ciągną się
Wydaje
nieskończoność.
w
:ie czas najwyższy, aby
się,
w nietlziele Lód;, nie była pu
stvni4 gastronomiczna.
o. kr.l

z
robotami torowymi przy Kolei
Obwodowej, skróceniu do Ron
da 't'itowa ulegają trasy tramIch
„1", ,)1" i „28".
wajów
przystanki znajdują się obecnie:
na ul. Gagarina przy
„1" Rondzie Titowa (w kierunku ul.
na ul.
„Jl" Zaolziańskiej);
Pabbnickiej przy Rondzie (w
kier . Pl. NiE'pollleglo śc i) i „29··
Politeclrniki przy
Al.
na
RondZiE' (w kler. ul. Obywa te l
•kle.Jl. Stan taki będzie trwał
„27" cały
dziś.
jeszc-ze tylko
d1ień ieżd z i do Chocianowic.
.&. Pozdro,vienia z \vakacji na
ł

dywany, kapelusze
Przv Wojewódzkiej Hurtowni Tekstylnej (ul, Brukowa 6)
odbywa się dziś otwarcie nowej wzorcowni, a jednocześ
nie gieldi• tkanin i galanterii dla detalistów Łodzi i Wo
jewództwa.
jesienno-zin1owy
Na sezon
hurt oreruje arLykuly na łącz
w tym
zł,
sumę 200 mln
ną
samych tkanin za 152 mln zł.
Tkanin wełnianych przygotowana 904 tys. metrów. Barprezentują
efektownie
dzo
się materialv sukienkowe ko
Jorowo tkane z ~laną <.I sze ...
rokości 1,40 m. Przygotowano
45 wzorów w barwne kraty.
obok tego jest duży wybór
tkanin sukienkowych w peł
o
nei gamie kolorystycznej
ge01nerozn1aitycll wzorach
tryczuych, kwiatowych kaszmirów itp. Dla panów przygo
towano na plaszcze 50 wzorów wełen gładkich, w jodłę,
w pęczki i fantazyjne sploty,
na
80 wzorów
Dla pań jesienne i zimowe
płaszcze
w „kurze stopki",
in.
m.
a
1 kratki,
kraty
prążki,
także glaclkie. Na ubrania mę
dysponuje
hurtownia
skie
50 tys. metrami tkanin m. in.
i kreo nie
flanel, torlenów
tylko czarnych, ale również
w takich kolorach jak: szary, beż. granat, bordo. Ta tka
n-a
nina nadaje się również
tzw. spodniumy dla pań.

nia miasta naszego jako odbior
jaiues HUS\.!l
więc
Jebll
łJJ.ZOSKWUl, pl:łlJ.1.· yk1 .I.UU pouuuo
i111portu

z

row
Ją,

<..I.o

nas

Uot:ierd

wstępu ie

j u:.G

mwnipuJc.it..:;ctCłJ.

Te

~euyn1e

to

uu1touauyi.:n

po

raz np. na ryueH. maJą wejsc
aruu:ly, ale Joc..izid hun. owuco
wy ruwnie.t; nie otrzymał jeszcze awiza. Byc moze więc, zt!
te srnac.lne i tanie owoce o•
trzyn,amy, ale k1ee1y i w jaklt!j
nie w1ado1no.
ilosci Pozostaje więc zaopatrzenie z
puli kraowocowo-warzywnej
jowej, ale i w tej uz1edz1nie
me iest zbyt dobrze. Na łooz
kim rynku brak jesL jable.pierwszego wyboru, s!1we.K, kco
ogrodnicza
rych spoldzie1czosc
do
me dostarcza sukcesywnie
punktów skupu, porrndorow 1
od
brak callrnwicie
gatunku,
pewnego czasu salaty, nie mówiąc JUŻ o wspomnianych wy
żej koperku czy pietruszkowej
naci. Nawet kopru do kiszenia
ogórków nie ma pod dostatkiem zarówno na detaliczny1n
hurtowym rynku i w
jak i
przetwórstwie.
Do lego dochodzi niezadowawielu przypadkacn
w
lająca
klientom
oferowanych
jakość
Wyn1ienic
warzy\v i owoców.
tu można niedojrzałe lub pr•.ej
rzale pomidory, pomieszane ga
tunkowo buraki tzw. ćwikłowe z
wloknistymi n1e-ćwiktowym1, ce
dającą nad
bulową „drobnicę"
mierne odpadki, nie pierwszej
ogóriu.
i
kapustę
świeżości
ile w zakres1e
orzec
Trudno
warzyw
jako~;ci
niskiej
owej
winy plantatorów, a ile biorą
cych udział w łańcuchu dosLaw
wreszcie
ile
pośredników,
wadhwego transportu i sklado
wania. Fakten1 jest natomiast,
że nierzadko towar jaki prz~._
chodzi nam kupować w skleniekorzystnie
się
różni
pach
rynku
na
od sprzedawanego
przez bezpośrednich dostawcO\V,
i w tym chyba też tkwi niezaopatrzeniowy problem.
mały
Podobnie jak i w braku odpowiedniego systemu zainteresowania i kontroli w stosunku
do konwojentów PTI-IW, którzy
towar z
dowożą
i
odbierają
punktów skupu do Łodzi oraz
w nleodpowiedniin dla tych ce
!ów transporcie samochodowym.
wszystko to są sprawy nie
łatwe i trudno byłoby oczekiradykalwać jakichs bardziej
zmian.
nvch w tej dziedzinie
Niechby więc złagodziły je sta
rania tam wszędzie, gdzie to
jest możliwe, a. ~ięc. w posta~
ci svstematyczmeiszeJ kontroll
jakoś.ciowej oraz sprawniejszej
or~enizacii dostaw. jak równie.~
interwenCJl
encrgiczn;cjsze.1
I
lódzki<'go Wydziału Handlu w
snrawY rozdzielnictwa tielnnych
towarów importowanych.
(wyrz.)

Pod d<>statkeim jest rów340 tys. me
nież podszewek atłaso
gładkich,
trów, tak
wych jak i w ptążki w rozmaitych kolorach. Tkanin ba
czeka w rnagazy
wełnianych
.nach 1.400 tys. metrów, Inia
nych a więc obruscJ.w, serwet,
ml!trów.
tys.
393
ręcznilców
Jest duży wybór flanel drukowanych w łO wzorach. Oferta dla detalu zawiera też
µelen wybór kaców 50 i 100
proc. w 30 wzorach, firan syn
tetycznych w kolorach; białym, różowym i błękitnym o·
raz IO tys. dywanów i 15 tys.
metrów chodników igłowych
w pelnej gamie kol<>rystycznej.
oferuje się
Wśród galanterii
modeli
duży wybór nowych
kapeluszy damskich ro. in. 7.
ronda.mi. beretów 1
dużvmi
kapelusze
toczków; ponadto
oraz berety dziecięce
męskie
i młodzieżowe, filcowe i dziane, w sumie 9t tys. sztuk. Cze
także komplety z dziakają
niny składające sie z czapki i
samych
wybór
szala, duzy
sr,ali oraz rękawiczek z dzia
nin. Dla 1>ań pasy z lycry opasy.
tęższych
raz dla pań
stczupłych
majteczki. a dla
pasy-haleczki.

k •t
j eslenne WIa Y
na mie1"skie klomby '
•

Techniczna

Obsługa

* Nowa stacia na Strykowskiej * Wplanie
modernizacja stacji
śródmiejskich
„Przembudu" rozpo•
Załoga
częła budowę w 1S68 r. Zamie•
z planeru
rza się ją zgodnie
w drugim kwartale
zakończyć
ul. Stry·

r. Budowa przy

1971

-

z

Jeden

Czytelników oponam historię co nal

8
mnieJ zadziwiającą. Otóż
lipca br. wracał z pracy jak
9.
linii
zwykle tramwajem
Trasą tą jeździ codziennie, od
dwóch lat. 0 d chwili kiedy do
wieżowcu
~tał mieszkanie w
przy
na ul. Konstytucyjnej
Radiosta_
Narutowicza. Przy
cji do tramwaju wsiadł kontroler i po sprawdzeniu biletu miesięcznego stwierdził, że
Czytelnik nie jest „na
nasz
trasie".
Od dw6ch· lat tu

-

to jest moja trasa

-

działa - niemal

się

pasażera)

mem

cwaniaków!

zapłaci

to!" -

spisał

.„i

porno_

nie

je

takich
pan

za

personalia.
0

zl

Wezwanie do zapłacenia ;,O
przyszło tuż przed nastQp-

z kontrolą
MPK, które miało mieJ·sce 10
bm. również w tramwaju lispotkaniem

nym

nii
la.

„9". Historia

Pasażera

się

znów

pasażerowi nowy, już właści

wy, bilet miesięczny i powie

powtórzy

W

z mandatem
na ul. Tramwajo

teraz

dziano -

d<>-

wskazał pal

wykreśla

pracownik

wą.

„znamy

zdaniem: -

się

jący na bilecie trasę. Wydano

(rzecz

kontroler skwitował

glo,

lil

proszę pójść

-pod

Tłumaczenie

cem.

dzono, że rzeczywiście pomy_

jeżdżę

i mieszkam w

tym wieżowcu -

(Kas.

kowskiej wzbudza uinteresowa Io im bliżej przyjrzeć, znajdorunie szczególnie . naszych zmoto
wać się one będą także w
chu na stacji.
ryzowanych Czy tein ików. W ido
czny na zdjęciu trzykonrl ygna- ' Zdjęcie przedstawia
rOwnJei
cyjny gmach przeznaczony Jest
Jej
halę.
dwukondygnacyjną
zostanie
prseimac:aony
parter
na biura zarządu Okręgu TOS,
który przeprowadzi się tam 7
na stację u•luc prostych i szvi>
piętro
Pierwsze
Wigury.
kich (ntycie, smarowanie, drÓb
ut.
to JUŻ
ne nnµrawy). Piętro przeznacza ~ię na magazyn O·
naprawy większego kalibru, ha
kręgowy clla wszystkich stacji.
01>rócz kawiarni,
Ja. naprawcza i blacharnia„ .Od
Na parterze
magazyny
Matejki
ulicy
która się bardzo przyda oczeku
wozow,
naprawę
na
jącym
TOS, zaplecze socJa.ine dla pra
znajdzie sję pewna nowość, a
cownik6'\' i stanowiska ~daw·
mianowicie ekspozycja urządzen
czo ... od biorcze oraz dział kosn1e
prodn·
obsługowo-naprawczych
tyki wozów. Stanowisk napraw
kowanych w kraju, także proczych nowa stacja liczyć sobie
totypowych. Aby można się by
jej rozruch
Pełny
42.
będzie
ma nastąpić w 1973 r. Przewipracł na dwif'
się tam
duje
zml:iny. Inwestycja ła ma koW
J7 mln zł.
około
sztować
tPc nie wliczano planowa
sumę
nej w latach na.t-:pny.ch "budo•
wv laki~rni pi-e-cowej.
Po <>ddaniu stacji eto użytku
stacja pny ul. Wlicury p<>d
dana zostanie gruntownej mode'r nizacji. z uwagi jednak na
to, ie znajduje się ona na te•
on
Tym razem postanowił
D11ielniey
Sródnl.iejskiej
renie
Mieszkaniowej, zmieni ona nie
wyjaśnić.
sprawę
jednak
Zajmować
co swój charakter.
i ok.
Zwolnił się z pracy
tylko najprostszy.
będzie
się
mi usługami. Moderni:n.cJł Uli!
godz. 12 udał się do dyrekcji
gnie także stacja TOS Pn!F Al.
Kościuszki.
Tramwajową.
ul.
MPK na
AP
Stamtąd odesłano go na ul.
Foto - L, Ole)nicuk
Piotrkowską 77. Tam stwier-

pomyłkę MPK
~
płaci pasazer ••••

Za
wiedział

Przed nowym sezonem szkol
nym przygotowano białe kolnierzyki w rozmaitych werworki do pantofli.
i
sjach
Dziś odbędzie się poka:B tkamodelnin i galanterii na
kach. Podobne p<>kazy organizowane będą w porozumiedetalicznym
niu z handlem
w witrynach sklepów.
)

Samochodów

Windykacji k\e

Dziale

T'l/fhó patrHć JM 1<rlop~
dziatwa .tekolna wrócą z Wel!ll
sów i letniego wypoczyn.ku. Na
razie trwa Je-szcze sezon urtot>owy, a T'edakcyjłla poczta M•
d"l prtyn.osl Usty z p o z d r niamł i :ża.l.ami nas-zyclt drog4.elł
Czytelników. ~- W!ad!fS!llW G.
ł

pomyłka,

ale

odpowiedzi

urzędnik

w

usły.

urząd. Do pracJ już nię wrO
cił, było za późno.
•
d0
t
K
teJ „opowiaomen arz
stki" wydaje nam się zby_
( )
t

eo _

eczny.„

„spisano".

pa.rdrm.eleftła
kłórym pis.i•
taki 1>iękn.y,

dostać),

n.i<11t

do

srct:ęśoóa brtłłcu;e tf1łlto

gazet.

I

opuścił

zdenerwowany

"
:że

sloneczny, czysty, dł>a;ący o W1f
godę gości bo ł duto laweczele,
ś1Vi<!tnie zaopcotrzcmych
kawiarń,
sklepów (nawet masło motna

man

szal trzaśnięcie drzwiami. Petent

Kotol>rzegu,

z zacltwytem,

daty musi pan zapłacić(!?) W

nam

przesyła

z

Rzeczywiście

stwierdził:
zaistniała

piszq listy.„

tłumaczenia

wysłuchał

ty,

na manda_

popatrzył

rownik

Wmasowi~ze

peli\ego

ródskteM

Irmy ~z Czytel.n>k p, Kari•
m>erz F. przebywający to lt!'llli!1'
w powiecie sierad.Zkim opin.;e
oetttch manam, lak <t:W!r:t
wychowawcóta
babć
muś,
-M1~~~
"
h -·i
k~lo-·jn
1
.,.,,..,
,„,.;:cz„ m r~
yc
~ ••

„„

że 8lu:żb" !dna zal>nt>ie

mimo

czyla je barierkami z ter.in.
A przecież te najpracowit8ze "4

t~~-;.ieni~ic:;:~n~~rzyś:t~~~
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Kwietniki i klomby pełne są
jeszcze \V tt?j c:h''"'ili róż, szkar
łatnych kann oraz innych kwia
tów typowo letnich. Ale ogrod
nicy miejscy przygotowują już
kwiaty na okres jesienny. Są
to przede wszystkim bratki i
chryzantemy, którymi pod koniec roku obsadzi się łódzkie
kwietniki. Samych bratków bę
dzie 700 tys„ a ponadto 8 tys.
(k)
chryzantem.

1111111111111111111111111111111111 rrn

WAŻNE
Straż

Pożarna

tut&włc!H

TELEFONY

lnformac.ia telefoniczna
08,

666-41.
499-90.

Pol(otowle Ratunkowe
PoAJ"otowie MO 07 400-00,

83
595-55
257-77
09
500-0G

TEATRY
l(odz. 19.19
POWSZECHNY
„Wszyscy moi synowie''
TEA'.tR 1.15 - godz. 19.15 „Gru
be ryby"

STS „PSTRĄG"
„Czlowiek ozdobny
czy"

godz.
barwą

20

rze

MUZEA
(ul. Wieckowskiego
SZTUKI galeria nieczynna
36)
Dunlkowskiego, g.
wystawa
ARCHEOLOGICZNE T ETNO•
GRAFICZNE (Pl. Wolności 14)
czynna tylko wystawa .,Uzbro
lenie dawnej Japonii", godz.
11-15

nie0ie

de siali nam: uczestnicy obozu
harcerskiego Hufca Łódź-Pole
sie Szczep im. A. Stępnia pr~y
Technikum Przemysłu Gastrono
micznego przebywający w Dźwi
rzynie: harcerki z Hufca „Promienist ych" (Bałuty) (obóz nr
Swiętou
w
przebywające
4)
oraz pozdrowienia utkane
ściu
z szumu lasn, przepojonP łagod
Warty,
no kojqcym szmerem
pron1ieniami zachod~ą
ozłocone
cego 9Jońca - przesyłają uczest
szkoleniowo-wyponicy obozu
czynkowei;o 7.D ZMS Łódź-Gor
na i śródmieście z Borku nad
Wartą.

DZIENNIK ŁÓDZKI nr 195 (68:>8)

REWOLU·
HISTORII RUCHU
CYJNEGO ~ (ul. Gdańska 13)
godz. 9-15
WLÓKIENNICTWA
HISTORII
(Piotrkowska 282) czynne od
&odz. 10-17
ŁÓDZKIE

od
czynne
czynna do
K
BAŁTYK

ZOO
9-19

godz.

(kasa

1a)
J N

A

„Doczekać

zrnrn
ku" od lat 16 (USA) gódz. 10.
12.30, 15, 17.30, 20
„Angelika i sui
LUTNIA
tan" (fr.) od lat 16, god~. 16,
18,

20

(USA)
POT,ONIA - .. Zab6fcy"
od lat Ili, e;O<lz. 10. 12.15 14.30.
17. 19.30.

- „Pall się, moja panod lat 16 (czech .) godz.
10, 12, 14, 16, 18. 20
WLOKNIARZ ...., nieczynne,

WISŁA

no"'

I, 'D'ltt'owddetd -

Lutomi-kla tH.
DYŻURY

„Wielka miłooć"
WOLNOŚC od lat l4 (fr.) godz. 10, 12, 14,
16, 18, 20
„Piękny

ZACHĘTA (wł.) od lat

16.

listopad"

18, godz. 10, 12, 14.

18. 20.

„Miłość, mi
(wł.) godz. 19.30
miłość"
(kino czynne tylko w dni po
godne)
„Jesteś
STYLOWY-LETNIE (USA) godz.
mężczyzną"
już
czynne tylko w
19.15 (kino
t.ini pogodne)

TATRY-LETNIE lość,

KINA STUDYJNE
I SPEC.JALNE

11-19

iąo dxień
związku

1 „męskie", ręczniki,

cy.

lllllłlllllllłllllllllllllllllllllllli

A. Od wczoraj, w

Lodzi

Wzorcownia

Conat lerz

Ostatnio Łódż należy do najul>ozeJ chyba w Warzywa i owo
miast w
ce iaopairywanych
Nie mowiąc już o takraju.
kich rarytasach z importu jak
na
ktorych
brzoskwinie,
np.
\v ybrzeżu, w Warszawie i na
Sląsku jest w bród, a w Łodzi
trudno nabyc, jak papryka, któ
leJ z zapo „rzeuu\·••a J. l.) i.;l1 lJU ~ua
20 ton. o
tylko
otrzymamy
pomidory Leż
z~ykłe .krajowe
me zawsze jest łatwo, podobzielone·
nie Jak 1 o wszelkie
przyprawy jak koperek, pietru
szk'.1 lip. Dlaczego Lak się dzie
Je l co wpłynęło na tak wyraż
ne, nie 1.ylko ilościowe ale i
jakościowe, pogorszenie' dostaw
dla '1a·
jarzynowo-owocowych
z tym pytaszego miasta? niem zwróciliśmy si~ do dyret:
cji łódzkiego Przeds. Warzywa
'
Owoce i Kwiaty.
ARTYKUOD
ŻACZNIJMY
RozprowaLOW Z IMPOR'.tU.
dzane są one według rozdziell~ika za pośrednictwem Centra
li Handlowej „Hortexn, a więc
w warunkach na które łódzki
handel warzywno-owocowy pra
kt)'.cznie niewiele ma wpływu.
czynione
interwencji
Proby
bezpośrednio w granicznym pun
importowanyc!l.
kcie rozdziału
niewiele dały,
tez
towarów
oświadczono
jak
bowiem
i
„,Varzyw
przed~tawicielom
rozdzielnik
tzw.
Ov.,rocow" wysyłkowy w ogóle nie wymie

•

Zącle

zl

~~''-'-"'-"'-'"'-"'-"'-"'-"'-"'-'-"-'-"'-'-'-'-'-'-''''"'-"'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'''-'''~ ~'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"'-'-'-'-'-'-'-'''-'-'-~

N~'-'-'-'-~

Witaminy na cenzurowanym

dla
I

Zącle Lo

Zącie l::..odzl

Zqcle Lodzi

~''''''''-'-~

~

„Pojedynek w
STYLOWY
słońcu" (USA) od lat 16, godz
15. 17.30, 20.
STUDIO - „Fabryka nieśmier·
telnych" (ang.) od lat 16, godz.
17.15. 19.30.

ADRIA

Po:iegnanie z tytuRzymie'"

w
„Zabłąkana
(wł.) godz.

łem

od lat 16
15,

17.30.

10, 12.30,

20

Kino filmów polskich (USA)
TATRY - .. Kleopatra"
od lat 14, godz. 9.45, 13.15.
Ba .i ki: „Przekorna chmurka"
godz. 17 ... Dziura w ziemi" od
lat 14 (poi.), godz. 18, 20.15
„Pomyłka szpiega••
CZAJKA (tadz.) od lat 14, godz. i7
19.45
DKM ~ „Powrót rewolwerowca" (USA) od lat 14, godz.
17,
ŁDK

19

- „Co wieczór o jedenastej" (radz.) od . lat 14, g. 1~
o zmierzchu" (USA)
„strzały
ocl lat 16, godz. 17, 19.45
,.Most" od lat 14
ODYNIA (ju1{.), godz. 10, 12.15, 14.~0. 17
lat 16
od
,,Wspomnienia"
(kub.) godz. 19.30
„Dziata Navarony"
H.4LRA
0<1 lat 14 (ang.) godz. 16, 19

l

MAJA od lat 14

„Bitwa o Anglię"
godz. 15,
(ang.)

20

17.30,

Łl\CZNOśC -

nieczynne.
„RogoGWARDIA pag" od lat 16 (wł.) godz. 10.

MŁODA

14.30,

12.15,

17,

19.30

„Los Golfos" od lat
Mt;ZA 16 (hiszp.) godz. 16, 18, 20
„Sami swoi" (poi.) od
01.:A lat H godz . 16, 18, 20
POLESIE- „Dwoje na drodz""
(USA) od lat 16, godz. 17, 19
(Wł.)
,,Obcy"
POPULARNE od lat 16, godz. 17, 19.15
w
„życie
PRZEDWIOSNIE Battersea" (ang .) od lat 18,
gn<lz. 15, 17.30. 20
rozpętałem
„Jak
POKO.J
II wo.Jne światowa" cz. l i I
„Wśród
bronią",
„Za
III
swoich" od lat 14 (poi.) godz.
16,

19

„Poradnik żonatePIONIER lat 18
od
mężczyzny"
go
(USA) godz. 16, 18, 20
„Cztery damy
REKORD
as" od lat 18 (fr.) godz. 10,
12. 14, 16, 18 „Pałace w płt ,_
(rum.)
mieniach" od lat 16
godz. 20
much" od
„Władca
ROMA lat 14 (ang.) godz. 10, 12 „Lew
do skoku" od lat
się
pręży
16 (węg.) godz. 14, 16, 18, ~Il
SOJUSZ - „Dr Crippen prze<i
sądem" od lat 16 (ang.) godz.
17,

19

STOKI - „Hugo i Józefina" od
lat 11 (szw.) godz. 16, 18, 20
„Winnetou wśród sę
$WIT pów" oń lat 11 (iug.-NRF) g.
10. 12.15, 14.30 , 17 „Najpiek·
nieiszy wiek" od lat 16 (cze•
ski) godz. 19.30
DYŻURY

Pr2ybv•1ew~kle~"

41.

rzańska

Sporn~

83, Nowotki 12, Gdańska 91, Na

29.

n Klinika Poł.-Gin. AM dzielnica Sródmieście, l)Ora!lnie
.• K" Nowotki et i Koocińskielto
32 oraz z drzielnicy Górna paradni& „K". ul. Cleszkc:>wskielto 5,
Szi>ital im. Madurowicza
di.\elnica Pole!;\e oraz dzielnlci.
..K",
!)()radni~
Śródrnieścll!.
Piotrkowsk• HJ7 I >et orH s
dzielnicy Górna ooradnia „K".
ul. Lecznicza &.
Szpital
Chirurgia południe im. Pasteura (Wigury 19)
sz~ital
północ
Chirurgia
im. J;ordana (Przyrodnicza 11!1)
Szpital
Chirurgia urazowa (Kl'liar.iewlim. Biegańskiego
cza 1/5)
Szpital Im.
Laryngolo~a
Pirogowa (W61ctańsi<a 195).
Okulistyka - Szpital im. !'lar
lickiego (Kopciński!!gO tt)
ChkurgJa i laryn11olo~ta Mi!eS?.ptta.l l!'ń. t(on~ni(Sporna ~/!IO)
Chlrur~a !zczekOWo - t1'>afl!Ooo
lrn. Bullckieii:o
wa - Szpital
(Kopeińskiel(o 22).
Centr. Szl'.)1·
Toksykolóltia cieromłkleg<>
tal KH•n. WAM

cl~a

ekiej

113).

NOCNA

APTEK

SZPITALI

Szpital im. R. 'Wolł .... dz.!etoraz z d0iell'lie'J'
Bałuty
nir.a
Górna ooradnle „K''. Felińskie
go 51. Prr:ybynews\ciego n.
d!\etSzl)ltal Im. J°ot"i!ana nica Widzew <>raz z d>rielnicy
Górna ooradnia „Ku, ul. Od•

!IOMOC

Ur!tARSKA

Nocna pom~I! l~karska Stacłl
nrzv
Ratunkowel[o
Po11:otowia
al. Sienkiewh:za 13'J, tel, 1166"".

_

z,\. PLUGA PRZERWA

z. w.:

Pracuję

20

już

NTU 303·04

I

Ja,t

dlatego korzystam z 26-dniowe
go urlopu.
Czy
przerywaiąc
praci: na jeden rok nadal bę
dę korzystala z urlopu w tym
wymiarrze?
RED.: Nie. bo przerwa w z<atrudnoeni<U trwająca dłużej niż
3 m 1esiąoe,
powoduje utTa t ę
nabytych
praw
urlop~wych.
Zatem
podejmując
pracę
po
12-miesięc;z.nej
przerwie musiała
by Pani zaczynać od 14-dni~
wego u.r.1opu.
KAWIOR ZA 1.201

od owiada

•

w

RED.: Na pewno Pani ~ ra•
cię. Ale nie jest to zależne wyłącznie o<i perso•nelu .. DetikatP.-

ZŁ

wzajemnym
porozumieniem
stron?
RED.: Nie i stąd musi Pan
pon ieść
skutki wypowiedzenia.
A są nimi utrata bieżącego urlo
pu i konieczność oczeki\vania
na urlop u nowei;:o praco<iawcy pełny rok.

sów". ów kawior oochodził bowiem ze „skupu od ludności". a
będący w oryginalnym
opakowani·u jednostko·wym. nie mó~ł
być
dzielony, gdyż na tg nie
zezwalają przepisy. Jedyinie kawior
czerwony,
dostarczany
!notabene bardzo
rzadko) 7.e
źródeł państwowych, sprzedawa
ny jest na wagę lub w ooakowaniac,., 70-gramowych.
SKRÓCENIE WYPOWIEDZENJA
P. B.: Wypowiedziałem urnowe o prace, ale potem za ZJ::"Oda dyr@ktora odszedłem po 6
tygodniach. Czy ten tryb roz-

STALA

Dnia .15 sierpnia 1970 r.

zmarł,

przeży.w•

S. t P.
ROMAN
GERTNER-STACHECKI

Kawaler Orderu Virtuti Militari, odznaczo
ny Krzyżami: Niepodległości, Walecznych,
Za5ługi
Złotym
i Brązowym, skaut,
legioµjsta I brygady, oficer WP, uczestnik
AK. instruktor )larcerski, nauczyciel Wyprowadzenie drogich
dnia 19 sierpnia br.
plicy Stareę 0 Cmentar„„
wej, o czym zawiadamia
i Znajomych
stąp;

nam zwłok nao god1:. 17 z ka
przv ul. Ogrodoirrono Przyjaciół
RODZINA

Dnia i5 sierpnia 1970 r. zmarła. przeżyw
szv lat 6( .ukochana moja Matka

S. t P.

ROZAllA NOGACKA
Z

DOMU

SARNECKA

l>ogn:eb odbędzie się dnia 19 sierpnia br.
o godz. 17 na cmentarzu św. Franciszka
przy ul. Rzgowskiej, o C?.Ym zawiadamiają
pOgrążone w żalu
CÓRKA.

i

BRATOWA

RODZINA

W tlniu 16 sierpnia 1970 r. miar! nagle,
przeżywny

lat 58,

nasii:

ukocllany

Mąż

i

S. t P.

LEGUCKI

" drogich nam zwłok naYiTyprowadzenie
stąp.i 19 si,erpriia b'!': o g 0 dz. 16,30 z kaplicy
cmentarza -pny ul. Ogrodowej.
ŻONA

i RODZINA

W dniu 15 sierpnia 1970 r. zmarł, po dłu
glej i ciężkiej chorobie, przeżywszy lat 80,
nasz ukochany Mąż, Ojciec i Dziadziuś

o;iedla

dostarczane mleko do
domów?
Jeden jedyny, zna;jdujący
się
w pobliżu sklep,
nie chce takich zamówień przyj
mować.
Skutek jest taki, że
tylko najwytrwalsi, którzy mają i czas i siłę, aby stać codziennie w długiej kolejce, piją mleko.
,
RED.:
Interweniowaliśmy w
dyrekcji MHD, skąd otrzymaliśmy odpowiedź, że brak roznosicieli
nie pozwala kierownictwu sklepu przy ul. Traktorowej świadczyć klientom tego
rodzaju
usług.
Zobowiązano
go jednak, aoy zamawiał takie
ilości mleka,
żeby go można
byto kupić nawet w południe.
kiedyś

OGŁOSZENIA

LUDWIK KABZIJ\lSKI
Wyprowadzenie drogich nam zwłok na•
18 sierpnia br. 0 godz. 17 z kaplicy
cmentarza przy ul. Ogrodowe,i, o czym za•
wladamiamy pogrążeni w głębokiej żałebie

stąpi

„

ŻONA, SYNOWIE. SYNOWE, WNUCZKI

i WNUKI

i

iml•••••••••••••••••••••lii
U KOGO ZGASNIE SWIA TŁO

1, W dniu 19. 08. 11170 r. w godz. od 6,30 do 16,00
ulice: Municypalna, Rudzka od Municypalnej do
Przestrzennej I przylegle.
Z. W dniach 19 i 20. 08. 1970 r. w godz. i. w.
ulice: Demokratyczna od Woje.,. ódzkiei do Granicznej,
Finansowa od Wojewódzk iej do
Matowej, Przewodnia od Matowej do Wojewód.zkiej z ul. przyległymi. Przybyszewskiego od Tatrzańskiej do Przybyszewsk iego 223.a, B'.erna i przyległe. żwawa. Odd.atona, Zawodowa i Zapadła.
3. W dniach od 19 do 21. os. 1970 r. w godz. j.w.
ulice: Podchorążych od nr 1 do nr 60 Artylerzystó~, Zwiadowcza, Obozowa. Szańcowa ,
Łucznicza, Husarska. Radziecka,
Janosika
od· Brzezińskiej do Morskiel!o Oka. Brzez'.ńska od toru PKP c!O MarmuroweJ. Zjazdow·a, Prezydenta, Raszyńska. Kras '.ńskle
go, Sawickiej. Morskie Oko, Pstrowskiego,
Taternicza, Junacka. Chałubińskiego, G iewont od Brzezińs kiej do Telefonicznej, Wy
żynna.
w;ślicka.
L :stopad owa, Tadeusza,
Reglowa, Marmurowa. Turnie, Wichrowa,

Dr
ZIOMKOWSKI
wenerye7-ne.
skórne 111--19
P iotrll:owsll:a
59;
oró~z
sobót.
91365-g
sPOŁDZIELNIA Lekarzy
Specjalistów
„Zdrowie".
Al. Kościuszki 67 leczy
i operuje żylaki kończyn
dolnych, . wykonuje
zabiegi w ginekologiczne,
leczy
zakresie
chorób
kobiecych i zaburzeń hor
monatnych (tarczyca, za
burzenia wzrostu i rozwoju płciowego, otylo~ć.
niepłodność
u
kobiet i
mężczyzn) .
Przeprowadza
badania histopatologiczne
i
cytologiczne.
Bliższe
informacje tel. 664-87
DZIAŁKĘ
80 arów (gleba warzywnicza), zdreno
wana, teren
uzbrojony
z planami i zezwoleniem
na budowę w Pabianicach za stadionem „'1Vłó
kniarza"
sprzedam.
Wiadomość:
Dudek, Pabianice,
I<arniszewicka
183
64 pb
DOMEK (wolny) lub mie
szkanie wtasnościowe w
Łodzi
kupię.
Oferty z
ceną kierować:
Przybvszewski, Biskupiec, Kolo
nia II, woj. olsztyńskie
PS'zczoiYsprzedarn. Tel. 459-17
91284 g
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~UWAGA,

OKAZJAI ~

I WIELKA SEZONOWA OBNIŻKA CEN I
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ŚLEDZIE ŚWIEŻE DO SMAŻENIA:

~~

duże
średnie

: · {'

15
z 11

z

ŚLEDZIE SOLONE

a

Llldll

H<J.lna, Spiska, KobZowa, Obice.zna i Olkuska.
.
(. W dnm 20. 08. 1970 r. w godz. J.w.
ulice: Ekonomiczna, Starorudzka <>d Demokratycz
nej do Przestrzennej i przylegle, Demokra
tyczna od Wojewódzkiej do Starorudzkiej.
s. W dniach od 20 do 31. 08. 1970 r. w godz. j. w.
ulice: Planowa . Tatarczana. Klinowa, Bylin.owa,
Spadkowa. Aleksandrowska od Chochola
do Spadkowej. żyzna. Konopna, Gruntowa,
Wersalska. Warzywna. Ratajska, Sniadeckiego, Tytoniowa, Szczecińska od Konopnej do Aleksandrovosk iej i Kujawska.
6. W dniu 21. os. 1970 r.· w godz. j.w.
ulice: Karowa, Piwowarska, Pańska, Godna, Prze
strzenna i przylegle.
7. W dniach od 21 do 23. 418. 19'10 r. w godz. od
7 do 19
ulice: żeńców. Zapustna. żabieniec od Marzanny
do Chłopskiej, Krynicka, Słomiana i Pabianka.
8. w dniach od 21. 08. do I, 09. 1970 r. w godz.
6,30 do lG
ulice: Hokejowa i przylegle.
9. W dniach od 22. 08. do 23. 08. 1970 r. w godz,
od 13 do 19
ulice: Liśc'.asta od Szczecińskiej do toru PKP,
szczecińska od Liś cias tej do Selerowej, Se
lerowa, Pabianka. Słomiana. Krynicka. Kie
ratowa, Zapustna, Samopomocy, Marzanny
i Tra\<torowa Od Marzanny do żeńców.
10. W dniach od 2ł do 25. 08. 1970 r. w godz.
od 6,30 do 16
ulice: Pab'.anicka od 3 Maja do Pabianickiej 184,
Starorudzka od Pabianick'.ej do Aleksandra.
11. W dniu 25. 08. 1970 r. w godz. j.w.
ulice: Zgierska od Sowińskiego do nr . 171, Sasanek od Zgierskiei do KonaroweJ_. _Sw1etl.aną od Sowińskie~o do Przedw1osn:a. Kruszynowa, Truskawkowa, Komczyno.,."a l TU

S. t P.

zł
zł

8
na 6
na

fałszywego

zł
zł

Przypomnijmy r:i.z jeszcze niechlubne dane Swiatowej
Organjzacji Zdrowia. Niechlubne dla nas, bowiem wedłu~
nich, Polska znalazła się w światowej czołówce państw
o najwyższym wzroście chorób wenerycznych. Co praw
da w Łodzi nie było dotąd źle, ale obecnie specjaliści
zaczynają zdradzać pewne oznaki zaniepokojenia. „Fala
epidemiczna", która w naszym mieście zaczęła tworzyć
się dość późno, w stosunku do innych ośrodków w kra
ju, obecnie jak się wydaje, osiąga swój szczyt,

Z

Chciałabym
się
doczy mieszkańcom 0im. Reymonta
będzie

l!. l;z~~?:'~6. OS. 1910 r. w godz. j.w.
ulice: Ekonomiczna od starorudzkie.i. do Bierne.1,
Starorudzka od Demokratycznej do Przestrzenne.J i przylegle.
13 W dniach od Z6 do 28. 08. 1970 r. w godz. j.w.
ulic~: Tomaszow;ka od toru PKP do Wisk'lna,
Kolumny od Tomaszowsk;ej do Bron '.sina,
Czółenkowa i przyległe. Cial(n i1<owa . Trąn
sportowa. Kop~lniana i Jedwabn:eza.
Ił. w dniach Gd 27. 08. do 2. 09. 1970 r. w
gO<lz. j.w.
ulice: starorudzka od Demokratycznej do Przestrzennej i przylegle.

Brat

STANISŁAW

CZYTELNICZKA

BAŁUT:
wiedzieć,

~..BłiiE~ZC~ELW:SU'S1ZS&ZLLZ

Hy lat 13

Skutki

wstydu

SPRAGNIENI MLEKA

większego
znaczenia
budżecie domowym.

ma

OB. M. LIPl!l<SKA: Bardzo sie
ucieszyłam,
irdy w jednym ze
sklepów delikatesowych
zobaczyłam
kawior. P<>prosiłam o
3 dkl:'.
Chciałam nim uraczyć
chorego. który z trudem odzyskuje apetyt. Niestety, mogłam
kupić
tylko cała kilogramowa
puszke za ttiebaJ:"atelne 1.200 zł.
Czy naprawde „Delikatesy" nie
mogłyby tego „rarytasu" sprze
dawać na wagę? W ten sposób'
mogłoby g 0
nabyć kilku k!ien
tów, a tak to tylko ci, dla któ
rych 1200-złotowy wydatek nie

eme1l't,

i

wiazanla Jest r6wnoenaC7JllY' ze

I kg,
za 1 kg,
za

2ł zł

~~

~
~

~
~

~

dawniej po cenach od 18 do
za I · kg,
obecnie już od 6, 1, U i 16 zł za I kg,

~

do nabycia we wszystkich sklepach branżowych CR,

~

~

MHD i PSS w Łodzi i województwie.

~

~

~~~,~~~~~~~~~~

DROBNE

DOM
jednorodzinny
z
ogrodem (c.o., wszystkie
wygody)
sprzedam.
Łódź, Starogardzka 21
KUPIĘ
maszynę
dziewiarską, produkcyjną nr
12, nową lub w dobrym
stanie.
Gdańsk,
telefon
52-40-08
5588 k
RATLERKA brązowego z
rodowodem,
po imporcie, dwumiesięcznego
sprzedam. Pabianice, Ka
rolewska 97 (blisko dwor
ca)
66 pb
MASZYNĘ
„Singer"
sprzedam.
Kowieńska
9-16
91463 g
MASZYNĘ

dziewiarską

8/100,
stan
bardzo dobry - sprzedam. 22 Lip
ca 113, m. 19
91457 g
AMERYKANKĘ

'Według statystyk Przychodni
Skó.rno-Wenerologicznej
dla
m. Łodzi, w okresie od stycz
nia do maja br. zanotowano
tu 333 przypadki zachorowań
na kiłę, podczas gdy w tym
samym okresie ub. roku bv.
ło ich o 50 mniej 283. Tak
że dużo, bo o 68 przypadków
więcej, zanowwano jeśli chodzi 0 rzeżączkę.

Ten wzrost ma z całą pew
związek ze zwiększeniem wykrywalności. W każ
dym stwierdzonym przypadku przeprowadzane są badania
w
otoczeniu
chorego.
Sprawą jednak najważniejszą

nością

w całej tej profilaktyce, jest
właściwie prowadzona akcja
oświatowa. Mają temu celo_
wi służyć prelekcje w klubach. pogadanki w szkołach.
Ostatnio, dzięki porozumieniu
z WKZZ. przygotowuje
się
szeroką akcję oświatową
W
zakładach pracy.
Innym z kolei przedzięwzię
ciem są prowadzone, również
w zakładach pracy. tzw. ba
dania celowane. Pewne grupy pracowników poddaje się
badaniom kontrolnym. Cho.
dzi w
tym wypadku o uchwycenie zachorowan wśród
ludzi młodych. którzy po ukończeniu nauki w szkołach

przez pewien, czasem krótszy,
czasem dłuższy okres, nie po
clejmowali pracy, mieli oką
zję d 0 kontaktów z różnymi
środowiskami, lub też podej
mowali już pracę kilkakrotnie.
Jednym z niezwykle istotnych
problemów
w
walce z ;,chorym Erosem",
jest
sprawa dzieci. W roku ubiP.głym 40 kobiet, które kiedyś
były chore wenerycznie urodziły dzieci _ zdrowe. Rów
nocześnie jednak w tym okre
~ie w przychodni matki
i
dziecka w tejże poradni skór
no-wenerycznej
na
leczeniu
przebywało 21 kobiet cieżarnych. Czworo dzieci urodził<>
się z kiłą.
w roku bieżącym. to znaczy do maja, pod opieką przy
chodni znalazło się już
16
kobiet ciężarnych. Na siedem
porodów, w dwóch przypad.
kach urodziły się dzieci mar
twe. I te dane są już powodem do zaniepokojenia. P<>wodem tym większym, że ko
biety zgłaszające się na oddzia
ły położnicze łódzkich szpitali
w znacznym procencie
nie
mają obowiązkowego przecież

wyniku badania (tzw. odczyn
Wassermana),
które
dałoby
lekarzom wskazówkę
czego
mogą się spodziewać i na ja

kie

ewentualności

wać

się

przygotoprzy porodzie.

W

normalnych warunkach,
kobieta badańiU takiemu powinna poddać się
w
okresie ciąży dwukrotnie. Po
raz pierwszy przed upływem
czwartego miesiąca ciąży. Ma
to ogromne znaczenie, gdyż
po upływie teg0 czasu nastę
puje zakażenie płodu. Drugie
badanie powinno być przepro
wadzone przed ósmym miesią
cem ciąży, gdyż w wypadku
późnego zaraże{lia, już w okra
sie ciąży. można jeszcze wy•
leczyć dziecko bez specjalnych
każda

trudności.

powiedzieć, czy to
wstyd. czy też granicząca z bezmyślnością lek.
komyślność. Odbijają się one w
wielu wypadkąch
na
tych,
którzy w całej tej historii są
najmniej winni na
dzie.
ciach. Z zestawień
wynika,
że liczba zachorowań na kiłę
i rzężączkę będzie w bieżą.
cym roku wyższa niż w la.
tach minionych. Prawidłowo
rozwijająca się akcja oświa.
towa w połączeniu ze spraw
nie działającymi
funkcjonariuszami MO.
penetrującymi
ustawicznie pijackie meliny,
wyławiającymi z lokali i po
czekalni dworcowych kobiety
lekkich obyczajów,
powinny
sprawić, że epidemia nie bę
dzie się rozszerzać dalej. Prze
de wszystkim jednak, pamif,!tać trzeba o skutkach jakie
przymesc
może
fałszywy
wstyd i lekkomyślność. Pamie
tać powinny zwłaszcz"
przy
szle matki.
(L. Rud.)

Trudno

fałszywy

~~~~~__;~~~~~~~~~~~~~~~~

R.A DIO I• 'TV
WTOREK - 18 SIERPNIA
1970 R.
i"ROGRAM l
Wiad.
10.05
„Jak to
wła'śc1wię je'St?" opow. 10.25
Z muzyki kiasycznej. 10.50 Socjolog na budowie. 11.00 Muzyka dla wszystkich. 11.49 Rodzice a dziecko. 12.05 Z kraju I ze
świata
12.25 Więcej, lep'.ei, taniej. i2.45 Rolniczy kwadrans.
13.00 P ieśni i tąi'lce. 13.20 Koncert Ork. Mandolinistów ŁRPR.
13.40 „Usmiech, który pozostał"
- aud
14.00 „Gniew" - aud.
14.30 Utwory fortepianowe. 15.00
Wi.ad. 15.05 Radioferie z p iosen ką. 16.00 Wiad. 16.05 Ze św'.ata
opery. 16.30 Popołudnie z mło
dością.
18.50 Muz. i a•kt. 19.15
Dla domu i dla c iebie.
19.30
Koncert życzeń. 20.00 Dziennik.
20.25 Kilka ballad. 20.47 Kron ika
sportowa. 21.00 Spotkanie z Temidą.
21.20 „Spotkamy siE; na
kolacji" - słuchow . 22.20 Wią
zanka melodii.
!t2.3o Po raz
pierwszy
na antenie. 23.00 II
wyd.anie dziennika. 23.10 Przeglądy i poglądy. 23.20 Gra zesp.
Rozrywkowy Rozgt Opolsk iej .
23.40 Tańczymy do północy. 24.00
Wiad.
PROGRAM l i
l0.00

9.30 Wi.adomości. 9.35 Z życia

9.55
związku
Radzieckiego.
Melodie i piosenki. 10.25
Parnasik. 10.5? R Strauss: Symfon:a Alpejska. · 12.05 Z kraju
i ze świata. 12.25 .M. M'elczewski: Canzona prima. 12.40 Komun lką ty.
12.45 Reportaż literacki. 13.05 ,,Se-rce w plecaku''
- koncert. 13.20 Piosenki listy
przebojów. 13.40 „Korytarz" fragm. 14.00 Wiad. 14.05 Studio
Wczasowe. 15.00 Motywy historyczne. 16.00 W1ad. 16.05 Nowości trzech radiofonli
16.45 Aktu
alności łóc:fzk i e.
11:00 Muzyka
lekka . 17.25 „Dwie strony medalu" - mag. 17.55 Recital klawesynowy.
18.20
Wldnokrąg,
19.00 Echa dnia. 19.15 Gra Zesp.
Jonah. Jon es Quartet. 19.30 Mag.azyn literacko-muzyczny „Pod
zn.akiem nosorożca". 21.16 Rumuńsk.a
wiolonczelistka Radu
Aldulescu gra Sona tę D-dur J.
Bacha,
21.31
„Wieczór z dr
Jenzym". 21.55 Muzyczne; migaw
ki. 22.00 z kraju i ze świ.ata.
22.27 Wiad. sport. 22.30 Radiowy Klub Eksporterów. 22.45 M.
Kajka „O cieśli, który na desce wiersze p isat". 23.00 Utwory
Bartoka i Strawińskiego. 23.50
Wia<i.
PROGRAM 111

17.05 Quodlibe-t. 17.30 „Działa
Navarony" - odc. 17.40 Canta
Mondo - czyli św iat owe b~t-

selle!'y. -18.00 Ekspresem. przez
!8.05 Dawnych wspomn'.eń
czar. 18.25 Blues wczoraj i dziś.
18.4~
Kwadrans
dla
Juliana
B reama 19.00 Pierre Pfeffer „Biwak · na Borneo". 19.15 Galopem przez prerie. 19.3:\ Oficy na wrocławska - magazyn. 20.io
Nowe, nowsze i najnowsze. 21.00
Przepisy do dziejów miłosne.go
reżimu. 21.20 .. Jesteśmy na wcza
sach". 21.40 Na poboczu wielk'ej
polityk; - fetietc>n. 21.50 G. Ver
di - .,Aida". 22.00 Fakty dnia.
22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów - Charles Aznavour. 2?. .1 5
,.Łuk Triumfalny" E. M. Remarque•a. 22.45 Przeboje zza. Atlantyku. 23.00 Poezi• proza Stanisław Piętak. 23.05 Muzy\<a
św:at.

nocą.

TELEWIZJA
10.00 „Oblężenie Pinchgut"
film fab. p_rod. ang. Cod 16 . lat)
(W). 11.40 Przerwa. 16.35 W1ado
mości dnia
(Ł). 16.50 Dziennik
(W).
17.00 Telewizyjny Ekran
Młodych
(W). 18.50 „Rok 1920"
program dokumentalny (W).
19.20 Dobranoc - „Botek i Lolek na wakacjach" (W) . 19.JO
Dziennik (W). 20.05 „Obtężeme
Pinchgut"
film fab . prod.
ang. (od lat 16) CW) . 21.45 W
Łysej Górze (z Krakowa). 22.15
Dziennik (W).

1~•
..
dwuoso- lllfllllilliltltllillll-.illll„lllllLllilllllSllill&lli1l•••ESllllll"Lilll!•••s11J111lllll&„EllllLlil'llllW"!llfiai'll!l!~i·"·'lllSll'llllillCllllllJlllWS::l&llllllllllZll'lllC!lllllU!alllE•lll•••111P!llr.11.111„11.

bową i szafę 3-drzwiową
NIEMIECKI,
rosyjski,
sprzedam. Styrska 3, m. Keppe.
Wigury 12,
front, '-"""""°'°""""""""~""~ ~~""'°'°""""""""'°'°'°""""'°""""""""~
:i3 (dojazd Nowotki do II wejście
90560
Tarnki)
91424 g
MATEMATYKA,
fizyl<a.
CZĘSCI
do
samochodu Magister Niepokojczycki.
90817 g
marki
„Mercedes"
typ tet. 533-20
i9-0-D i 200-D sprze- MATEMATYKA
po
dam. Tel. 604-18
91441 g prawki, egzaminy. 257-57
„TRABANTA
601"
m~r Pluskowski.
sprzedam. Tel. 490-46
KIEROWCA z II kat.
MAŁŻEŃSTWO
bezdziet- przyjmie każdą pracę po
godz.
16. Oferty „91422
ne, członkowie spółdziel
ni, poszukuje pokoju sub Prasa , Piotrkowska 96.
lokatorskiego. Oferty
ROZALIA
Szklaruk
.,!H405" Prasa, Piotrkow- Franciszkańska 109, zguska 96
biła
pieczątkę
o brzmie
Łodzi,
cło
2-po-K-O_J_E--z-~k-t-ic~h-n""i-ą niu
„Nr II/4832 Prowawygody (bez c .o.), zamie dzący książkę meldunkoFranciszkańskiej
wą
Łódź-Bałuty"
91432
nię na pokój z kuchnią
Tel. 609-14, godz. 8-14
LOKALU na zakład rze
pilnie poszuKUPIĘ pokój z kuchnią, mieśtniczy
w Łasku lub Rawłasnościowe z wygodami kuJ ę
- centrum Łodzi. ·Oferty domsku. Oferty „91418
przesylać:
Biuro Ogło Prasa, Piotrkowska 96
szeń. Warszawa, ~więto
NOWOCZESNY
krój
iańska 9 pod „142710"
damski, dziecięcy, opanu
jesz
pod
gwarancją.
Wy
PRZYJMĘ panią na mie
Mechlińskiej,
szkanie. Kowieńska 9-16 na ta zek
t
ł
N a w rot 32
91515 g
DW~ pokoje, mała kuc h
r ze m sł o w c
nia, przedpokój, słonecz PRYWATNE Biuro Mane, wygody (prócz c.o.), trymonialne
„Sy renka
50 m kw., telefon ,bloki
posiada najwięcej '>fert.
II p. okolica Pl. Niepo- Warszawa,
Elektoralna
dlegtości,
zamienię
na 11. Informacje 10 zł zna
w poniedziałki
równorzędne
o
mniej- c7kami
5149 g
szym
metrażu.
Oferty PRAG!>llF.SZ szczęśltwee.>
Życzymy pomyślnyc,Jt 1Jak11pów.
„91451" Prasa, Piotrkow- mał7.eństwa? Napisz: ._ve
ska 96
nus",
Koszalin. KoleJoDOM SPRZEDA1:Y WYSYŁKOWEJ
KAWALERKl P<>SZukuję \Va ' · SWi<:!roń Błyska
W ŁODZI
Oferty
„9142>"
Prasa, '"''M.nf„ D"7eślem,y lt.raPiotrkowska 96
jowe adores;r

....

DOM

Sprzedaży Wysyłkowej

ZAPRASZA
S K LE P U w
ul. Bojowników Getta 5
29)
(boczna od ul.
w którym oferuje

•

ODZIEZ

na sezon szkolny 1970/71 r.
oraz wiele innych ciekawych a r y k u ó w
p
y
y h.

SKLEP DSW czynny jest codziennie, w godz.
10-17,
12-17.

DZIENNIK ŁODZKI nr 195 (6858)
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Z KRAJU
.t.

W

DNIACH

od 18 do 22
będą w Warsza

bm. toczyć się
wie obrady międzynarodowego
seminarium poświęconego problematyce
higieny
żywności.
Organizatorem seminarium Jest
Europejsk ie
Biuro Regionalne
Swiatowej Ori;anizacji Zdrowia.
... PRZED 30 Jaty - 17 sierpnia 1910 r. hitlerowscy oku
panci zniszczyli
pomnik Ada-

„Zabiłem
(Dokończenie

B·rmanna••

re str. 2)

rótko · przed godziną 12 w nocy
Gray,
wówczas
żołnierz
23 brygady pancernej
stacjonującej
w
Flensburgu
w
Niemczech dotarł
z Bormannem, przebra·
nym w mundur brytyjskiego oficera do
niemiecko-duńskiej
granicy.
Czekało
ich przema l\1ickiewicza
na
krakow- kroczenie punktów granicznych kontrolowanych
przez
brytyjską
żandarmerię
wojskowa.
niemiec
skim Rynku Głównym. Wcześ
niej je<ienią i zimą 1939 r. o- ka straż · graniczną oraz duńskich celników. Nie
miecki
strażnik
podszedł
do
samochodu,
rozpo·
kupanci
zniszczyli
Pomnik
Grun,v.aldzki i Pomnik Tadeu- znał Graya (który onl>ywał dwa razy w tygo15ZR Ko~ cinszki na Wawelu. Z dniu podróż do Danii po zaopatrzenie), zasaluGray
Rynku Głównego usunięto rów tował i poprosił brytyj skiego żan~:irma.
nież płytę upamiętnia~ąca f>rzy powiedział, że jadą obaj na i>rzyj~rie, samochód
sięgę
Tadeusza Ko~ciuszki,
a został przruuszczony. Duńscy celnicy nie zainte
sprzed Te•tru im. Slowackiei:o resowali się nimi i bariera granic7na została
Znalazłszy
się
w Danii Bormann
pomnik Aleksandra Fredry. podniesiona.
nabjerał pel1vności
siebie.
Przerwał
milczenie i
aroganckim głosem ?:auwatył „ludzie na pun
ktach granicznych byli głupi , okazujac tak ma
ło
zaintereso,vania". Po trzech milach podróży
Bormann poprosił o zatrzymanie wozu.
Gray
uczynił to I obserwował go z napięciem.
Wiedział,
że
Bormann
posiada broń schowaną. w
marynarce. Kiedy włożył rękę do kieszeni mun
duru Gray instynktownie ścisnął ukryty
w
.t. W NAJBLIŻSZYM czasie kies7.eni pistolet. Bormann wyjął je<lnak z kieuda
się
na
Bliski Wschód szeni rolkę
czarnej taśmy i przykleił ją na
przedstawicie! brytyjskiego Mi krzyż do jednego z przed nich reflektorów wonisterstwa
Spraw Zagranicz- zu. Poinformował Graya, iż będzie to znak roz
nych, William Luce. Jego zadd poznawczy dla dwóch ludzi którzy czekają nań
niem jest
zasięgnięcie
oprnii i wręczą Grayowi zapłatę 3 tys. funtów. Gray
polityków arabskich w sprawie utwierdzał się już jednak w mniemaniu, iż In
ewentualnego przedłużenia sta- dzie, którzy czekają na Bormanna nie mogą po
cjonowania
oddziałów
brytyj- zwolić sobie na pozo~tawienie świadka jego uskich w
Zatoce Perskiej po cieczki. Musiał podjąć więc natychmiast decyroku 1971.
zję:
czy aresztować Bormanna i zawracać, czy
.t. NIEZNANI sprawcy doko- też - jak planował uprzednio - jechać dalej i
nali napadu na biu1·0 organiza próbować nawiązać kont.akt z ludźmi z organicji Niemieckiej Pa;-tif' Komuni zacji „Pajak". Zdecydował się jechać. Po pastycznej (DKP)
w Hagen,
w ru chwilach
przejechali małą
wioskę
duńska
Nadrenii-Westfalii
północnej,
Hokkerup i podążali w kierunku miejscowości
wybijając kamieniem okno i;ma Rinkenaes.
W
pewnym mompncie Bormann po
chu, gdzie
mieści
się
biuro. nownie poprosił o zatrzymanie
wozu na droOrganizacja OKP w Hagen o- dze. Gray widział linię kolejową biegnącą rów
świadczyła
w związku z tym, nolegle do drog'i z le,vej strony oraz na prawo
że
była
to prowokacyjna alt- w o<llee:lości około 100 jardów wody fiordu
cja sil prawicowo-ekstremistycz Flensburg. Czekali \.V milczeniu. Wreszcie zobanych.
czyli sygnał„. Swfotło zamigotało i Zl!'aslo 4 ra
... INDONEZJA obchodziła w zy. Bormann wstał i stwierdził krótko: „Czas
ppniedzialek 25 rocznicę niepod abyśmy poszli". Zdiał mundurową marvnark~ i
leglości.
Z tej okazji odbyła założy!
własny
żakiet.
Potem. ku zdumieniu
się w Djakarcie wielka defilaGraya
usiłował
zamigotać
reflelctorem
woda.
zu. Gray zrozumiał o~tatecznie, że sądzona mu
.A POLICJA urugwajska are jest zaplata kulą.
Sięgnął
do
samochodu po
sztowala w poniedziałek pew- stena, krzyczac „stać" do oddalaj;Jccgo się bie
nego osobnika zamieszanego w gjem po ścieżce Bormanna.
Uhiegł
on już 40
sprawę
uprowadzenia
amery- jardów od samocho'llu. kiedy Gray O<ldał kilka
kańskiego
eksperta
rolnego strzałów.
Trafiony Bormann uadł ciężko. NaClaude Fly. Osobnik ten iest tychmiast z cietnności gwizdneło 5 kul w kieobecnie
intensywnie
przesłu runku
Graya,
który przywarł
nieruchomo do
chiwany.
7.iemi. Odrzucił stena ~ci~kając jednocześnie nlcrytego pod marynarką colta.
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Zachmurzenie
umiarkowane,
okresami duże. Możliwe prze~
lotne opady.
Temperatura około 22 st.
C. Wigtry słabe lub
umiarkowane z kierunków zachodnich.
Jutro
pogoda i temperatura
bez większych zmian.
Słońce dziś
zajdzie o godz.
19.02, a jutro wzejdzie o 4.31.
Imieniny
obchodzą
Helena,
Klara i Bronisława.

ciemności wyłoniły się
dwie postacie i
m.inawszy
Graya,
którego
uznali
za
martwego podeszli do
leżącego
Bormanna. Wzieli go między siebie i wlokąc
ciało
ruszyli drogą.
Gdy
odeszli
Gray zerwał się, sięgnął po stena i sunął za nimi. Scieżka prow;idziła na brzeg fiord u. Ckryty w krzakach Gray zobaczył łódkę z
dwoma postacian1i i Jeżącym ciałem
Bormanna, Oddaliła sie już ona na 40 jail'dów od bnegu. Brytyjczyk obserwował, jak mężczyźni wrzu
cili ciało do wody. Gray czekał nad brzegiem
przeszło
godzinę,
jednak bez rezultatu.
Łódka
rozpłynęła
się
we mgle. Uświadomił sobie, że
swą
niebezpieczną
grę
przegrał.
Dźwigał
jedno
cześnie tajemnieę
śmierci
Bormanna, którą zam
knął w
mózgu na wiele lat. Wyruszył z powro
tern w stronę granicy. Zatrzymał wóz 10 metrów przed linią graniczn:i czekając na szanse
wjazdu do Niemiec tak. aby nie wzbudzić podejrzeń.
Nie miał przecież pasażera, z którym
opuścił Niemcy. Szansa zdarzyła się, gdy minął
go samochód sztabowy brvtyjskiej armii. Gray
podążył w 15 minut po nim wyjaśniając, iż towarzyszący
mu poprzednio oficer wrócił samo
chodem sztabowym. Gray znalazł się we Flens
burgu, a po paru dniach został zdemobilizo,va
ny. Powrócił do Liver1>oolu, ożenił się i mieszkał tam do 1947 roku. W 1947 roku
ponownie
\vstapił do armii
i został posłany do Niemier.
Słyszał
tam wiele o poszukiwaniach Bormanna.
Ze zrozumiałych jednak względów milczał. Jedyną osobą, które.i
powiedział, że
zabił Borman
na była jego żona.
W roku 1948 Gray zostal
wcielony do służby wywiadowczej i posłany do
Berlina. Wówczas snotkał przypadkowo kobietę,
która powiedziała, iż jest byłą żoną zbrodniarza hitlerowskiego
poszukiwanego
za zbrodnie
dolrnnane w Polsce
Willy Herbsta,
Gray
zapytał ją, czy mąż jej znal Bormanna. Kobie!a. p~twierdziła i ws!>omniala. iż mąż -po'-\•iedział
JeJ, ze Bormann uciekł z Sch1eswig-Holstein w
roku 1946. Jak wiadomo, Flensburg leży w tej
P.rowincji. Gray wywniosko,vał Herbst mu~1ał „ uzysk~ć
inf?rmacje
od organizacji „Pa·
Jak • lecz me znał Jednak wyniku ucieczki. w roku
19,0_ Gray opuścił Niemcy i udał się do Korei,
gdzie
kontynuował
swa pracę
·w
wywiadzie
przy wojskach ONZ. Do sprawy Bormanna nie
powracał
do końra 1965 roku.
Właśnie
wtedv
była mowa o 11chwalenin
vrzez Bundestae 1istawy o amnestii dla zbrodniarzy hitlerowskich.
Gray zdecydował sie na pod.ięrie kroków mają
cyrh na celu nia,vnienie swoiej taiemnicy.
12 stycznia 1966 roku napisał do Denartamentu Badania Zbrodni Hitlerowskich w NRF list
~ którvm stwjerdza., ie posiada. 11e,vne inform;,
rie o Bormannie i pocfał tę hi•torię. Otrzvm:\I
pot,vierdzen;e s·wego listu.
Napisał wiec cirne::i
raz, sue-eru.i::łC, iż ''vładze winny odszukać Ur~zulę ,Sch~_idt,
która
może
potwierdzić
część
Jetzo bistoru„
Na tym kończy •lę
druga
c"'ę~~
opo1Nie~ci
Graya.
Trzrci odcinek ma traktować o prze-
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słuchiwaniu świadków.

EWA

.t. W Bibianowie, pow. Łęczy
ca o godz. 11.30 samochód-wy
wrotka nr rej. IS 9597 należą
cy do Przeds i ębiorstwa Budownictwa Rolniczego uderzył w
drzewo i zapalił się.
Kabina
samochodu spłonęła doszczębn.;e,
Straty wynoszą ok. 30 tys. zł.
.t. Na ul. Rzgowskiej scho.A W Bronówku, pow. Pod- dzący
raptownie na jezdn;ę
dębice z nie ustalonych jeszcze
Henryk ;sa11as.i ak, lat 43 J.L.ltna
przyczyn spalił się dach na onowskiego 7U) potrącony został
borze i domu mieszkalnym, na
przez mo.toc_ykl. . Ofiarę wypad
leżącym
do
Włady"lawa
GakO pr>.ew1ez1ono do pogotowia.
domskiego. Straty wynoszą ok.
.t. Na ul. Zachodniej o godz.
30 tys. zł.
18.45
Stanisław
Kowalski, lat

Kronika
w:ypadków

BONIECKA

(Poznańska 31)
wpadł pod
motocykl IL 84-31 i doznał bar
dzo
ciężkich
obrażeń
ciała.
P~zebywa on w
Szpitalu
im.
Pirogowa. Swiadkowie tego wy
P.adku prnszeni są o zgłoszen i e
się d~ WKRO ~o. ul. W!. By
tomskiej 60, pokoj 14, tel. 516-62 .

58

proszeni
są
wypadku Jaw dniu 15
sierpnia br.
o
goazinie 12.35
na ul. Przędzalnianej 75. (z)

.t.

t~kże

ki

Swiadkowle
w sprawie

wydarzył

się
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Tłum,

- Słuchaj, Piroone, 'WU.es.,; dlaczego nasz
kapral Rafaelli tak starannde wygala se>bie l'/ąsy w kącikach ust?
- Nie wiem, ale zaraz si~ d-0wiem.
- Żeby mieć gładką skórę we wrarżl\wym miejscu!
Paulette stłumiła uśmiech.
I dopiero
:maczn.i e pÓŹniej, na szosie, pomyślała z zawstydze.niem, że uwaga Choya,
pozornie
bez zw1azku z jej osobą, d·otyczy właśnie
jej w jakiś sposób niejasl)y i dwuznaczny.
- Nie mam oo.lecia, co moi(łabym m.icć
WS>Pólnego z wąsami Rafaelliego - rzekła
'arna do siebie, wściekła. Zre5'Ztą jego
tam nic było„.
Spotkała go koło Roncieres, dokąd przyszedł specerkiem. Stał kolo parkanu; uciął
sobie pogawędkę z Lec.nardem. Kiedy podieżdiała do nich, u·niósl rękę do kepi i pod5Zedl do n ie.i. zachowując
wystudiowaną
POstawę pełnej szaeunku stanowc zości:
- Proszę wybaczyć moją śmiałość.
ale
chciałbym
postawić
pani
jedno
pytanie.
Chcę zaznaczyć, że nie ma pa.n·i obowiązku
na nie odpowiadać.
- Ndech pan próbuje - odparła Paulette, przyjemnie zaskoczona ta•kim obyciem.
- Czy pa1ni jest pewna,
że
„chirurg"
nzedł oo schodach na dól?
- Oczywiście odpowiedzia·la Pau1ette,
przyb i erając minę wyni-0słą. Którędy by
w takim ra7Jie wyszedł?
- Oto Jest pytanie r11:ekl Raofae411, Czy na.prawd~ wyszedł?
Paulette mimo wolo co~nęła się o krok.
- No tak - rzekł Rafaelli. - Od samego rana szukamy wszędzie, w promieniu
wielu kilometrów. I nic. A przecież ten
człowiek nie jest cieniem. Gdzieś się musiał ukryć.„ Tymczasem jedynym miejscem,
któ r ego nde przeszukaliśmy„.
- Co? - rzuciła Paulette stl'llm'ionym gto
sem. - Nasz dom?
- Właśnie rozmawiałem o tym z tym
panem - rzeki Ra.faelli. - W gruncie rzeczy tx> idea·lna kryjówka„.
Teraz pani
twierdzi. że zszedł na dól, ale przecież pani s>traciła przytomność i może pojawienie
sie pana Leona-rda 2'lllusiło go do uciecr,ki
na górę.

R. Wysoeloi

- Idę najplel"W pr.zeszukać
m-r~h
.....;
rzekł Leonard następnle piwnice.
- Ja nie mam prawa w.ohodzić - ośwdad
c~yt Rafaelli ale zostanę tu do czasu,
az pan przeszuka dom. W razie
ala•rmu
niech pan krzyc11:y, wtedy będę mógł sobie
pozwolić.„

Odpiął

kaburę rewolweru 1 ten gest, który P_rzy każdej innej okazji wyda·walby się
jej sm1eszny, przeszył ją dreszczem. Mimo
woli zrobiła ruch, jakby chciała udec do
domu „ lecz powstrzymała się.

- Ja.„ Ja się boję - szepnęła. - Zaczekam tutaj.„ nie przeszkadza to panu?
. Rafaeli potrząsnął głową. Pa.ulette. mimo
ze drzala ze strachu, nie mogła się oprzeć
by nie przyjrzeć mu się dokladn:e spod o~
p~1szczonych rzęs. Był niski. ale ha rm-0nijn1e zbudowany, a w mundurze wzruszał
jakimś męskim urokiem. Niczego sobie. n!e
ulega wątpliwości. I Paulette której doświadczenia ograniczały się do dyżurek w
szpitalu, która znała życie szare I bez przygód, nie mogla się oprzeć wzruszeniu, jakie budziła w niej ta nadskakująca powściągl iwość, którą wobec niej okazywał
Przyszła jej na myśl uwaga, jaką zrobil
Choy. Czy ten chytry żandarm nie żartował
sobie z tego, że Rafaelli czuje coś do niej?
Ta myśl byna.jmnit>1 n•ie była dla niej ndeprzyjemna
i
pobudzała
jej wyobraźnję.
Zresztą Rafaelli swoją troske 0 grzeczność
posunął do tego stopnia, że bawił ją konwersacją. Za temat wybrał to,
co w tej
chwili interesowało ich oboje, Leonarda.
Mówił, że mimo podeszłego wieku ten czło
wiek wydawał mu się s '. lny i godny zaufania. I wtajemniczył Paulette w pewne
wyjątkowo barwne szczegóły, z jakich starzec przed nim się zw i erzył. Leonard więc,
na przykład prz<"z pewien czas pracował
w związku łowieckim. Wówczas praca jego polegała na tym, że pilnował zwierzostanu tej okolicy, dbał o zwierzęta. a nawet leczył 1~ po to, by późn'.ej członkowie
związku mogli je zabijać. Paulette skwitowała ten paradoks wybuchem śmiechu.
Od polowania Rafaelli przeszedł do myśli
wych, a następnie jakąś krętą drogą, której subtelności Paulette na razie nie uchwyciła, do „chirurga".

"'- A to C!latego - precyzował - te „cMrurg" żYWi uczucie bezwzględnej zemstv.
Najpierw więc prowadzi drobiazgowe ślectz
two na temat swoich ofiar. Następnie ustala wytyczne, toruje drogi aby uderzyć
na pewniaka. Tak więc za pierwszym razem, kiedy został zaskoczony, chodziło mu
tylko o rozpoznanie. Ale wczorajsze wdarcie się do domu, podjęcie takiego ryzyka
z lancetem w ręku, dowiodło przecież, że
ma zamiar zamordować„. bo przecież ten
lancet pani go widziała, nieprawdaż?„.
Słuchając go, Paulette poczuła w końcu
jakiś
niepokój,
stopniowo przeradzający
s;ę w irytacje:, ale pojawienie się Leonarda
położyło kres ich rozmowie. Zapewnia! on,
ze przl"Szukal dom od strychu do piwnic
i
niczego podejrzanego nie znalazł. Pani
Muss-Ledura1. zawołała go ze swego pokoju, kiedy schodził po schodach: wyjaśnił
jej
że
szukał na strychu jakiejś starej
broszurki o samochodach,
Paulette wróciła z nim do domu. a Rafaelli oddalił się Pani Muss-Leduran która obserwowała ich z okna, zaczęła ją wypytywać na jego temat.
- Moja biedaci.k 0 - oświadczyła w konkluzji - możesz sobie wyszukiwać wszystkie możl'.we tłumaczenia, ale ja nie jestem głupia: jak tylko zobaczysz portki
zaraz lecisz. Przyznaję, że ten mały Ra~
faelli zdaje siP Rafaelli jest sobie
nawet niczego, choć za moich czasów żan
darmów rekrutowano spośród prawdziwych
mężczyzn.

Po obiedzie ucięła sobie drzemkę. Paulette skorzystała ~ tego, by również s:ę
przespać. Zapadła w ciężki sen, wypełnio
ny bezładnymi widziadłami. Obudziła się
jakby z watą w uszach i z s'.lną m igrena.
której n;e zdołało rozproszyć wielokrotne
obmywanie twarzy.
W domu panował już półmrok Zapaliwszy światło, Paulette przylgnęła 'twarzą do
szyby.
Na dworze ołowiane zimowe niebo wisiało ciężko nad doliną, którą szybko ogarniał
zmrok. W parku wierzchołki drzew chwiały si<: w podmuchach w:chury
gwałtownej
i lodowatej. Nagła. niepohamowana panika ogarnęła Paulette. Zacisnęła zęby. Zamknęła oczy, złapała sie pięściami za skronie i głucho powiedziała sama do siebie:
- Boję się. boję się, chcę stąd odejść,
nie chcę tu dłużej zostać.
Zawołano Ją z drugieg 0
pokoju. Wzięła
się w garśc. odetchnęła głęboko, wyszła na
korytarz. Tu znowu opadły ją strachy, tak
bliskie, tak natrętne, że musiała zdobyć
s:ę na ogromny wys'.lek, by nie ulec przemożnemu
pragnieniu
zamknięcia
się
na
kluc, w swoim pokoju.
- No, jakoś ci się nie śpieszy - rzekła
kwaśno pani Muss-Leduran
gdy weszła. Wyobraź sobie, że ja ciebie potrzebuję!
(26)
(Dalszy ciąg nastąpi)
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Biblioteki im. L.
Ta wspaniała, oryginalnie
oprawiona księga
wchodziła
kiedyś jak o tym świadczy
ekslibris w skład słynnej
biblioteki
króla
Zygmunta
Augusta. Z dodatkowych pie
czątek wynika, że trafiła ona
po wiekach do cechu fryzjer
skiego, ten zaś przekazał
ją
bibliotece, otrzymując w zamian za nią.„ „Trędowatą" a
dodatkowo „Chłopów"
Reymonta. (!)
Starożytna ta księga znajdu
je się dziś w dziale zbiorów
specjalnych łódzkiej
Biblioteki im. Waryńskiego. W dzia
le bardzo rozbudowanym,
w
którym znajdują się: starodru
ki i wczesne druki
z
XIX
wieku, bogato reprezentowana
ikonografia, kartografia ręko
pisy, nagrania muzyczne, oraz muzeum książki dziecię
cej.
Tu dochodzi jeszcze księgo
zbiór Bartoszewiczów, ofiaro_
wany kiedyś miastu przez Ka
zimierza
Bartoszewicza
w
roku 1922. W
zbiorze
tym
znajdował się najstarszy Inkunabuł (druk z roku 1481)!,

Teatr Ziemi

Łódzkiej

po urlopowej

Waryńskiego

stanowiący

dziś dumę bibHoteki Waryńskiego, która posiada jeszcze p1ęc innych inkunabułów (a więc druków
sprzed roku 1500!) oraz wiele starodruków z wieku XVI
do XVIII.
Cenna jest biblia hebrajska
wydana w roku 1595 w Ham
burgu przez Towarzystwo Hu
manistyczne, a
zawierając&.
również jeden wiersz polski,
dalej bogato wydane
dzieła
Cycerona z początku XVI wiP.
ku z przepysznie tłoczoną oprawą itd.
A jakie ciekawsze pozycje
wzbogaciły ostatnio dział zbio
rów specjalnych Biblioteki Wa
ryńskiego?

Na pytanie t<>
odpowiada
kierownik tego działu
mgr
Zofia Strzelczykówna.
„Między innymi
zakupiliś
my pełny rocznik Monitora z
roku 1768, pięknie zachowa·
ny tom prawa politycznego o ·
pracowany
przez
Mikołaja
Chwalkowsklego, a wydruko_
wany w Królewcu w
roku
1684, dalej nie mniej pięknie
zachowany zbiór statutów z
roku 1604. Z dziel nowszych:
pierwodruk poezji Mickiewicza wydany w roku 1829 . w
Petersburgu oraz „Małe muzeum dla pilnych dzieci''
:11
roku 1831.

Z dzieł zagranicznych: -przl'
druk wydanego w roku 1680
w Oxfordzie atlasu
Polski,
Zespół Teatru Ziemi Łódz_
pięknie ilustrowaną. wzbogakiej po url<1powej
przerwie
coną
wspaniałymi sztychami
przystępuje do pracy dnia
2
i mapami, po francusku wy.
września wystawiając w Zduń
daną historię Polskt od wieku
skiej Woli komedię Moliera
XVII - XVIII itd. Z rzeczy
„świętoszek" w reżyserii Anie
drobniejszych, programy słyn
li Borysławskiej. Obok „świę
nego krakowskiego „Zielonego
toszka" na afiszu tego teaBalonika", a także „Statut totru utnymuje się nadal rowarzystwa
wstrzemięźliwośc·i
mantyczne
SchiUeral od mocnych napojów" wyda
„Intryga i miłość".
ny w Krakowie w roku 1839
W próbach sztuka Karpowi
itd".
cza „Zielone r~ka.wice", w re
Ten ostatni druk warto by
żyserii A. Strokowskiego.
spopularyzować
w
naszym
Od 1 września dyrekcję Tea
mieście, w którym. jak wiatru Ziemi Łódzkiej obejmuje
domo, nie brak dziś
ludz{
dotychcza~wy dyrektor Tea-1 stroniących od „mocnych napojów" ...
tru w Guieźnie Jan Perz.
.
M.
M. JAGOSZEWSKI

przerwie

arcydzieło

Ten o~iek znajduje s·ę
pod

ochroną

pra\\„a

mamy w
ani zbyt
wiele,
ani zbyt
cennych
zab)Tt·
ków przeszłości.
Nie1nniej te, któ
Nie

Łodzi

re istnieją, społeczeństwo
nasze
otacza troskliwą
opieką.
Na nie-

których

dom:ich

łódzkich od daw
na
czer,vienią
się

tabllce,

też
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