ł~

r )

•

,

~S,z:Or~·-~

Nie ma

Mówi Gustava Esp1noza

sekreta rz genero( ny
peruwiańskich

CGTP

m. in.: art. Ireny Dryli „Podejrzana podejrzanie"
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BLIKUJEMY PONIŻEJ.
Na

zdjęciu:

Indianka

polud•

nlowoamerykańska,

Swi-4czycl o tym może choćby
ten przykład: w marcu br. poorganJzacJI związko·
36
wsta~
WYCll CGTP, w lutym 26, w styczniu zs, a więc codziennie śred·
nio o iedną komórkę powiększa
sle nasz zwltłttk. Nie rezygnujemy też z walki •trajkowej. Nie
zgodzimy się na obniżanie plac
I pogarszanie warunków pracy.
Szczególnie trllilną sytuację mamy w przemyśle włókienniczym„.

tow. Guslavo Espinozą niełatwo umówhl się. Jest to
Peru.
w
zapracowanych ludzi
Jeden z na !bardziej
Stczególnie ostatnio, kiedy Io prawica pod naciskiem
amerykanskleg o kapitału przeprowadza szereg akcji mana celu całkowite rozbicie tamtejszych zwląz·
jących
kieruje ona przede'
ków zawodowych. Swoje ataki
centrali
wplywoweJ
najbardziej
przeciw
wszystkim
opanowanej przez komunistów - CGTP.
związkowej Toce·
i
Marrcona
Oroya,
w
górników
-Strajk u tys.
pala, który u•łaśnle wstrząsną! naszym krajem - mówi
nam na powitanie ~ekretarz generalny - był sprowokowany przez ugrupowania reakcyjne •. Chodzilo Im o
uchowanie zaufania miedzy górnikami, rządem I CGTP.„
Do gabinetu _Gustava Espl.
Rozmowę co chwila kto~ przerywa.
nozy każdy ze związkowców ma wolny wstep. Sam sekretarz
generalny pelnl jednocześnie szereg podrzędniejszych funkcji.
Nam nie potrzeba sztabu urzędników - ·wyjaśnia ml - to po·
woduje niepotrzebn'I biurokrację. A biurokracja to dla nas śmierć.
Naszym zadaniem jest walka o ludzkie warunki J>racy l place.
Gdybym bawił się w dygnitarza, ludzie szybko utraciliby do mnie
i CGTP zaufanie.
- TOW. ESPINOZA, POLSKICH ZWIĄZKOWCOW INTERESUJE
STRUICTURA CGTP I SYTUACJA W PERUWIANSK ICB ZWIĄZ•
KACH ZAWODOWYC H.
Niestety, nie ma u DH jednolłteJ
GUSTAVO ESPINOZA:
rozdrobnienie notuje
Szczególnie duże
organizacji związkowej.
się wśród związkowców na wsiach. Rótne ugrupowania I partie
że ma to ujemjasna,
Rzecz
organizacje.
usiłują tworzyć własne
ny wplyw na peruwiański ruch związkowy, ~dyż osJabla Jego
o·
siłę l pozycJę. Jest to celowa robota reakcji I amerykański
ni·
nopoli. Pral<tycznie sprawę ,biorąc są w Per.u tylko dwie
zacJe mające duży wpływ - nasza CGTP I CTP ost
Do~wiadczenia
o zabarwieniu prawicowym.
su wykazują, że mimo ciągłych prób 1>5łabia.nia
wego CGTP wzmacnia się, obejmuje coraz llczn
robotnicze l niewątpliwie już dzii jest P.ajwi
J J st
związkową.
organizacją
wpływową
P
stępująco: 1) PODZIAL BRANZOWY,
NY.

- MOZE SLOW KILKA O WASZEJ CODZIENNEJ
NOSCI1

•

PONIEWAZ PISMO, KTORE REPREZENTUJĘ JEST CZY•
PROSZĘ O SZ.ERSZĄ
TANE WLASNIE PRZEZ WLOKNIARZY ,
WYPOWIEDZ.
GUSTAVO ESPINOZA: - Od dłuższego Już czasu daje się zauważyć

powolną

likwidację

przemysłu

włókienniczego,

Właści

ciele fabryk w obawie przed Ich upaństwowieniem usllują jak
cil\g'nąć, nic prawie nie inwestując, Dlatego
najwięcej z olch
zatrudniani na stałych etatach, lecz prateż wlóknlarze
wczo, Zarabiają niezwykle nisko. Kiedy
cują na akor
Idźcie
plac właściciele mewią Im: domagają s·
wam więcej! A kiedy przychodzą, nie
do CGTP
co wracać do fabryk. Oto Jeszcze jedna
Trzeba pamiętać, że
cJi naszej działalności.
włókniarzy to ludzie, którzy niedawno dopiero ze·
ch gór w poszukiwaniu chleba. Wysoko w Andach
ist.nieją wioski, gdzie ludzie nie banl'l:Q wiedzą, w którym
ieku I w jakim państwie. Współczesna cywilizacja ma tam
utrudniony dostęp, Po „aklimatyzacji " społecznej w barba
rios, czyli w dzielnicach biedy rozsiadłych na zboczach gór ota·
czających wielkie miasta, podejmują dopiero pracę. Najchetniej
jednak we włókiennictwie. Większość z olch bowiem tkała na
prymitywnych warsztatach w swoich wioskach. Panuje tam czę.
sto gospodarka towarowa I każdy sam produkuje dla siebie nie
przedn).iotem
tylko tywność, ale także ubranie. Ludzie et są
naszej szczególnej troski l poświęcamy fm wiele czasu •••
.
1

wiele wyJd·
chodzi o pierwszy pun
zawodowy włók·
e
niać. Po prostu - mamy na łiitairldilll
i podział jest bardziej
nlarzy, bankowców itp. Natomi
e dztwle Istnieją oddziały,
skomplikowan y. Otóż w każ
i lokalne, czyli ·
powiatowe
J&
n
sie
które z kolei dzielą
ae'li. Najważniejszą naszą In•
posz egól
działające w
się co 2 lata. W mlędzyczasfe
stancją jest Kon
ada Narodowa (Sekretariat), Aby· ''
je
tunkcje wykon
ższych władz CGTP z organizacja•
zapewnić stały
zwa wane są co miesiąc narady w Lltnie
mi prowincjonaln
z delegatami z cal o kraju,
Jeżeli

______________________________________,______„_________________________ _

d kilku dnJ w Irlandii Północnej - Ultrwają znów krwawe starcia.
sterze a ulicach postawiono barykady, lrlandycy strzelają do Irlandczyków, są ran•
Dokładna liczba ofiar nie
Ili I zabiel.
est jeszcze mana, ale przypuszcza się,
ie tylko do ub. piątku zginęło 21 osób,
a ponad 100 odniosło poważne obrażenia.
I nic nie wskazuje na to, a.by w najbllbzeJ przyszłoścl stan napięcia w Ulsterze zmalał. Nie
przez tamtejszy parlament
pomoże nawet uchwalona

Gttst;i\'o Esplno:ta dyskretnie spogląda na zegarek, sekreta.rka
kolejnej naradzie. - Miesięcznie uczestniczy przypomma mu~
usprawledl~Wm · go - w około 110 ~onferencjacb. Na spa.nie i urz,.
dowanle nle.uybko bęckle mia.t oka.zję„.

o

Na PJ>iegna.nle , sekreta.n generalny CGTP prosi, abym przeka&erdeczne pozdrowienia.
•ał wszystkim wlók~larzom
Co niniejszym czyni:

MAREK REGEL

DZIALAL•

GUSTAVO ESPINOZA: - Aby Ją przedstawić musz41 najpierw
sytuację w naszym kraju. Jak wiadomo w Peru rzą.
Pragnie ona zapobiec rozprze·
dzi nietypowa junta wojskowa.
strzenianiu się anarchii politycznej i gospodarczej: Konsekwent•
I nacjonalizuje wielkie
oświatową
nie realizuje reforme rolną,
banki oraz przedsiebiorstw a, które należą przede wszystkim do
obcego kapitału. Jest to więc proces społecznie postępowy, ma
na celn podniesienie stopy życiowej Peruwiańczyków i CGTP
oraz komuniści popierają rząd w tych jego działaniach. Wywoza granicę lub do tajnych
łało to jednak gwałtowną ucieczkę
schowków pokaźnej masy kapitału. Nie ma więc wlęknycn ID•
odpowiednich środ·
posiada
nie
rząd
(bo
wesfycji państwowych
ków), 9te ma też I prywatnych !gdyż kapitaliści czują się nie·
pewnie). Rosną ceny, szerzy się bezrobocie. Przede wszystkim
prowadzimy wśród szerokich inas akcję wyjaśniającą potrzeb41
Jednak głównym
reform, walczymy z paniką I zniechęceniem.
naszym zadaniem jest rozwiniecie walki klasowej robotników.
walczyć o włas•
będą
nie
robotnicy
Uważamy bowiem, te jeżeli
ne prawa, nie bedą też walczyć z Imperializmem , który Peru
przyniósł szczególnie wiele nieszczęść l na dziesiątki łat uczynił
z niego swoją kolonię. Upolityczniamy więc szerokie masy, Uczymy metod walki.
nakreślić

-

ustawa przewidująca kary więzienia od 6 miesięcy ao
5 lat za udział W' rozrucha,c h I podżeganie. Zresztą czy
tak należy rozwiązać irlandzki problem? Czy jest to w
ogóle jakiekolwiek rozwiązanie?
Przecież już kilka miesięcy w stosunku do demonstrantów podejmowano szereg sankcji. Nie przyniosło to
jednak oczekiwanych rezultatów. Spokój trwał bardzo
krótko. Bowiem żadne represje administracyj ne i policyjne
nie są w stanie zapobiec toczącej się tam „świętej woj·
nie", gdyż ma ona. nie tylko podłoże religijne, ale ta.kze
klasowe I narodowe. Bez konkretnych reform nie ma
oo ma.rzyó o spokoju w Ulsterze•

JAK TO KO,NKRETNIE REALIZUJECIE T

GUSTAVO
działających

ESPINOZA: - Przez zakładanie nowych, aktywnie
ogromna.
komórek 1wlązkowycb, Jest to robota

Na

z4Jęclu:

•

.'

a.ndyjskle miasteca;ko,

Obecnie talstnfaly uanae wyJpoza 1kalę eksperymentu
'cl.ll
ctzięk! prof. Ch.oh Hao LI, któ·
to nie t:ytl<o kwestia
rv rozszyfrowal sklad hormow nabywanll\I odpo·
nów wzrostu, co stwarza moź·
_~--ill'llna.tywne centy·
1two§~ podjęcia w ciągu dwóch,
eh tragedii. gdy
lat produkcji przemyslo·
trzech
llwlecle
W
Lee.
ryntetycznego trodka, w
wef
którymi zamknię
cenie o wtele nlhtej od tej, Ja·
możliwoścl reguką pZact się np. za ptgulkt aino nieprawdopodo btykoncepcyjne.
aktyce,
Je~tl przedslęwztęci. t-0 zosta·
erdzl.11, tł znajdujący
naukowcy
zrealtzowGJne, to wówc.za.t
nie
Pr'ted kUkoona lat
otwiera się nowa możliwości nt•
się w mózgu ludzkim groCllOI zawle jący h<>rmon W?Jrostu,
śmierci
po
nawet
odtlzlal)'Wania
tylko zwtększGJnta wzrostu lud.z•
nie traci swych wlasn cl
ud7.ącą 4r•szcz procedurę wydoby·
kiego, ale na.wet kszta!towanla
człowieka. Podjęto też
go zgoante z wym.ogam! · estewania z mózgów zmarłych tych hormonów, które obudz!JY
swych
wzroście
o
tycznymi. Chodzi o dlug!e nogi
nadzieję, iż można będzi •• decydować
0,003
tylko
móic zawiera
1 harmonijną sylwetkę. swwem
jedna.I<
Każdy
dzieci.
nie
będą
Afrodyty wychodztó
grama substanojl „wzrostO<Wej''. Z tych względów w USA
ga.nizacja medyouia, która
z pl.Miy morskiej, a z chem!czutworzona zostala specjalna
Jest
sięcy zmarłych. Podobne poNie
nvch la.bora.tortów.
rocznie „opróżnia" mózgi 75
także utoptą kwestia regutowa.czynani.a podjęto też w innych kra.ja.ob,
nla wzrostu w 1posób zapla.no·
u otmtoletnlego
Jut
wa.ny.
Zeka.ne 1ą w stanie o·
dzfa·
dziecka
rachodnlm
Berltnle
tD
Np.
t•
Jest to jednak tak malo,
becnle ustalló fak będzie ono
za,ni u hormonu wzrostu podda·
ledwie starcza na prowadzenie
wysokie po dojściu do Wieku
przed dwoma laty
na zosta!a
wykluczając mo:!·
doświadczeń.
W wyniku :aznajadziewczynka,
dojrzałego.
obecnie
8-letnia
stosowania Ich w szerZ1w-0ść
miiinia stę .ze strukturą budowy
która zapowiadala alę na karla,
. szym zakresie ludziom pragną·
rentpenowpodsta,wle
normalny
oraz . na
posiada
a obecnie
Mimo fednak
cym podrosną<!.
rąk,
prześwietlenia
sklego
wzrost. InntJ dziewczynka, macudownego
!!otcl
znikomych
wspólcze.fnl „junowfdze" przewieku $ la,t wzrost 78
jąca w
pozwom on powatnle
trodka,
dokla.4notz
wzrost
cm, w ciągu t roku urosla lit . rio.w!a:dÓJ11
wielu lilipuwyd!uivó wzrost
. ctą do : centymetrów. Ta umiecm.
objętym dotwiadczeniam l.
tom

JętnoU poz.won w por~ stosowad odpowiednie Uośc! hormo·
nu pobu.dzafącego wz:rost.
Tu warto . dodaó, lt a,normal·
jest głównie wynt·
ny wzrost
hormonalnych.
.za.kłóceń
klem
Im później następuje dojrza.lotió
płciowo., tym dlużej dztecko roGdy jut w
tnie I odwrotnie.
a zdarzają
wieku k{ll(u lat osiąga ono
wy~cutkl
1!ę ta-kle

wówczas automatyct•
nie przestaje rosnąó. Prof. Tel·
Zer i kliinikl • Uniwersytetu w
za-pobiegał jut w wielu
Ulm,
wypadkach wyrofotęctu dzlew·

d.o}rz~c!.

cząt-olbrzymek,

pri:ytpleszając

w odpowle00im czasie 1.ch doj·
stosowa,niem
rzalo§ó płctową.
hormonów płciowych.
teńS'kich

1

(Dalszy ciąg na str. 4)

Nadmlernl4 niskiemu wrrosto·
przectwdzta!aó
Wi próbuje się
stosufąc z kolei §rodki hannu·
Podobnie ma
jące dojrzalotó.
do
odniesieniu
rzecz w
slę
chlopców, Zahtegl te mają jed·
nak ogranfczoną skutecznotó t
wplywaó na
nie są w stGJnle
tempo wzrostu ani! też zapoble·
~
gal! skutkom wynikafqcym
dziedziczenia. Problemy te roz-

cholesterolu we krwi, a tym St!•
mym groźbę .za,walu, ulatwlają
.zlamań kości,
leczenie ran !
podnoszą .ogóZną odporno:ló orkobiet
ganizmu u karmiących
pobudzając mlecznośó . Wplywa.
ją także na wzrost aktywności
hormonów seksuaZnych.
Nie są to 1edyne pozytywne
efekty, które zdaniem kolegów
po fa.chu prof. LI, powinny mu

najbliższych la·
wtątalo dople'1'o stosou,'ante horprzyn!eU tD
Jak bomonu wzrostu.
tach Nagr<Xlę Nobla.
Tu warto wspomnie<! o innych
wtem wypraktykowan o, sa.mtee
tych
skutkach
zaaplikowano
dooroczyn.nych
szczurów, któ•·ym
zuf>rzyków wypróbowaniyc h w . za,strzykt z hormonem wzrostu,
one
regulują
mające o
Otóź
pra.ktyce.
uro<I.ztly potomstwo
likwidując tluszcz
wagę ciała
20 proc. większe mózgi an iżeli
oraz pozys•kując dla organizmu , Ich rówleśn. lcy .z nie ,szczepio-(PAP)
Zmniejszają zu,wartotó
nych sannie.
btalko.

*'
*

Rozruch
nowego oddziału
w „Borucie"

Pogłębienie podziału pracy

Koordynacja planów p~rspektywic~nych
Udział CSRS w rozbudowie bazy
paliwowo-energetycznej w PRL
•

*

W największej w kraju fabryw
„Boruta"
barwników
ce
Zgierzu rozpoczęto rozruch meprooddziału
nowego
chaniczny
tzw. „kwasu h",
dukcyjnego
wytwarzał kilka
który będzie
pólproduktów,
typu
ł'óżnego
do syntezy barNnlsłużących
Uruchomienie PNd,u<.cjl
kó)'I.
zamierzonych półproduktów pozwoli na zrezygnowanie z ich
importu.
Rozrueh rozpoczęto, nleatety,
z opóźnieniem. Zaległości tegonadjeszcze
można
roczne
robić. Wymaga to jednak zdeprze.:le
działania
cydowanego
wszystkim ze i;trony „Chemobudowy",

Jeszcze odczuwają
skutki podróży
na Księi:yc
Wbrew wcześniejszym doniesieniom, stan :r:drowia czlonków
załogi „Apollo-15" nie jest naj· lepszy. Astronauci wciąż mają
z układem krążenia i
kłopoty
pracą serca, co jest wynikiem
przebywania w
długotrwałego
stanie nieważkości.

Atak nagosc1
na Spiżową Bramę
turystów francuskich
do krwi policjanw cywilu. którzy
chronią
Watykanu
na zleeenie
bazylik! św. Piotra
wstępu do
przed turystami ubranymi zbyt
skąpo wg oceny władz kościel
nych. Policjanci nie wpuszczają do bazyliki kobiet z odkry(suknie bez
tym! ramil.>nami
mini-spódniczw
rękawów),
kach I w modnych ostatnio
obcisłych mini...szortach.
Grupa

pobiła 12 bm.
tów włoskich

gdy policjant nie
12 bm.
chciał puścić do bazyliki kilku
turystek franeuskich w spódnicach przed kolana, został pobity przez męża jednej z nich.
Dwie Francuzki wyraziły swój
protest rozbierając sit: do naga
od pasa w dól na schodach
kościoła.

Wyniki rozmow Polsku - CSRS
WCZORAJ RANO, ZEGNANY
PR:.t:EZ ł'REMU!!RA P. JARO·
SZt;;WICZA, l'RL:.t;WOD I<.:ZĄ\JY
FEDERALNEGO CSRS
RZĄDU
L. SZTROUGAL OPUSCIL POL-

sulta·cji na temat koordynacji
planów wraz z zawartą wnową
lata 1971-1375
na
hamdlową
stwarzają warunki dla dalsLego
wiajemwzrostu
dynamicznego
SKĘ.
nej wymiany towarowej.
Na zakończenie wizyty opuponownie
premierzy
Obaj
blikowany został komunikat o
znaczenie rozszerLapodkreślill
wynikach rozmow polsko-czenia i poglęblania podziału praRozmowy wychosłowackich.
JaAco
cy w sferze produkcji.,
jednomyślność
pełną
kazały
drogi prowadzącej do oslągruę
na aktuaJne problepoglądów
wykorzystania
szerszego
cia
my polityczne w Europie.
· potencjalnych możliwości, które
Premierzy ocenili pozytywnie
w gospodarce obu kratkwią
zakres wyn'tiany towarowej poJaiko przyklad dobrych
jów.
w ostatmiędzy PRL i CSRS
w,Y'ników osiągniętych na odcinnich lat.ach, zwłaszcza w okrekoop2racjl
ku specjalizacji i
sie lat 197D-197l. Wyniki i<onumowy kooperacyjwymienili
zawarte
ne i specjalizacyjne
między organizacjami gospod.i.rczyml obu krajów w zakresie
produkcji źródeł światla, elelcpołudniu
odbiorczych,
tronowych lamp
I in. Premierzy obu
styczników
śliwek
rządów polecili · właściwym organom swych kraiów podjęcie
dla
potrzebnych przedsięwzięć
pogłębienia tego rodzaju wspoł
W pow. Sandomierz na Kiedos<aw
pracy oraz zwiększenia
wysti;:puje nadmJ.ar
lecczyźnie
towarów, wypływająeych z uzaś w pow1a1a~h
pomidorów,
mów o specjaliz.acji i kooperaLimanowa i Nowy Sącz w woj.
cji.
notuje się dużą
krak.owskim
gdy tym~zasem
podaż śliwek,
Uzgodniono, że organy plano-.
w innych rejonach kraju owo-· wania obu krajów,
zgodnie z
ce te są droższe. Pilnym zadakompleksowym programem ini
handlowego
mem aparatu
tegracji socjalistycznej, przystą
skupu jest prawidłowa organido realizowania wzajemnej
pią
zaeja odbioru oraz dystrybacji
wymiany informacji o kierunlepsz.ego
dla
warzyw
1
owoców
kach perspekt;l'Wicznego rozwokonsumentow w ju gospodarki PRL i CSRS, a
zao·patrzenia
o
Mów!Dno
tańsze produkty.
w odniesieniu do najważniej
m. in. na naradzie łde
tym
szych, wybranych problemów,
iklLpu
wydzlalów
rowników
strony,
obie
interesujących
prezydiów WRN.
latach 1972w
prz,eprowadzą
1974 koordynację planów perspektywicznych.

kraju
Na
nadmiar
i pomidorów

POGO O"

wy wzrostu zachmurzenia. z mo

burzy lub przelotnego opadu. Nieco chłodniej.
słońca o godz.
Dziś zachód
19,08, jutro wschód o ł,26.
żli wością

(Dziś

Rocha

!

imlenlny Maril,
Joachima.)

PROGRAM WALKI Z
czynnikiem,
stal się
Hałas
uwzględniać w
trzeba
który
Nadplanach produkcyjnych.
dźwięKów,
nati:żenie
mierne
z wielu przyczyn,
wynikające
bardzo niekorzystne
przyna&i
efekty społeczne i ekonon1iczPrzygo1owywa na uch·.vała
ne.
sprawie
Ministrów w
Rady
wz.motenia walki z hałasem 1
skuteczwibracjami dostarczy
nego oręża prawnego dla ograniczania tych plag nowoczesnego przemysłu.
Na szkodliwe oddzlaływan!e
narażonych jest obe-cnle
hałasu
w Polsce ok. 18 proc. ogółu
w
pracowników zatrudnionych
0

Upośledzenie

przemyśle.

wajduj~

się

SPORT *

na

trzecim

słuchu

miej-
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OZISJEJSZE IMPREZ:Y
Plika not.na m liga Wlóknlarz
(L) - Concordia (Piobrków) śta
di()n przy ul. 8 Marca 22. Godz.
11 Klasa „A". RTS Widzew Pelikan L()wicz. Boi.s.ko przy ul.
Armii Czerwonej 80. ~dz. 11.
Ltga okręgowa Start II - Bzura
Oz.orków. Boisko przy ul. Teresy 56158. Godz. 10. Chojeńskl! KS
- Pe>goń Zduń!tka Wola. Na boisku ChKS. Początek o godz.
ll.15.

Kolarstwo. Wyścigi szosowe.
Widzew Zdżary. Start o godz.
9.00. Prog·ram p.rzewiduje trzy
wyśc1.gi n.a: 120, 90 i 70 km.

cie
w.sk11ó
m

Po trzech etapach wyści
gu kolarskiego „Szlakiem walk
i męczeństwa ludu poznańskie
Smyrak przed
go" prowadzi
Krzeszowcem, Ha· ·
Barcilkiem,
111usikiem 1 Sz?zdą.

11!1 W czasie trwania mistrza.stw lekkoatletycznych Eu·r opy fenomenalny biegacz Finlandii - J. vaatainen nie wie
co to jest zmęczenie. Przeb!eccxlziennle cxl 20 do
ga 001
30 km. Po biegu na 5 km nie
skorzysta! on z autokaru, któdo
zawodników
ry odwozU
wioski odległej o 7 km od stadionu I dystans ten przebiegi
truchcikiem.
91!1 Szwedzi

mają nadal kłopo
ty ze swoim najlepszym dyskobolem Bruchem, który nie mógł
sazde-cydować sit: przylecieć
twiermolotem do Helsinek,
dząc, że jest mu duszno. Ostatecznie stanał on na starcie i
sit: do finału
zakwalifi.kował
60.50.
uzyskując -

li!! Hokeiści Naprzodu przegrali z Banlklem Karwina 1 :8.
dla Na.przodu
bramkę
Jed)l'llą
z.dobył Kulawik.

poświęcić
Należy
uwagę poszukiwaniu

zachmurzeme
w Lodzi
umiarkowa.ne.
lub
ruewielkie
maksymalna do
Tempera-tura
28 st. Wiatry sła.be 1 umiarkoi poludnio
południowe
wane,
Jutro przejścio
wo-zachodnie.
Dziś

jutro

1

HAŁASEM

scu na liście chorób zawodo·
wych, po zatruciach i pylicy.
miejscu tej listy
piątym
Na
choroba wibracyjna.
występuje
przegałęziach
W niektórych
wyupośledzenie słuchu
mysłu
z powodu pracy w
stępujące
p()mleszczenlach
hałaśliwych
jest głównym schorzeniem zawodowym. I tak np. w przemyśle włókienniczym stanowi ono
ok. 73 proc. zgłaszanych cho·
rób zawodowych, w hutnictwie
- ok. 50 proc„ a w przemyśle
maszyinowym - 40 proc. Choroba wibracyjna występuje głów
nie w prremyśle środków transportu l w przemyśle maszynowym.
Zakłady

przemysłowe

SPORT *

opracowania
do
z<>bowiązane
' pre>gramu ellminacji lub ograniczenia hałasu i wibracji na lata 1972-75. Program prac
w dziedzinie walki z. hałasem
obejmuje wiele
i wibracjami
resortów ()raz liczne p acówkl
naukowe. Do końca 19U r. pochłonie on 530 mln zł. Podejmie sit: produkcję materiałów
dtwiękol.zolaeyji elementów
antywibracyjnych
i
nych
ocaz wprowadzi normy okrepoz.i.om
d()!>uszczalny
ślają-Oe
Maszyhałaśliwości 1 Wibracji.
ny i urządzenia nie o4powianormom będą modernidające
zowane lub wycofywane z produkcji.

zostały

SPORT *

Dzfś oslalnł

zwlększo.ną
możliwości

na odzwłaszcza
wspótpracy,
hutnictwa i wypranych
cinku
maszynowego.
przemysłu
branż
Strona czechosłowacka potwierswoje za.interesowanie udziła
bazy
w rozbudo.wie
działem
paliwowo-energetycznej w PRL
również dla potrzeb CSRS. Premierzy zwrócili u wagę na zagadnienie współpracy naukowotechnlcznej i wskazali na potrzebę jej pogłębienia i rozszerzenia.

akord
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młslrzoslw

Earo"Y

Wzajemne oskarżenia
Indii i Pakistanu
indyjskiej
11>gencjl
Wedlu.g
st!'aży
indyjskiej
3 żołnierzy
granicznej zostało zaf\itych a 5
przez wojska
ciężko rannych
pa.klstańskie.

z

zakilostrzelania terytokakrotnego
przez wojska
rium Pakistanu
ostaitmcgo
indyjskie w ciągu
20 Pakistań
zginęło
tygodnia
czyków.
kolei rząd pa.klstański
komunLkował, it w wyniku

Kolejna ofiara
w Belfaście
Belfatrzeci
w momencie, kiedy p3trol wojskowy
usilował rozpędzić zgromadzony
tam tłum. Doszło również do
rozruchów w Londonderry, gdzle
do Izby Gmin, Berposłanka
nadette DevlLn wezwała podczas
wiecu do odbycia w poniedziastrajku w c.alej Irlandii
łek
Wczoraj

śc i e
już

wieczorem

w

następny
zginą!
żolhlerz brytyjski

Północnej.

obrzuciła

Ludność

oddzlal:v wojskowe

kamieniami,

zaś żołnierze uży li gazów łza
kul kauczukowych.
wiących i

Mamy za s<>bą przedostatni
mistrzostw lekkoatletycznych Europy. Dziś zakończenie
tej wielkiej 1 pięknej imprezy,
która fascynowała nas niemal
Niestety,
tydzień.
cały
przez
rozczarowiele
mieliśmy
wań, a za mało radości. Zimny prysznic dla naszych lekkoatletów, jak również dla wodzów tej dyscypliny sportu i
potrzebny, by
jest
trenerów
móc znacznie lepiej przygotodo startu w Monasię
wać
chium.
Wczoraj byliśmy świadkami
i daldalszych niespodzianek
szej walki o prymat w lekko·
między
europejskiej
atletyce
reprezentacjami ZSRR i NRD.
niestety nie
I. Szewińska,
zdobyła medalu w skoku w dal,
miejsce skopiąte
zajmując
kiem - 8.62. Milą niespodziankę sprawił nam BroniSlaw Malinowski, który wynikiem 13.39,ł
ustanowił rekord Polski w biegu na 5000 m. Poprzedni rekord należał do Barana i wy.
13.41,6. Polak z.na lazł
nosił się w gronie 8 najlepszych dłu
godystansowców Europy, a ze
na swoj młodociany
względu
chyba istnieje
to
wiek
wielka nadzieja, że o tym biegaczu niejeden jeszcze raz bę
dziemy mogli pisać w samych
superlatywach.
Skoro jesteśmy przy biegach
to tr~e~a
długodystansowych z pełnym podziwem pośw1ęc1ć
slów kilka doskonałemu biegaczowi Finlandii J. Vaatainenowi , który zdobył dwa złote me•
dale i tym samym stał się bezbiegaczem jakonkur~ncyjnym
byl 1a dawnych lat P.
kim
Nurmi. J. Vaatainenowi w dumierze zawdzięczać trzeba,
żej
że mistrzostwa obudzily w stolicy Finlandii rekordowe zainteresowanie.
Dziś czekać nas bt:dą o.Matnie
wydarzenia. Plotkarze na~!: L.
i
M. Wodzyński
Wodzyński,

Z DZIENNIK Ł<>DZKI nr 193 (7165)

Jóźwiak

się do
startować bę

zakwalifikowali

f_Wału. W finale
dzie również J.

Schmidt, który
w trójskoku w czasie elimina16,27. Najlepszy
cji uzyskał mia! Saniejew (ZSRR)
wyntk
16.99. Startować bt:dą równle:t
K. Maranda
nasi przełajowcy
i J. Rt:bacz. Ze startem Ich
nawet medalo·
może
wiążemy
we nadzieje.
Do dzisiejszych finałów zakwalifikowały się wszystkie nasze sztafety kobiet l mężczyzn.
Musi udać sit: nam ten ostatni
ak()rd mistrzostw.

wyko.rzysta.nie, a nieraz wręC'I
zakła
przez
„ch<>mlkowanie"
dy pracy ośrodków i obiektów,
w których mogłyby wypoczy.
duży
Uczyniono
wać dzieci.
wysiłek, aby zabezpiec:zyć pla·
wszystkich
przejazdy
nowe
dzieci, same warunki przejazdu
koleją nie uległy jednak wię
kszej poprawie. Pozostający w
gestii zakladów tramsport mo<l:e
wykorzystabyć jeszcze lepiej
ny do przewożenia dzieci na
wypoczynek. Warto pomyśleć o
ujednoliceniu stawek żywienio
wych na kolonlacll i obozach.
Osobnym problemem jest przygotowywany dla dzieci i mło
wypoczynku.
program
dzieży
Hasło zawarte w liście Sekretariatu KC ~ZPR „Uśmiech i radość dla wszystkich dzieci" winno obowiązywać przez cały
rok.

lepsze wykorzystanie obiektów
kolonijnych. Ocenia się też, że
lepsze było wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży.
Obok osiągnięć nie brak rówkrytyczn yc)l.
sygnałów
nież
Chodzi m. in. o niedostate czne
w niektórych regionach zaopao jeszcze zbyt ma łe
trzenie,

Dolar

71" duży wpływ miało zwię
finansowych
środków
kszenie
zł), zazwiązkowych (200 mln
kładowych, organizacji młodzie
Najwię
żowych i społecznych.
kszy wzrost liczby młodzieży
korzystaj4cej z wakacji nastą·
pil w przemyśle włókienniczym---------------
i spożywczym. Obeserwuje się

R~zieckie WYŻ

sze uczelnie w nowym roku akademickim przyjmą łącznie na
studia stacjonarne, wieczorowe
i zaoczne ponad 900 tys, osób,
w tym przeszło 500 tys. na
dzienne.
Przewodniczący Or·
KAIR. ganizacjl Wyzwolenia Palestyny
że
Jasser Arafat oświadczył,
ruch oporu zaakpalestyński
„dokument roboc'zy"
ceptował
egippropozycje
z;awierający
sko-saudyjskie w sprawie rozkryzysu między rzą
wiązania
dem jordańskim a komandosami. Propozycje te stWierdzają,
strony zainteresowane poiż
skrupulatnie przestrzewinny

HANOL - Patrioci południo
wowietnamscy już trzeci dzień
na
milltarną
presję
wywierają
sajgoń
oddziałów
stanowiska
usytuo.
amerykańskich
i
skkh
wane tuż przy strefie z.demili•
taryzowanej.
amerykańskie
Dowództwo
akcji bombowce
skierowało do
strategiczne ,,Ę-52" .
BERLIN. - Burmistrz zachod.
niego Berlina Klaus Schuetz upądplsanych
porozumień
gać
z 3-dnl<>wą wizytą do
dał się
we wrześniu 1970 roku w Kagdtie
Zjednoczonych,
Stanów
irze.
odbędzie rozmowy m. in. z sestanu USA Willia- . - - - - - - - - - - - - - - kretarzem
mem Rogersem. Mają one do·
tyczyć przede wszystkim obe-cnego stadlum rozmów czterech
sprawie Berlina
mocarstw w
zachodniego.
Wczoraj o godz. 22.35 PoPrzewodniNOWY JORK. zosta~o wezwane na
gotowie
Reprezent.a·n tów
Izby
czący
ul. Targową 37. p,rzybyły leUSA, Carl Albert przebywają.
ka.rz stwierdzi! zgon trzech o.
cy z wizytą na Tajw.a!llie przematki i dwojga dzieci.,
sób . ·kazał Czang Kal-szekowi ustne
prawdopodobnie wskutek zatruorędzie prezydenta Nixona, któcia gazem świetlnym. Bliższych
ry zapewnia, iż stany Zjednoszczegółów, ze względu na pótczone ręspektować b~dą swe
ną porę i trwające jeszcze donie opuszczą
i
wbowiązania
chodzenie, nie udało nam się
„starych przyjaciół".
otrzymać.
KAIB. - Władca emiratu BaZ podejrzeniem zatrucia
hrajn, szejk Isa ibn Sulajman
trutką na szczury przewieziono
al-Chalifa proklamował emirat
szplt.ala Biegań
do
wczoraj
niepodległym państwem, za.wieRadoskiego dw<>Je dzieci na
szając jedn-0cześnie uklady,
sla wa l Agniesz.kę J„ z.am. ul.
mocy których WJelka BrytanJa
Sowiński-ego.
sprawowala nad emiratem proNa ul. Solnej I z ll pię
w zakresie spraw
tektorat tra wypa.dl Jerzy J. Ze wstrtĄ
zagranicznych 1 obrony.
śnlenlem mózgu i ogólnymi podo
przewieziony
tluczeniaml
Adrian Herbert,
PARY'Z.
szpitala.
któremu prot. Barnard przeprzeRatunkowe
o.
Pogotowie
1
serce
br.
szczepi! :!li llpca
do szpitaia owiozło wczoraj
ba pluca, został poddany w noraz udzielllo pomocy ambulatocy z piątku na sobotę nowemu
ryjnej kilku mężczyznom pobistwierdzono
gdyż
zabiegowi,
tym na ullcy.
zakłócenia w prawym uklatlzie
ilości wezwań
dużej
Wobe<:
oskrzelowym. Opublikowany w
do wypadków ulicznych Inne
stan
sobotę biuletyn dodaje, h
zgłoszenia Pogotowie mogło zaz.drowia chorego jest zadowałatwić czasem dopiero w ciągu
lający, a serce I płuca pracują
2 godzin.
normalnie.

Kronika wypadków
+

+

+

+
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zastanawiałem

(ZSRR) 70,64, 5) Schmidt
Eokschmi.dt
70,54,
6)
69,7{,
8) Lubiejewski
(Polska) 67.~0

Klim

(NRF)

1)
wzwy:l mę:l;czyzn:
akok
2) Dosa
Sza.pka (ZSRR) 2,20,
3) AclLmietow
(Rumunia) 2,20,
(ZSRR) 2,20, 4) Major (Węgry)
6)
2,17, 3) Junge (NRD) 2,14,
Pesonen (Finlandia) 2,.14, 7) Go1,14, 8) Kełębiowski (Pa.Iska)
lem.en (Węgry) 2,11

Punktacja medalowa
zlote arebr.
1. ZSRR
2. NRD
3. NRF
ł.

5.
6.

'1.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Finlandia
w. Brytania
Francja
Polska
Austria
Jugosławia

Rumuni&
Sz.wecja.
Wiochy
Węgry

Szwajcaria
15. Grecja

9
8
3
2
1

1
1
1
1

o

o
o
o
o

o

brąz.

I

I

10

7

8

ł

o

o

2
1

3

o

o
o
o

o
o
2
2
1

o

1

8
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walutą
niepożądaną

!<.rajów or.achod~
Giełdy ste>lic
nioeuropej&kieh były nadal o·
„gorączką &pekulacyjgarnięte
ną": masowo byly sprzeda.wana
co przyczynia się do
dolaTy,
spad.kJu l.ch kursu, a jednooz.eś
nie do wzrostu wol:rwrYlillkoweJ.
ceny z!O<ta.
Szwaj earla wprowad'Zila dalsze
ogr anLczeni.a. w wymianie dola.ra.
Wiele ~Lrm na terenie Statn.ó•I
Zjedno·czOJ1ych przygotowuje się
bądź pnz~
już do dewaluacji uplynm.la.nte możlLWie najwit:kszej no,o§ci posiadanych rezerw
na zakupy twar·
dola.r()wYClh
dy eh w aJ ut, ta kich jak fr a.n k
nlemiecka
lub
szwaJca.ns.ki.,
bądź pczez za.ciągam<e
marka,
pożyic.zek dolarowych :na operana ry.n.k.u międzynarodocje
Ta ostatnia metoda ma
wym.
tę zalett:, iż owe pożycz.ki wy.
padnie być może, spłacać w
a
dolaraeh,
zdewa.Luowa.nych
więc taniej.
Najniższy od 22 lat kmlt"S i'foia.ra W()be<: marki zanotowano

w NRF.

Pijany kierowca
spowodował
śmierć milicjanta
W nocy z piątku na sobotę
dróg żyglin
na skrzyżowaniu
- Ta.pkoWice (pow. Tarnowsk:le
Góry) w trakcie wykonywania
czynności
śmierć
st. sierż.

służbowych

poniósł

funkcj()'[)ariusz MO Józef Heflik z po<;teTapkowi.ce. J. Heflik
ru!llku
wezwal d.o zatrzymania nadjeż
Kierowca ni e
dżający auto.bus.
nie 'l:Walnl.au.słuchał nakazu i
mlliprzejechał
szybkości
ląc
cja.nta. Wezwany lekarz pogoto•
HeflLka.
J.
zgon
wia stwierdził
Kierowcą autobusu WPK z.e
Swierklańca był 29-letnl Józe1
Prowadził on autobus

Badura.
w stanie
wyjaśni.
iż
rękach

nietrzeźwym.

łledC'Ze
postępowanie
jak mogło do-jść do
autobus znalazł się

Dalone

w

tego,

pijanego.
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START STRACIŁ PUNKT
W MECZU Z GARBARNIĄ

(Węgry)

WYNIKI
bieg na S.000 m: 1) Vaata1·
nen (Finlandla) 13.32,6, 2) wadoux (E1rancja) 13.33,6, S) Norpoth (NRF) 13.33,8, 4) Korlca
(Ju.goslaWia) 13.35,0, 5) Dalgado
6) Puttemane
(Hiszp.) 13.35,8,
8) MaJ..Lnowsld.
(Belgia) 13.36,6,
(Pol.ska) 13.39,4
skok w dal kobiet: 1) M!ek.ler-Beoker (NRF) 6,78, 2) An·
tenen (Szwaj c'aria) 6, 73, 3) Rosendahl (NRF) 6,68, 4) Sherwood
(W. Brytania) 6,62, 5) Szew1ńska
6) Viscopoleanu
(Polska) 6,62,
(Rumunia) 6,39
chód na 50 km: 1) Soldaten•
ko (ZSRR) 4 :02,22,0, 2) Hoehne
Selzer
3)
4 :04,45,2
(NRD)
(NRD) 4 :06,11,0, 4) Barcz (ZSRR)
(NRD)
4 :09,14,4, 5) Skotnicki
(NRF)
6) Nermerich
4:10,~.o.
4 :11.44,0
pięciobój: 1) Ro-sendahl (NRF)
5.299 pkt. (100 m pp!. - 13,31,
kula - 13,70, wzwyż - 1,68, w
dal - 6,69, bieg na 200 m 5.275
23 .8), Z) Pollak (NRD) pkt„ 3) Herbst (NRD) - 5.179
4) Mack (NRF) - S.052
pkt.,
pkt„ S) Tichomirowa (ZSRR) 4.986 pkt„ 6) Ducae (Francja)
- 4.!ł26 pkt.
rzut miotem: 1) Beyer (NRF)
72 ,36. 2) Theirner (NRD) 71,30,
3) Bondarc2luk (ZSRR) 71,40, 4)

Jak wiadomo, Sekretariat KC
PZPR zwrócił się w maju ~ apelem aby w okresie wakacji
mogło dobrze wypocząć ok. 3,5
mln dzieci, tj. o pól mln wię
cej niż w ub. rolm. Jak wynika z pierwszych ocen, m. In.
z przedwczorajszego posiedzenia Sekretariatu KC, zadanie
to b.ędzie wykonane prawdopodobnie z nadwyżką. W kolow
będzie
niach uczestniczyć
wakacji 1,6 mln
całych
ciągu
dzieci, a w obozach harcerskich
część mło
Pozostałą
25U tys.
formami
dzieży objęto innymi
wypoczynku.
Na ro:zszerzenie akcji „Lato

"'''~~;,...~-~'''-;>
~'"'~"'''~~"'"'"'"''~'''"''"'''~''''
MOSKWA. -

Br. Mulinawski rekordzislq Polski
dzień

Wakacie · udały

o
5

o

1
1

o

l

Za konkurencje sko.ku wzwyż
kobiet przyznano dwa srebrne
medaJe, bez medalu brązowego.
uległa wczoraj zaSytuacja
sadni czej zmianie. Na pierwsze
miejsce wysunęll się ponownie
lekkoatleci ZSRR przed rgtD.
Z trzeciego miejsca na 5 śpadli
Brytan!.!.
Wielkiej
zawodnicy
Natomiast awansowali reprezentanci Finlandii.
Polska po pi ąbkowych za.wodach była na 4 miejscu, a teTrudno będzie
raz jest na 7.
naszym zawodniodrobić
dziś
kom poni"'5io.ne straty w pierwszych dniach n1istrzostw, zwła
szcza, że wczoraj nie 'dobyliani jednego medalu.
śmy

się

poważnie

jak ustosunkować się do nie·
zbyt chwalebnego meczu rozegranego o mistrzostwo II lig!
między

piłkarzami

bałuckiego

Startu, którzy po pierwszej rundzie zostali liderami rozgrywek,
a zespołem Garbarni.
Ostatecznie postanowił.em nie

podawać składów drużyn, gdyż
z piłkarzy nie zasłuży!
żaden
na wyróżnienie, a jeżeli mam

kogoś

„wyróżnić"

słabo

sędziującego

-

to chyba
Krawczyka

z Katowic.
Garbarnia przyjechała do Lodzi, żeby wywieźć przynajmniej
jeden punkt. Założenie zostało
Przy
zrealizowane.
pomyślnie
od•r oblnie szczęścia gracze Krakowa mogli wywieźć z naszego
a dwa
nie jeden miasta
punkty.

że w najbllższym meezu zasłu·
żą oni na znacznie . lepszą opl~
(n)
nię.

Pozostałe

mecze

ligowe
W meczach pilkarSJkleh o mi•
strzostwo I ligi padły wczoraj
wyniki:
następujące
(S) O:O
Zagłębie
Wisła Po lonla - Odra O:O
Leg la - Górnik l :1
Szombierki 3 :Il
Ruch 0

n

rozgrywkach o mistrzostwo
lig!:
Piast - GKS Katowice 2 :1
ROW - Motor 2 :2
Start - Garbarnia O:O
Urania - Lech o:o
Sląsk O:O
Zawisza -

W

Start zagrał wyjątkowo slaby meC'Z. Gra była chaotyczna. r~--------------
Pilkarze grali „na stojąco" i tle
podawali pJtki, które najczęś
ciej tra:tlaly do prze-clwników.
Piłkarze Bałut nie umieli wyLeka.r:r; naszej ekipy zaniepoloorzystywać sytuacji podbramTer-esy
kojo.ny jeSJt kontlllZją
kowych l malo strzelali, a najPodczas finałowego
Sukni.ewicz.
gorsze, że nie odczuwało się u
plotek.
o
lcolano
rozbila
biegu
~t~~:ch pilka.rzy chęel zwycięP<>nieważ w tym sezonie zdarzyło się to kilkakrotnie, konNic dz.lwnego, te do przerwy tuzja może być groźna w skutSu.kniewicz
sobo-tę
W
kach.
przy panującym ogólnie chaomia la spu·chnięte kola n.o i nie
sie utrzymał się wynik bezchodzić. Prawdopodobnis
mogła
Po zmianie stron
bramkowy.
tygodni będzie mus1ala
kilka
gra nieco ożywlła się. ale nie
pauzować.
było powodu do zacll;vytu.
Na Stadionie Olimpijskim w
Niech wnioski wyciągnięte z
Helsinkach znajduje s,ię tablica
tego spotkania będą dla Starna ldi>.r.ej widniepamiątkowa,
ostrzegawczym.
sygn alem
tu
Tneba
ją nazwiska wszystkich t!'!umTrzeba grać szybciej.
fatorów Oli:npiady 1952 r. Mię
więcej i to celnie strzelać. Cala
dzy innymi jest tu nazv:i sko
musi grać kolektywdrużyna
że na własnym
Zygmunta Chychly - jedynego
Szkoda,
nie.
Igrzysk
medalisty
boisku nie potrafiliśmy odn i eść naszego .
Olimpijskich w Helsi nkach.
zwycięstwa, które leżało jedna!{
w granicach możllwości zawodPo mistrzostwach Eu.ropy ma
ników Startu.
wmurowana podobna tabyć
bllca. Czyżby na niej miało być
Ta surowa ocena podyktowaP? l,k ie nanq j~ < t ŻYC7.liwo~cla jaką obdatakże t y lko Jedn')
rza.ny zespól Startu i sądzimy, zwisko, Danieli Ja worskiej?

Kontuzja T. Sukniewicz

PRAWO KANONICZNE .JEST
WEWNĘTRZNEJ

ŁALNOśCI

W tym samym eta•
kiedy w 11.r\\elu
Ile,
USA
1ekretarz stanu
Sisco prowadzll z.a ltoń·
niepowodzeniem
czone
ro-zmowy i Goldą Meir
otwarcia
sprawie
w
Kanału Sueskiego, prze
prasy
się do
dostała
informacja o pro~ra
mle dozbrajania • rmU
agrescra
izraelskiego
administracją
pnez
ame r ykańską.

Zestawienie tych wy.
ukazuje gl:'.lwne
nurty w bliskowscho<l•
Stanów
niej polityce
Zjednoczonych. Z led·
neJ strony USA garną
poi>cJo•
do tzw.
się
wycb mediacji w irnn·
wchodz'I tU
fllkcle przede wszyst•
w grę
kim względy propagandowe oraz Interesy go•
krajach
spodarcze w
z drugiej
arabskich.
przez chwilę
ani
Waszyngton nie tracil
r. oczu głównych usad
strategu w tym rejo·
nie. Dlatego I zwlązlci
z Izraelem, który stal
zm la nach na
po
się
Malcie pierwszym kandydatem do roli NATO·
na
forpoczty
wskiej
Wscbodrle l
Bliskim
Sródzlemnym
Morzu
nie słabną nawet wówczas, gdy dochodlJ do

w !!udanie, JorodanU I Maroku dają
korzystną
mu pinycję
do dyktowania ' warunków. Nawet komptomi·
sowa propozycja przeda by
sta wlciela USA,
agresor wycofał wojska
na pewną odleglogć od
kanału I igodztl się na
rozmieszczenie symbo·
licznych odd1.lałów ~!!IP
sklch. nie m!eś~!la sJę
w gra.nicach sztywnej
polityki Teł AWlwu.

je

rz~ia

spięć

między

Białym

Domem I Tel Awiwem.
mlsjJ Slsco
Niewypał
był właściwie do p"Ze·
Wld1.enla. Rząd tzrael·
ski. czujny na wszyst·
w
przesunięcia
kJe
arabskim, uświecie
zna!, że ostatnie wyda•

lesz•
cze, że stano w iska obu
są
kon!llktu
stron
odmienne, a
krańcowo
po.
Stany Zjednoczone
za C'ZC2yml gest21ml nie
mają zamiaru nic zrobić, by choclat IJ' nie·
wlelklm stopniu wpły
nąć na wleksze umiarkowanie ;iwotch sojusz•
nlków. Golda Meir, zdasobie sprawę z
jąc
wa torów stra te111 ~l nych
Izraela oparła się ,;-erS\\•az.1om amerykań~k>e
go dyplomaty l wyda•

.

500

prasy
1z.raelsk1ej wynika, że
rząd tel·awlwskl „kupi!"
dyrektora ameofertę
Centralnej
rykańskiej
Agencji Wywtadowczej,
tWYCLaj
tamląc
który
ragranlwizytę
złożył
nie
wybierając
czną,
przypadkowo Tel >.wlw.
Nie ulega wątpllwo•
ści, że u źródeł nowych
koncepcji politycznych
I wojskowych kół Wa·
szyngtonu leży spra ·A·a
kontecrncść
Malty I
tej ważnej
zastąpienia
Paktu Atlanty•
bazy
możll\l\.-:e
w
ckiego
szybkim czasie. !zrae·
sl41
przeznacza
lowl
więc funkcję repre?en·
Interesów
to wania
N A TO w basenie MoU·
rza Srództemnego.
dział tego kraju w za•
systemie o•
chodnim
bronnym Jest , zresztą
Cichym marzeniem eki·
py tel-awlwsklej, pon.ie.
jej
waż gwarantowałby
udopływ
nie tylko
także
zbrojenia, lecz
to rum
na
poparcie
Z .

Maltę
!"I!

genmszu
Pi<·assa?

LICKIEGO. REGULUJE ONO ZWł..ASZCZA CAł..OKSZTAł..T
ZAGADNIE.Ń DYSCYPLINARNYCH, MAJĄCYCH DLA TEGO
KOŚCIOŁA I AUTORYTETU JEGO Wł..ADZY ZAWSZE DONIOSt.E ZNACZENIE.
GDY WIĘC JESZCZE PODCZAS TRWANIA Il SOBORU WAPOSTULOWANO GRUNTOWNĄ REWIZJĘ
TYKAŃSKIEGO,
STAROśWIECKIEGO KODEKSU KANONICZNEGO, NA RE·
FORMATOROW POSYPAŁY SIĘ LICZNE GROMY TRADY·
CJONALISTOW. OSKARŻALI ONI INICJATOROW REWIZJI
KODEKSU KANONICZNEGO ZWŁASZCZA O TO, IZ CHCĄ
POZBAWIC KOśCIOt. PODSTAWOWEGO ELEMENTU, UMAIZ
CNIAJĄCEGO JEGO WEWNĘTRZNĄ WARTOSC ORAZ
W KONSEKWENCJI SPYCHAJĄ KOśCIOt. W STAN ANAR·
CHIL

na•
oo•
ne

obie~a

kredyty na sumę
mln dolarów.

Izrael

slę

nit

więcej

darzeń

Okazało

te

potraflla
się,
wynegocjować

wet·

głosów

Pierwszym

J
teologiczno-prawny,
bądt,
co
budzi pewne zdziwienie. Aby

Mimo

sygnałem
że Izrael

Jest
haczyk,
deklaracja Osjana zewywiadowsamolotom U-2
czym
na konystanle 1 lotna okupowanym
nisk
Synajskim.
Półwyspie
WIKTOR MORAWA

POJEDNANIE
)<

kardynałów,

rzeciw Interpretowaniu jego wyobrażeń przez ca•
le falangi komentator6w, mistrz buntował się od
najdawniejszycb czas6w, Był przecież od młodości
poszukiwaczem I wraz z innymi genius„ami swojej epoki kreował prądy, które miały sztuce XIX wieku po•
zwolić się przerodzić w sztukę ery dwudzlestowiecznej.
Stal się jednym z twórców kubizmu i kierunków ,:na•
mionujących postawę wolności tw6rczej. Nie zawsze re•
cenzenci jego dzieł l łowcy sensacji z jego życia umie·
li I chcieli go zrozumieć. Tym pseudoznawcom Picasso
z lub:iścią robił kawały, mylił icb -I wyprowadzał w
pole. Picasso słynie ze wstrętu do udzielania wywiadów. z różnych mistyfikacji, które Inscenizował po to,
by przestano się nim zajmować. Był przedrukowany
swego czasu we „Współczesności" wywiad. w którym Picasso oświadczył, że powołując do życia różne nowo•
czesne prądy, chciał udowodnić jak dalece człowiek „z
nazwiskiem" może zakpić ze znawców I że o.·n w grun·
'
cie rzeczy uważa to wszystko co stworzył za ,.-kit".
W jednym z nielicznycb udzielonycb w s.f/.ym ży•
ciu autentycznycb wywiadów opublikowanych w ' 1932 ' r.
Picasso inaczej, z powagą I wzruszeniem mówił o tym,
co stanowiło zawsze jedyny cel jego życia - ' o swyeh
obrazach. „Najdziwniejsze to uczucie dla mala~za ujrzeć znów po latach swe stare
stwierdził wtedy obrazy. Patrzy się na nie jak na odzyskanycli. synów; •
którzy powrócili z daleka w złoconycb szatacli. ·Malarze płodzą swe dzieła tak jak książęta pł~dziU kieNie porfretuje się
dyś swe dzieci, z: pastereczkami.
przecież Partenonu, . nie mall!ie się fotela a la Ludwik
XV. Tworzy się obrazy z jakąś małą zapadfą dziurą
na glębokim południu, z paczką tabaki, lub zniszczo·'
•
nym krzesłem".
Ten wywiad stał się ostatnio znów bardzo aktualny.
Wprawdzie najstarsze dzieła Picassa prawdopodobnie
nigdy nie ujrzą swego twórcy, gdyż mistrz nie zamie·
rza ze względu na znienawidzone stosunki panujące 'w
Hiszpanii odwiedzić swej ojczyzny - lecz ku zaskocze•
niu świata dzieła te zostały przez Picassa, artystę kt6rego każdy rysunek osłąga dziś na aukcjach horrenda!~

P

PICASSO, DZJS 89·
PABLO
MALAHZ
GENIALNY
LETNI
HISZPANSKIE·
POCHODZENIA

~~Tu~~z:~~~IEJE~~A H~ST~:J~

NIEZALE.lNYCH,
B,\RDZIEJ
SAMO W OL·
PRZEKORNYCH,
NYCH ALE PRZY TYM MIMO
WCIĄZ
WIEKU
POŻNEGO
MLOJJZIENCZO ŻYWOTNYCH I
TWORCZYMI
PRZE.JF/rYCll
PASJAMI POSTACI. CZY TE·
ARTYS1Ę
WIELKIEGO
GO
i.E
FAKT,
CIESZYC
MOZE'
BOHOMAZY, ZE MODY I MA·
NIEI:Y JUŻ NIE W SZTUCE
CZYSTEJ, l.ECZ NAWET W„.
POKOJOWYM
MALARSTWIE
NAZYWA SIĘ DZJS „PICASSA·
Ml", WZORKAMI „W PICAS·
BY NA TO
SY" ITP.1 JAK
NIE SPOJllZEC, DO\VOUZI TO
POPULARN·OSCI,
WIELKIEJ
JE·
TRAFIANIA ODPRYSKOW
GO IDEI POD STRZECHY.

(Dalszy

ciąg

na str. 4)

~aria Ole~
Polityka dynastyczna Wazów, Zygmunta li! t Wtadysla wa IV. którzy pragnęli
Rzymian
wzorem
z Battyku uczyni<!,
„mare rwstrum''. zwrócila najprawdopodobniej uwagę mlodeqo wówczas Ja.na
Sob!eskleqo na sprau:y morskie.
"!(terowały tyciem ł czyprzyszleqo pogromcy Turków, że
poświęci! zabezpietycia
większq częA~
Rzeczypo·
czaniu 1>olud111-0We1 qra.nlcy
podczas odi/ qranlca. morska
spolłtej,
zabezpleczo·
nie
I
była równie bezbronna
na. Bowiem Arsenal w Pucku, twierdze
ID Kazlmterww!e I Wla.dyslawowle zbu.dawno
dowane przez Wladyslawa. IV
Sobieski byl
obrócilv się ID perz!f11ę.
jednak zbyt dobrym riolttyklem, aby nie
zwracac czujneqo oka na Baltvk. Dla·
teqo tet utrzymuje król otywlÓne kon·
taktv z Gdo•isklem, powstaje tam kapli·
ca SohiP<kieqo. która nawet w okresie
nrri111'"'«?Poo nncl~k11 protestrr ntyzmu I
pn?n<lnjP ~ntrillcka a astro.
nom gdaliskl Hevelius ku czet polskiego

Ate losy tak

nami

n•Pmc'"'""

Paweł VI przychyli!
do opinii krytycznych
dotychczasowego
wobec
„podstawowego prawa" kol powołał do życia
ściola
komisję rewizji prawa kaPracowała ona
nonicznego.
długo, skoro dopiero z oka·
zji tegorocznego, trzeciego
z kolei, Synodu Biskupów
- a więc w 6 lat po zakoń·
czeniu Vaticanum II - ro·
zesłano do wszystkich kon·
ferencji episkopatów projekt
kodeksu k;anonicznowego
nego. Rodził się on w tru·
dach l mozołach zażartych
dysku~ji. Pierwszą jego wer·
sję odrzucili wstępnie człon
kowie samej komisji jako
Drugi
jurydyc-zną".
„zbyt
projekt również wywoływał
ostre kontrowersje: na 34
papież

z
15-letnl Picasso

właśnłe ten, który przed·
stawiono 5 lipca br. na
konferencji prasowej w
Watykanie, wywołał największą burzę. Grupa 2Z2 teolo•
gów katolicklch zażądała odrzucenia tego dokumentu I zdję·
da całej sprawy z porządku
dziennego tegorocznego Synodu. Teologom nie podobała się
wszystkim koncepcja
przede
kanonicznego,
prawa
nowego
nacelowana - Ich zdaniem głównie na stosowanie represji
przez władzę duchowną wobec

I

nieprawomyślnych

rezydencję

pięknym

krną·

sytuacją

praktyczne zna•
czenie takiej !ub Innej wersjl
tego „podsta wowego prawa ko•
Bez względu na zna•
ścioła".
czenie ogólnych dyrektyw o
charakterze teologicznym Juh
zawartych w
duszpasterskim
doktrynie soborowej, lub w na•
uce papieży, rzeczywistą moo
w za•
zwłaszcza
obowiązu iącą,
kresie dyscypliny wewnętrznej
l posłuszeństwa, 11\aJą w ko·
katolickim dopiero nor•
ściele
my kodel<su lrnnonicznego. Stąd
postulat ekstremistycznej awan•
gardy reformatorskiej, by dla
zachowania „czystości nauki''
'" ogóle żadnego - starego czy
nowego - kodeksu prawa kanonicznego w tyciu kościoła
posoborowego nie utrzymywać.
Spór o kodeks kanoniczny
pouczający
ponadto
stanowi
przykład, a jak wletklml trudnościami I jak stosunkowo powoli kroczy kościół w swej
należy

w
a

docenić

działalności

wewnętrznej

drogą

,Jaklekoł
reform soborowych.
wlek byłyby osiągnięcia w tej
do odnotowania ,....
d7.iedzlnle
takt, że po 6 tatach żmudnych
prac nie osiągnięto w zakresfe

nowego

„pollstawowego

praw.a

rzeczywistego postę•
pu, daje dużo do myślenia. I
jest równlet przejawem zmaga•
nla się skrzydła reformator•
ski ego ze skostniałą, przywiąza
jurydycznych
do f'zysto
ną
form, kościelną tradycją.
kościoła"

było wcale pewne, ezy
odgłosy
uwzględni
Watykan
krytyczne o kanonicznym do•
kumencle, to przecież konferencja prasowa w Watykanie, od•
byta 5 lipca br., wykazała, że
papież przychylił się w kierunku oponentów. Najważniejsze
lll I li I li Ili I li I Ili I li I I I I I I li llllJJ
Ich osiągnięcie polega na tym,
głosów krytyczże w wyniku
ka·
prawa
nowego
projekt
nych
nonlcznego nie będzie w ogóle =
dyskutowany na forum Synodu
Biskupów, który zbierze się 30
w k:rakowsktch sz.kolach
września br. w Rzymie. A przetego zmierzawłaśnie do
cież
za·wodowych przeprowacLzono. Na Synodzie tegorocznym
no interesujący ekspery.
Jedynie
wysłuchają
biskupi
nad z.a.stosowaniem ment
I nauczających
sprawozdania przewodniczącego _ maszyn
Komisji Prawa Kanonicznego na
temat jej pracy - bez ustosunkowywania się do tego prze· -=-- przy egzamtnie z fizyki 1
mówienia w dyskusji. Grunto·
matematyki.
pomocy
przy
EgzamL!)
_
maszyn pozwom 'taoszcz<:- ::::l
4,5 ucz- czasu:
duto
: d.zlć
::: nlów pracowało przy po- ::;
::: mocy maszyny przez 1 go. _
na podczas gdy
dzLnę,
pneprowa<1zony
egzamtn
konwencjonalsystemem
trzeba poświęcić & ::;
- nym

ni nie

-=
---5=

!!

---=
=
=

-=

=

§ ~~za,,';1yl~~Ji;~t~la mZ..~~~~ s_

=

§

=
=
j 1vnacy Krasicki·! =
=
l\lapisal:

brnych wyznawców czy duchownle raz jeszcze przepracowawnych I pomijająca zupełnie
ny (po rar czwarty) projekt
tzw. kościoły lokalne (ant ra.
prawa kanonicznego stanie na·
zu - jak podkteślali to głośno
tomiast na w;i.rsztacle kolejnewy_
nie
oponenci projektu mlenio·ne nawet w dokumencie). . go, czwartego z rzędu Synodu
Biskupów, który być może zbiebiskupi podzieRównież liczni
rze się Jeszcze przed rokiem
la!! zastrzeżPnla teologów. Co
1973, Charakterystyczne dla kli·
niekturym episkopatom
więcej,
w którym toczył się do·
matu,
nie podobała się forma kolportąll spór o nowe prawo kanotatu gotowego tekstu przez ku·
w kościele jest wypo·
niczne
, rię rzymską. Ząµti}lst zasli:gnąć
sekretarza Kozastępcy
Wiedź
przed Synodem opinii konfe·
misji Prawa Kanonicznego, bi·
episkopatów krajowych
rencjl
odpowiaktóry
Oncllna,
skupa
w sprawie dokumentu, jak to
pytania dziennikarzy
dając na
się dzieje zazwyczaj w koście
podczas konrerencJI prasowej w
przy tego rodzaju wypad·
le
Watykanie dnia 5 lipca oświad
.kach, projekt nowego prawa
czył:
przewodkanonlczneęo rozesłał
komisji, kuodno~nej
niczący
„Jest zrozumiałe, te udzielorialny kardynał Fellcl, bezpo·
no nam rad I zgłoszono uwagl
wszystkim biskupom.
średnio
równocześnie
ale
krytyczne,
ta metoda głośne
Wywołała
jest niezrozumiałe to, te oka•
protesty, m. In. ze strony epi·
zano przy tym tyle niechęci,
skopatu Francji, który posta•
czy wręc.s wrogości, niekiedy
nowi! udzletlć kurii Jedynie odtakte na piśmie".
powiedzi kolegialnej - odpoIstotnie zaanga:towanle po owiedzi, która notabene, w trebydwu stronach tylu namiętno
Cci •wej hył• wy<oce krytyczna.
w sporze o dokument, bl\dź
jci
J\llmo te do ostatnich tygod·

królewską.

przyrodzie król
parkiem. Ja"!(
dycja, sam mlal sadzi<!
500 Itp. mtędz11 klóryml
rezydencji. ·
ny ID

łub

powstałą

zrozumieć

uczestniczących

w pracach komisji prawa
tylko dwaj
kanonicznego,
nie wyrazili w stosunku do
zastrzeżeń,
żadnych
niego
dwaj odrzucili go całkowi
cie, a 30 domagało się wprolub
większych
wadzenia
mniejszych poprawek. Do·
piero po uwzględnieniu tych
glos6w krytycznych zreda·
gowano z kolei trzeci projekt nowego kodeksu.

monMchy naZ!/1.00. odkryty przez 1lebie
gwiazdozbiór „ Tarczą Sobieskiego".
że po
Jest więc zupełnie naturalne,
wikt<>rll wiedeńskiej Sobieski skierował
bardziej swe spojrzenie na pó!noc Pol·
ski.
po
Mlal tam zresztą rozlegle dobra,
w
Radztwlllowl,
poślubionej
siostrze
sldad których wchodz!la mala wioska,
Rzucewo.
polożona. nie opodal Pucka Tu, na rozkaz króla w 1865 r. dawny
dworek ziemiański będący ongU w po·
siadaniu Weyhertów, przebudowamo na
letnią

zastrzeżeń

tycłi

się

zwalająca

i..L

I
I

mlędzynarodowym.
wskazującym,
połknął

PRAWNĄ PODSTAWĄ DZIA•
RZYMSKOKATO·
KOśCIOt.A

Jut równld
Rzeczypospolitej, t1 król
Ich królem. Nie zapominajmy bowiem,
że jest to wlaśnle okres, kiedy zaczyświadomość narodowa
na. s!ę budzi<!
wśród szeroko pojęt11ch warstw &polecz·
nych.
Sobieski lubll RzucetD<>, ezęst.o przeby!Dal tu a calym dworem, podejmował

§

~ ~~!f·zd~~~~~~a~i.ła o~~ §,

=
-

ny, uzyskane przy pomocy :
barcl.lJ!ej były
maszyiny,

-==
=

jalt!e
s.topnt~
młodzież w osta.t..
podstaszkoły
klasie
niej
wowej, niż do ocen nauczyciela egzamlnującego.
Równocześnie jednak nauczyclele biorący udizlal w
eksperymencie, dos.zll do
wniosku, że egzamim przy
pe>mocy maszyny od.z.na.cza
się pewnym schematyzmem
1 nie sprzyja wylcryclu In·
możllwośc!
dywidualnych
uc~nia.
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cewo ku.pllł Przebendowscy; Następni•
Rzucewo na.byl
po rozbiorach Polski
An.g!ik, niejaki Gibson. Wreszcie stale
się ono własnością Niemca Ka.yserl!ngka.
jako
Córka Kay~erltngka. wniosła. zaś,
wlano Rzucewq adiutantowi Wilhelma. IV
von Belowowl.
W roku 1848 voo Be!cw za namową po·

Rozmiłowa

GZ

otoczyl pala.cyk
przekazuje trapoczwórny rząd
a.leja wf.odia do

Nlewątp1tU>11 J11ko ruwerena ł posiada.cza zatnteresowala go również miejscowa
mówiąca dziwnym
ludnośl! kaszubska.,
a.le zrozumiałym, bo
nieco językiem,
slow!ańsklm. Łaskawość królewsl(a ! zalnteresowa.nle królewskie ubogą ludnoś·
clą kąszubską. ntewątpl!wle poparte ta-•
laraml. wzbudzlly przywiązanie do mo·
ale takte przyc~ynily się do
narchy,
rozbudzenia poczucia, Iż przynależą do

poslólD ra.gram!cmych,
spraw państwowych.

rala.twtal

wiei•

Niestety, obecnie jedyny '1ad J>O reto
zwycięzcy spod Wiednia.
zydencjl
owe wsp11111iale, dostojne lipy. Po dworDziwne
ku nie pozost<1ZO nawet śladu.
rezydencja
10991
przechodzila
z„esztą
królewska.. Po śmierci Sobieskiego Rzu·

IV m!szczyl resztkł
rezydtmcJI Sobieskiego, przypomlnającej
polskie panowanie I pobudował palacy/<
z czeruxmej pruskiej cegly w stylu neo•
gotyckim. Pozostał palacyk, ale pozosta·
lo również dwieście kilkadziesiąt lip nad Bal•
świadków pa.nowa·nf.a Polski
·
tykiem.
fa.kożercy Wiiheima.
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CHRAPANIE
. Z.JA WISKIEM SZEROKO
ROZPOWSZECHNIOPOZORNIE ZUNYM,
BANALNYM,
PEŁNIE
JEDNAKZE STWARZAJĄCYM SZEREG DRAPROBLEŻLIWYCH
DOLEGLIWOśó
MOW.
TA JEST W ZNACZNIE
STOPNIU
M'.llIEJSZYM
PRZYKRA DLA OSOBY
NIĄ

DOTKNIĘTEJ,

I

l

~~

stanach w
z
jednego
małżonków może być wystarczającym argumentem do rozW

niektórych
chrapanie

wiązania

związku

małżeńskie

go. W czasie II wojny świa
towej chrapanie uważano za
jeden z ważniejszych problemów, utrudniających wspólne
schronach
w
przebywanie
przeciwlotniczych w Anglii.
Przyczyna występowania tego pospolitego zjawiska nie
jest w pełni poznana, a jesz-

cych zwężenie przewodów now tym
Najczęściej
sowych.
celu stosowane są specjalnie
umocowywane paski unoszące
podbródek. Opracowano też
model nadmuchiwanej poduszki przymocowanej do szyi,
któr• podtrzymuje brodę. Stosowane też są przylepce uspecjalnie modetrzymujące

Dlaczego

NIŻ

DLA OSOB ZMUSZONYCH DO PRZEBYWATOWARZYW
NIA
STWIE CHRAPIĄCEGO.
WEDf,UG .JEDNEGO Z
STATYSTYCZBADAŃ
STWIERDZONO,
NYCH
CO 8 CZŁOWIEK
ŻE
CHRAPIE. CHRAPANIE
NIE ZA WSZE WYSTĘ
MOŻE
STALE,
PUJE
NP. ZUPEŁNIE USTĄ
PI() W OKRESIE URLOPU, A NASILAÓ SIĘ~
LUB ZMNIE.JSZAó W l
OD STAZALEŻNOSCI
EMOCJONAL-1
NOW
NYCH CZY ZABURZEŃ
HORMONALNYCH.

USA

wadzone są również badania
maj2,ce na celu głębsze poznanie lstoty tego zjawiska .
Wykazano np. za pomocą baelektroencefalograficzdania
nego, że chrapanie nle występuje w czasie marzeń senuwaga
wtedy
gdyż
nych,
jest na
skupiona
śp!ącego
treści snu. Przy dokladnej a•

cze większe trudności napotyka problem leczenia. Wykazano, że chrapanie je~! reakpewnych struktur m;ę
cją
śniowych na obniżenie nap i ę
cia mięśni pod wpływem snu.
Na skut~k tego wibruje cienki brzeg tylnych luków gardła. Zjawi s ko to zaczyna wywytwostępować wtedy, gdy
rzy się pewne nieprawidłowe
w stosunku
ję-zyka
ułożenie
podniebienia miękkie~o.
do
Dlate:w też częsciej występu
je chrapanie u ludzi staru których nast'\pito
szych,
zwlntczenie mięśni twarzy i
SP• dek napięcia mięśni podniebienia.
wiele czynników,
Istnieje
które predysponu.ią do wychrapania. U dzieci
stąpienia
migdałka
przerost trzeciego
uniesienie i
wywołać
inoże
przestrzeni leżącej
zwężenie
za

nozdrzami

tylnymi,

wsk u -

tek tego podniebienie mięk
kie wibruje w tej przestrzeni. .Jeśli u dziecka chrapanie
nagle, zawsze należy
wystąpi
pod uwagę możliwość
brać

obecności

ciał

nalizie okazało się, że chrapanie występuje wtedy, gdy
osobnik «najduje się w fazie
snu.
głębokiego
Chrapanie nie jest zjawillld!kim.
wyłącznie
skiem
Stwierdzono, że występuje ono dość często u psów,

obcych (groprzewodach
w

ch u, fasoli)
nosowych.
Innymi czynnikaml usposabia .iącymi dQ chrapania mogą
być: zapalenie, zmienione migc'atki podniebienne, obrzękty
języc z ek

Rler~ i czny

Leczenie chrapania napotyka na duże trudności. N!e zawsze udaje się ustalić przyczytej dolegliwości, niera7~
nę
nawet jest znana, nie
jeżeli
można jej usunąć.

11 lf'" vt
1

Również
nosa, polipy nosa.
skrzywienie przegrody noso-

wej

n1oże

powOdować

lowany
usta.
Inną

na celu utrzymaw pozycji na bona
polegające
przywiązywaniu rękl do przebrzegu łóżka są
ciwległego
mogą
gdyż
niebezpieczne,

nia
nie
ku.

mające
śpiącego

Metody

spowodować

złamanie

koń-

czyn v. Opracowano model gumowych piłeczek piszczących,
przymocowanych na plecach

mój sąsiad
c h r ap e •

1

bandaż
grupą

zamykający
są

przyrządów

aparaty, mające na celu z.redukowanie oddychania przez
stosowane
Najczęściej
usta.
ptytki zaktadane między
są
wargi i zęby i utrzymywane
pozyc.ll przy
właściwej
we
pasków l
różnych
pomocy
sprężyn,

Próbuje
chrapaniu,

też zapobiegać
się
urządzestosując

przy przewróceśpiącego
niu się na plecy, w czasie
snu powodują przebudzenie l
właściwej
o
przypominają
pozycji.
Ostatnią
przyrządy

aparatów

grupą
przyciskające

są
pła

sko ję1yk do dna jamy ustjednak wszystkie tego
nej,
typu urządzenia są szalenie
niewygodne l uniemożliwiają
zaśnięcie.

W pewnych wypadkach uwyleczyć z chrapasię
nia, poprawiając źle dopasowane sztuczne uz~bienie, któpowodowato zwlotc7enie
r~
mięśni twarzy i gardła. Osią
gniE;to też poprawę po usudało

zwęże

nie przewod ów nosowych i
oddychanie przez usta.
chrapanie pojawia
Częściej
gdy śpiący lesię wówczas,
na plecach, gdyż wtedy
ży
zapada się ku tytowi
język
podnieb ienia
kierunku
w
miękkiego. Nie jest to jednak
osoby, które
istnieją
rcgutą,
potrafią chrapać w każdej pozycji przybieranej w czasie
wystGpuje
Chrapanie
snu.
i jest naj~lośniej
najczęściej

nięrJu
bądź

przeroslych

migdałków,

po podśluzówkowrj r~
sekcji skrzywionej przegrody
nosowej. Równolegle do prób
wysiłki
ustają
lekarzy, nie
racjonalizatorów, wynalazców,
a czasem po prostu szarlatanów. aby opatencować prosty
I niezawodny przyrząd usu-

sze w czasie oddychania przez

wający

ale oddychanie przez
u<ta,
nos nie zawsze znosi ·chrapa·
nie.
badan zmlerzaj;1Oprócz
cych do poznania bezpośred
nich przyczyn chrapania pro-

tę

dolegliwość,

takich przyrzs,aparaty mające na
dów
celu utrzymanie w czasie snu
ust, przeznacz.ozamkniętych
ne głównie dla osób mająJedną grupą
są

~

z

o

Zorganizowane w grudniu 1970 r. „Muzeum Picassa"
w Barcelonie jest jedynym na świecie muzeum całko
wicie poświęconym temu artyście. Zgromadzone w nim
1904 r.
dzieła nigdy nie opuściły Barcelony. Gdy w
23-letni Pablo opuszczał swe miasto rodzinne, pozocały swój dotychcu• owy dorobek.
stawił tam

Id

Teraz w muzeum barcelońskim światowa turystyka
niezwykle interesujący cel. W Muzeum Picassa można prześledzić legendę o cudownym chłopcu Pablo, o którym później sam mistrz z pewną dumą, lecz
i pogardliwie mówił, że mając 14 lat malował jak Rafael. Jako 15-letni chłopiec Pablo Ruiz (tak brzmi bowiem jego nazwisko po ojcu) studiował już na II roku Akademii Sztuki w Barcelonie, gdzie jego 03c1ec
Don Jose był dość miernym profesorem. Gdy jego
syn w czasie egzaminu popisał się wirtuozerią, która
wszystkich wprawiła w zdumienie, Don Jose skoncentrował na chłopcu wszystkie swe niewyżyte ambicje.
Był to fatalny dla chłopca okres. Ojciec zmuszał go
bowiem do nadludzkiego nieraz wysiłku. Kształcąc się
zacofanej w swym akademizmie
bardziej
w uczelni
niż jakakolwiek inna ówczesna szkoła artystyczna, Pablo rysował i malował motywy klasyczne, a równocześnie wypełniał szkicowniki motywami zupełnie indywidualnymi, które były odwróceniem tradycyjnych
dzieł
obok
powstające
założeń. Te osobiste notatki
portrety par miłosnych,
szkolnych, konkursowych przekupek, pejzaże, karykatury, oddają bardzo oryginalne, własne, realistyczne spojrzenia na wszystko co
młodego artystę otaczałe, I właśnie te dzieła z ówczesnego okresu twórczości Picassa powstały obok innych
malowanych pod presją ojca i nagradzanych złotymi
medalami (darowizna obejmuje m. in . monumentalne
przedstawiające lekarza u
płótno wielkości 2x3 m łoża cho.rej matki rodziny) są najbardziej zadziwiające
w spuściżnie ledwie 15-letniego wówczas chłopca. Te
dwa biegnące obok siebie równocześnie nurty tworzeobalają
klasyczny i" dowolnie stylizowany nia wyobrażenia o tym, że artysta rozwija się, stopniowo
przechodząc z jednego okresu twórczego w · drugi. Picasso już jako chłopiec uprawiał. swobodnie i z największą wirtuozerią malarstwo akademickie i improwizowane, zależnie od sytuacji. Teraz zbiór barceloński,
odsłaniając tę dwutorowo~ć ukazuie wreszcie klucz do
zrozumienia późniejszych dzieł mistrza, do· pojmowania Picassa z ostatniej, współczesnej fazy twórczości.
W zbiorach barcelońskich odnalazły się też wreszcie
licznych motywów, które przewijały się laźródła
tami poprzez jego dzieła - wśród nich odzwierciedlenie dziecięcych wrażeń, które utkwiły mocno w. pamięci młodziutkiego geniusza. Do nich należą m. in.
spotykane na arenach i w budach jarmarcznych Barcelony gołębie i byki. Z tych dziecięcych wrażeń zrodził się także namalowany później w innym paryskim
okresie słynny gołąb pokoju.
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1 właściclelaml latyfundiów przysłanymi z Ang!ll. Ona teł

I

i

szybko do,rob lła się powai.nych fortun na wyzy&ku pozostalej LucinO.Scl, w przeważającej czę9c:t wyznającej katolicyzm. Odtąd w Ulsterze panuje po.ws.zechnie powiedzenie: „Powiedz ml, jaką wy;majes.z religię, a powiem cl oz;y jeCzy mas.z tylko
steś wyzys.kującym czy wyizysklwanym.
oboWiązki, czy także prawa''.
Gdy więc po I we>Jnie śwlatow~ połudJnlowa cz~ć Irlandii uzyskała niepodległość (Republika Irlandzka. - Eire). a
katolicy zdo,by'l.i w niej petnię praw i władzę, sześć h.rabetw
leżących na pólnocy wyspy, prQ'klamowalo secesję. Do tego
przed pa.reelacj!<;roku roopLngCl!\vala je również obawa
które chłopi na południu d'Ziellll.
majątków zl"ms.ki<:h,
Strach przed reformą ro·lną był u tamtejszych latyfundystów t burżuazji silniejszy niż poc-z.ucie na.rodowe, Następ
nie hrabstwa te wyeląpily - bez uwzględnieni.a. woli mas

Zza kulis
li wojny

•

światowe i

10 SIERPNIA 1944 ROKU W HOTELU „MAISON ROUGE" W STRASBURGU ODBYŁO SI~
DYGNITARZY
POSIEDZENIE
SUPERTAJNE
HITLEROWSKICH I PRZEDSTAWICIELI PRZEMYSŁU III RZESZY. POSIEDZENIE ODBYWAŁO SIĘ DOKŁADNIE W 20 DNI PO NIEUDANYM "LIPCOWYM ZAMACHU NA HITLERA,
W TAJEMNICY PRZED NIM SAMYM I PRZED
UCZESTNICZYLI
W ZEBRANIU
GESTAPO.
RUHRY I
PRZEMYSŁOWCY
NAJWAŻNIEJSI
NADRENII, er SAMI, KTÓRZY w POCZĄT
KACH LAT TRZYDZIESTYCH UDZIELILI HIMU
UMOZLIWIAJĄC
POMOCY,
TLEROWI
ODOSOBNIONYM
W
WŁADZY.
ZDOBYCIE
SALONIE HOTELU „MAISON ROUGE" ZASIEDLI M. IN. MAGNAT WĘGLOWY EMIL KIRVON
DOFF, WIELKI FINANSISTA KURT
SCHROEDER, POTENTAT PRZEMYSŁU STALOWEGO FRITZ TAYSBON,

com ogromne 1u~y. W zamian domagamy się Jedyni~
za granicą zostały
~by rezerwy finansowe zdeponowa11e
oddane do dyspozycji partii, tak aby była ona w stanie
po zbliźającej się kl~sce, skutecznie pracowa~ dl& odrodzenia nowych wlelldch Niemiec''.
Tak więc - Jak podaje ostatnio antyfaszystowska prasa
zachodnioeuropejska - w l94ł roku, gdy Armia Radziecka
osiĄgnęl& Wisłę, a. zachodni alianci podchodzili do Pary.
*a, przemysłowcy niemieccy podjęli działania, aby zabe~.
pieozyć przed Jakl\kOlwiel< konflsknb, kapitały 1 utrzymad
niemiecki
w zasadni ew nie naruszon Ym stanie
wojenny w oczekiwaniu na lepsze cz:asy,
TSO

potencja!

11PRZEDSIĘBIORSTW„

Pierwszym problemem, którym się zajęto, było male!le·
dopuścić do przejęcia przez przy.
przemysłowy~b I
patentów tajemnic
1złych zwycięzców
projektów nowych rodzajów uzbrojenia. Jednoczeble kle•
rozpoczęły przerzut
wi~lkich przedsiębiorstw
rownictwa
ogromnych kapitałów za granicę, nadając tej operacji cha.
ri1:kter normalnych transa!rcji handlowycb. Różne podstawione osoby inwestowały kapitały w krajach neutralnych
budując w nieb ladcuchy przedsiębiorstw mających stwo:
rzyć bazę dla przyszłej powojennej działalności nazistowskiej. Oczywiście UC7!estntcy spotkania strasburskiego, I.by
przed przechwy~eniem kapitałów przez
zabezpie~zyć się
P.odstawtone osoby, w tajnych skrytkach przechowywali
wszelkie dokumenty dotyczące transakcji, kontNkty wek.
'
·
ale Itp.

nie sposobów, aby nie

Wedlu~

łródeł

amerykańskieh,

Obecni byll równlet delegaci przedsiębiorstw Jtoecbł!ng,
Krupp l Messerschmidt. Miejsca za stołem obrad zajęła.
także ściśle dobrana grupa wysokich funkcjonariuszy ministerstwa uzbrojenia, której przewodzll dr Scheid. On
właśnie rozpoczął obrady, stwierdzając:

w wyniku wspomnianeutworzono około 750 przedsh1b1orstw handlowych I przemysłowych. z tego 58 w Portugalii, 112 w Hlupanli, 35 w Turcji 98 w Argentynie 214
w Szwajcarii. Z tych sum Stano~ Zjednoczonym tldało
po wojnic, gdy stosunkl
się skonfiskować bezpośrednio
USA x niemieckimi odwetowcami były Jeszcze oztęble zaledwie 750 milionów marek, nielegalnie przekazany~h z
Niemiec do Szwajcarii. Oczywiście dane te opublikowane
w lllł& roku przcs departament finansów USA Sil frag-

„Klertwnictwo partu zdaje •<>ble sprawę, :te po naszej
nieunilmlonej klęsce bardziej znani przywódcy NSDAP
(partii hitlerowskiej) będą poszukiwani I przełladowa.nt.
natychmiast środki, maj-ce na celu
podjąć
więc
Należy
ulokowanie mńlej znanych przywódców w charakterze specjalistów technicznych w p06zczególnych przedsiębiorstwach
przemysłowych. Partia Jest gotowa wypłacić przemy1łow:i

NIE

&'? przerzutu

kapitałów

ODłiRYTA

„
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~ Będde

to .ta.teTc
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.... pewnym okresie przez
....••..
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....••..
....••..
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......."'.

Zofia Pa piez, lat 58, przez blisko 9 miesięcy była osobą podejrzaną. Podejrzaną o zagarnięcie mienia państwowego, zci
••
••
grozi kara od jednego roku do dziesięciu lat więzienia. Podejrzaną przez wielu towarzyszy pracy, znajomych, a w
co
••

i»lslcl
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Ja.kleqo Jeszcze nie
~ ata.tek ~ b11lo na. morza.eh świata.. W u

~ kwa.rt<Ue prz11szle110 roku 1>rze~ ka.za.nu zosta.nle do eksploa.ta.~ cJL Jeden z na.Jba.rdzle; nowo~ czesnuch statków naukowo-ba.~ dawcz11ch - „Profesor Slectlec.
~ kl". Będzie to eal11 tnstutut na
ba.dający blo!oqię
~ w - 'zie ~ morzii. 11rowa.dząc11 1Zerolde

IPtYWAJĄCY
~
praee •

za.kresu

ocea.noara.fll.

~ a takte pelnl.qcy rotę zu;ia.du
~ rubackleqo. Sta.te1< ten zbudo~

wa.nv przez

Stocznię Gdańs-lcq,

~ pozwo!I nam uczunlć

~

~

~
~

~
~
~

~
~

~

~
~

~
~

~

~
~

~
~

m itow11
krok 1U!.Przód w dziedzinie ba.da.nia., zasobów ocea.nów, dzle·
kl n-0woezesn11m ur.zadzenlom
j)Omote
h11droa.kust11czn11m,
okreś!ić zasobu rvbne. d0&tar·
bezcennt1ch łn
'Zll mnóstwa
dziedzin.le rvbow
formacji
lówst.wa. Za.wa.rtość plywaJące
110 instututu to setki prec1n11jnvch apa.ratów I urządzeń. któ.
ta.bora.to·
re zloktiUzowa.ne w
rltich, na pokładowych stanoWi~kach bada.wezych ł za burtą stabku dostarcza dan11ch ma...
sz11nte matem<it11czne;. Na statTcu zosta,nle bowiem za.instalo·
wa.ny nowoczem11 komputer.
„Profesor Stedtecki" dl/ST>O·
nulac silnikiem o mocy t.300
KM będzie rozwijal szubkość
14 węzlów. 4 zasię11 Jeao pl!J•
wa.nla w nfeoqra.niczonum retonie pozwoli na. przebywa.nie

I
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~

w

~

urnę

mlefcl w komf&rtowuch

~ trzach 87 osób, w t!/11\ 40

na.ukoweQO. Będzie
milll no'no'ć w Qranicach t.100
ton, za.nurzenie 5,! m, d!UQość
pra.wte flO m ł wiele un.Hcalnuch rozwląza.ń konstrukc111n11ch. W swój plerwszv, prze11zlo pólrocznu. rejs n.aukowoba.dawcz11 „Profesor Siedlecki''
wvruszv n5 lowi.8Tc4 zaclłod·
niej Afryki, szelfu ar11entyń·
•kleao oraz Oceanu In411J11kle-

~ personelu
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~
~
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to nglO'n.

bogatej góralslcfej sztuki !udo·
W każdej iutejszej wal
wej.
kaznajdują się prz11drotne
pliczki t śwlątl<:i, dziela luctowuch snvcerzy I pamiqtlcarzy.
cvwilizacja
Postępująca wciąż
cutentyczną
jedna.k
wypiera
co zmusilo
sztukę regionalną,
miejscowych działaczy do groma.dzenla ekspona.tów kultury
ludowej w muzeaG:h lu!J Izbach
który
regiona.lnych. Turysta,
zabytkowy dworek
odwiedzi
podmiejski, l.askowq, Olsz ów-.
kę C?Y Kamienicę mote Jeszcze wiele cleka.wych rzecz11
Na.jbogatsz•
zoba.czvć.
tam
rblor11 posiada muzeum region<Une w Szcz11brz11cu. .

(Dokońcee:nde

także ..•

plsze w jej zakończenlu - o zalnteresowanie się atmosfe•
szę rą oraz gospodarką jaka panuje na terenie Szpitala im. M'.'duro•
wicza w Lodzi bo to co si<: działo i dz;eje nad>tl krzywdzi cho·

o okresie, w którym m lala na pól etatu pomocmtka, została ostatnlo przez klikanaście miesięcy sama. Pomoc,
mimo próśb zglaszanych dyrekcji, nie nadchodzlla. Prowadzenie kartoteki przeplatała więc myciem posadzek i uzamawianie I
tysięcy rzeczy na półkach, a
kładaniem
truciem karaluchów, które jak
wydawanie towarów wiadomo - w każdym porządnym magazynie być muszą. Codzienny rytuał kończyła zaplombowaniem „obeJdcia", ;,Tu nie trzeba mądrego, a mocnego" - mówił jeden z jej
szefów. Więc p. Papież - nie ułomek kobieta, ze swym 7-klasowym wykształceniem, „wzmocnionym" kilkoma kursami specjalistycznymi, przez lata cale świetnie się „tu" nadawała„.
Stan taki - przerywany raz w roku remanentem, trwał do po·
Iowy roku ubiegłego. Natomiast od czerwca, czyli od czasu nlespodzlewanego, dodatkowego remanentu, obywatelkę Papież przy·
tłoczyła niemal

rych utrudnia' pracę ludziom oddanym szp italowi". Skarga jest
podpisana („nie che<;, aby posądwno mnie o brak odwagi w na·
da"). Sądząc z dotychczasowego życiorysu zawo·
piętnowaniu
czy ktoś dnpiec, sko:ro
dowego autorkl mocno musiało jej coś
wystąplta tak otwarcie 1 tak drastycznie wyraziła swoią opm1ę.
osobny to problem.
Słusznie czy nie Akt drugi rozpoczyna się w kilka dni po skardze (31 X) remanentem tym razem trzydniowym. Niedobory ura~tają do
blisko u tys. zł, nadwyżki do 2723 zł, Konczy - -wręczenie m P•
Papież wymówienia od 1 XII 70 r. Zawiera ono równocześme
propozycję zatrudnienia jej w charakterze robotnika magazyn<!wego z pensją o 850 zł niższą. Propozycji pani Papież nie prZYJ·
muje, a ponieważ zawodzą ją nerwy, po kliku dniach idzie „na
chorobowe", potem na urlop zaległy, petem na aktualny. Towar z magazynów wydaje Icomisja, która co rusz coś ujawnia.
A to ukryty - jak twierdzą ujawniający, pod regalami: 1 no·
wy reduktor tlenowy, manometr do butli tlenowej i trzy maski
tlenowe, a to - według nich pochowane - w różnych zakamarkach materiały piśmienne na sumę 919 zl. Jeśli coś leży nisko
mówią „pochowamówią „ukryte", jeśli wysoko na pólkach ne", stwierdza ob. Papież. Przeprowadzony w grudniu remanent
dorzuca
niedoborów
zdawczo-odbiorczy, do sumy poprzednich
jeszcze 1600 zl. Pani Papież, zdaniem dyrekcji winna już je~t
szpitalowi ok. 16 tys. zł. Zdaniem ZO zw. Zaw. Prac. Slużby Zdrowia
wyrażonym w piśmie z 23 XI 70 r. szpital winien jej anulować
zwolnienie, M. in. z uwagi na długoletnią i nienaganną pracę i
takt badania zarzutów zawartych w jej skardze. l tak zaczyna si~
AKT TRZECI

22 XII ·1970 r. d<> KD MO Lódt - Polesie wpływa meidunck ze
s.z.plitaJa podpiisany przez zastępcę dyrektora d/S admlnlstracyjno-gospodarczych E. Kozaneckiego, Donos! on o wymienionych ju:t
LAWINA ZDARZE~ "
tu niedoborach i stwierdza: „jak wynika ze złożonych oświad
RertAnent wykazał 1450 zł niedoboru, 1634 zł nadwyżki. Niedobory czeń, będących w posiadaniu tutejszego szpitala, ob. z. Pap~e:t
w postaci szczotek do sedesów, noży i proszkow spoczywały we· dopuściła się nadużyć". Przedstawione na ich poparcie dowody
dla dzielnicowej prokuratury, która
dług ob. Papleż w worku, wedluF. komlsji zostały przez nią ukryniewystarczające
są widać
te. Taki był mniej więcej pierwszy akt dramatu, zakończony ze odmawia wszczęcia postępowania. Zażalenie szpitala z dnia 23 Il
ob.
zwolnienie
o
zakładowej
rady
do
strony dyrekcji wnioskiem
1971 r. na to postanowienie, opatrzone podpisem : dyrektor lek.
Papie;i; (umotywowany głównie jej stanem wykształcenia), ze stro- med. w. Glntowt-Dziwllł, jest więc już o wiele bardziej od melNIA.
ny ob. Papież - napisaniem skargi przesłanej do Ministerstwa dunku rozbudowane. Wyczerpująco Informuje m. in. że „w ma•
Zdrowia, KC PZPR, Wydziału Zdrowia, Prokuratury Wojewódzkiej gazynie komisja szpitalna stwlerdzlla uk1·yte materiały plśmlen·
i KL PZPR, na stosunki panuj11,ce u „Madurowicza" - Bardzo pro- ne („.)" „komisja ujawnlla ukryty pod regalami przed grupą
(„.)" ob. Papież ukryła przed
spisową nowy sprzęt medyczny
spisową różne artykuły o wartości 959 zł, które ponoww11111nnm1111111rn1111111111mnnm111111111nm1111mn11mnmmmnmmmmmnmm1Jfl1l! komisją
nie wprowadziła do magazynu w worku (.„)" W pracy ob. z.
Papież miały miejsce rażące uchybienia świadczące o naduży•
w co czwartej t11lko fa.bryce ia.pewniloby fJraI. D.). są to z konieczności tylko
(podkreślenia ciach" napisane tak su·
każdy przyzna dla SO tys. osób. Przewidzia.ny jest równtet
zażalenia, ele tragmenty
::::; gestywnie, że trudno nie widzieć w ob. Papież podejrzanej i to
ZllCICZ'ny rorwój Pf'!l'Wameao rzemiosła..
:
dzlelnicy Lódt ~
dla
Powiatowa
Prokuratura
podejrzanej.
mocno
Dragą do konalenla systemu podzlalu d.ocM- :::::
Polesie zgodnie z procedurą, wszczyna więc postępowanie.
w przedsiębiorstwach
dów i systemu premii
ł
oraz drog~ ??Prawy warunków . prac11 władze
Jest jut kwiecień t p. Papież od kilku tygodni nie ma pracy
zahamurwać
się
spodziewają
~ugoslowianskie
1 pleniędiy. Wydział Zatrudnienia nawet nie rejestruje kobiety
czasową emlgraeję zarobkową rob-O'tn[ków ju- :
•
:
w tym wieku, na dwa lata przed rentą nikt takiej przyjąć nie
goslowiańsklch i zachęcić do powrotu do kraju 3
chce, a osoby mającej podstawowe jedynie wykształcenie i spra•
tych, którzy od dłuższego czasu pra.cują za ;:j wę w prokuraturze, tym bardziej. Kilka osób z różnych Insty(AR-WEZ). w ciągu bieźącego pięciolecia. JuOsta11nte badania wy1<azal11 bowiem, :::l tucji i instancji (w tym z zo zw. zaw. Prac, Służby Zdrowia) usilu~
gra.nicą.
zamierza wydać 83 m.!d dinarów
: goslawia
że w kra,ja.ch za.clicdnich przebywa. okola 700 ~
na
(róurnowa.rtość J>Ona.d s,s mld dola'1"ÓW)
oo stanowi okole B proc.
tys. Ju.goslowla,n,
:
ludn-0>!ci zawodowo cżvn.nej lub 19 proc. ogólu
utworzenie 470 tys. now11ch miejsc pracy. Ma
zaJtrudn!onych w sektorze socja.Us~cznym. Jest
ulec likwidacji ma.sowe bezrobocie, które w
to pawai!ny problem nie tvLko społecznv. a!e końcu ub. roku obejm{>Walo 290 tys. osób i za-
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PO DEJRZ ANA
P

ZANIM DO TEGO DOSZLO,
Z. PAPIEŻ PRACOWALA W
LODZKIEJ SLUŻBIE ZDROWIA LAT 23 I PRACOWAł,A
NIENAGANNIE, DOSTAWALA
NAGRODY I OTRZYMYWAAWANSE.
ŁA
W CIĄGU OSTATNICH 10
LAT ZE STANOWISKA MA•
(ZA 1100 ZL)
GAZYNIERA
W
ZA,JMOWAl.A
JAKIE
SZPITALU Jl\l, l\IADUROWI·
CZA, STOPIEŃ PO STO~NIU
AWANsOWALA NA STANOWISKO KIEROWNIKA SKLA•
ZA
ZAOPATRZENIA
DNIC
2050 ZL. JAKO KIEROWNIK
PRACOWALA LAT SZESC I
BYLA PEWNA, ŻE NIC JEJ
JUZ W SENSIE ZAWODOWYM PRZED RENTĄ NIE
CZEKA. PRACOW ALA -RZETELNIE Z POZNAŃSKIM BO Z POZŃ ANSKIEGO RO·
DEM, - UPOREM I AKURATNOSCIĄ. A PONIEWAŻ JEST
Z CZASAMOTNĄ,
OSOBĄ
SEM SIĘ NIE LICZYLA I NIE
OD 8 DO 15, JAK NAKAFORMALNO SC, A
ZYW ALA
OD 6 DO 17 I DLUŻEJ, NIEW SWIĄTEK I
RZADKO ROBILA CO TRZE·
PIĄTEK
POMIESZCZE.S,
PIĘC
BA.
ŻYW•
MAGAZYNY:
TRZY
NOSCIOWY, TECHNICZNY I
SREDNIE
GOSPODARCZY,
OBROTY ROCZNE OK. 3 MlTO
L!ONOW ZLOTYCH BYL JEJ KRĄG DZIALA-

=n• do N<n<. •-•PO·

~instytut

niżej podpisaną

=
=
=
=

powiada

się

politykę

pełnego

zatrudnieni.,_,

Obitcza się, że przv przeciętnym corocznym
wzroście zatrudnienia. w sektorze uspołecznlo§!-- nym
2,5-3 proc. gospoda,rka wchl.<mie caly
-

_
:

0

młolw:hwścl aktywnej zawodowo,
szkoly oraz pewne na.dwyżkt
aily roboczej z rolnictwa.
Najwięcej nowych miejsc pracy powstanie w
w
dziale usług ora? w drobnvm przemyśle.
planuje się zwiększenie
przemyśle wie!l<:lm
wspólczynnlka zmianowości. Obliczono np., ze
zwiększenie tego wspólczynnika z 1,Zl dQ 1,30
przyrost

S dzleź
S

kończqcq

·
i gospoda.rczy, ponieważ wśród za.trudnionych
za gra.nicą znajduje się sporv odsetek fach01.tJców. których bra•k w niektórych dzi.edzinach
zaczvna. odczuwać gospodC1Jrka. jugoslowtańska.
Jedna*.te - ja]( podkreśla się w Jugosławii
- itcrba. powraca.jqcych do l<:ra,fu w porównaniu z tlośc!ą wyjero:i:a.jąc11ch do pracy na. Zachodzie jest niewielka. W la.ta.eh 1966-.1970 ty!powrócli~ do kra1u,
ko 77 tys. JugoslowitLn
podcza.s gdy w poszi:vklwa•niu pracv za ~rainicą
kra.j opuścilo okolo 400 tvs. osób.
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ze s.tr. 4)

mentaryczne. Nie tylko ze względu na to, te w póżnleJ.
szym okresie zmniejszono zainteresowanie sięgającymi o·
kresu hitlerowskiego bądż co bądź wstydliwymi sprawami,
niemieckich towarzyszy broni w
przyszłych
dotyczącymi
na trudno'cl
ramach NATO, ale również ze wzgl<:du
obiektywne, Niełatwo było w owym okresie powszechnego
odnośnie
dochodzeni.a
powojennego zamieszania prowadzić
transakcji zawartych jeszcze w czasie wojny. Poza tym
banki państw neutralnych starały się utrzymać tajemnicę
przyszłe wypadki hiWkładów, a ponadto przewidujący
tlerowscy przemysłowcy potraflll Jeszcze w czasie dzlałaó
na celu
mające
łrodki
wojennych podjąć odpowiednie
ukrycie operacji finansowych.
TAJNY SKARB hPBZYSZŁEJ RZESZY"

Rzeszy wszystkie
Bezpogrednlo po klęsce hitlerowskiej
banki niemieckie znalazły 11~ pod kontrolą sojuszniczych
Majątki działaczy hitlerowskich
mocarstw okupacyjnych.
Ale praktycznie niewiele
podlegały wówczas konfiskacie.
plenl«:dzy zabrano wówczas byłym potentatom III Rzeszy
(nie mówiąc · już o tym, że w latach późniejszych alianci
skonfiskowanych majątków
wiele
z krajów zachodnich
zwrócili poprzednim właścicielom). Niezależnie bowiem od
opisanych wyżej operacji o charakterze międzynarod1>wym
przywódcy hitlerowscy przerzucili posiadane w bankach niemieckie kapltRIY na konta zaufanych, a nie narażonych n11
przyszłą konflskate mienia osób,
Rzesza waliła się w
Wiosną 19ł5 roku, gdy hitlerowska
1ruzy, równlet członkowie najwyższego dowództwa, przed·
wojskowej poszli w •tady
stawtcłele kasty
przemysłowców, tworząc rezerwy finansowe na

niemieckich
okres po-

wojenny.
Nie pozostali za nimi w tyle ludzie z llaJbliższego otoezenia Hitlera, którzy postanowili „utworzyć lajny skarb
mający słutyć odrodzeniu pn:yszleJ WlelkleJ Rzeszy", Skarb
zdecydowano umieścić w okolicach Salzburga na terenie
„Alpenfestung" - Twierdzy Alpejskiej, maJ11cej być ostat.
nlnł bastionem obronnym Niemiec hltłerowskich. zwiezlo·

TAJEMNICA Ili RZESZY

no tam majątel' niemieckiego banku paóstwowege, a poza
tym ogromne Ilości zrabowanych w całej Europie klejnotów, zlota, dziel sztuki. Ponadto znalazły tam miejsce pryprzywódców hltlerowsklch.
watne skarbce poszczególnych
za>tępcy
Między Innymi skarbiec barona von Himmlera,
skarbiec Goerlnga ukryto
l\lutina Bormanna. Pl'ywatny
w piwnicach zamku Veldensteln w pobił.tu Norymbergi.
Większa część niemieckiego skarbu paóstwowego, jak również poszczególne skarbce prywatne najwyższych hitlerowskich dostojników ukryto w kopalniach alpejskich i róż·
nych miejscowościach w zachodnich Niemczech. Udało !111
Je w większości odzyskać; sporo dzieł sztuki powróciło tam,
gdzie znajdowały się one przed zrabowaniem ich przez najeźdźców. w dalszym jednak ciągu los pewnej części tych
bogactw i dziel sztuki jest nieznany. Należy przypuszczać,
te dysponują nlml lub kapitałami uzyskauymi z lch sprze.
daży byli dygnitarze hitlerowscy.

W dalszym ciągu nie wiadomo, gdzie maJduje sle skarb
Gestapo I RSHA - Głównego Urzljdu Bezpieczeństwa Rze·
szy. Na podstawie przechwyconego przez aliantów tnwenłJl.
Kaltenbrunnera,
rza, sporządzonego przez szefa RSHA,
stwierdzono, te udało się odzyskać Jedynie bardzo nit.znaczną część 1karbu Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeuy,
Lwia część tego majątku dzisiaj za.pewne spokojnie spoczy.
wa w którejś z grot alpejskich albo też w sejfie jakiego•
portugalskiego czy hiszpańskiego banku.

wartołć ukrytych dóbr
Zdaniem niektórych elupertów,
materialnych, którymi Jeszcze dzisiaj dysponują byli działacze partii hitlerowskich, gestapowcy I enamanl (nie Wll·
czając w to majątków przemysłowców) sięga zawrotnej IU•
my, mieszczącej się w granicach od 750 milionów do rąlllar
da dolarów.

Lista osób uprawnionych cło eperowanla tym maJl\tklem
ttanawl do dzU Jedną • najgłębszych tajemnic pozostałych
po lll Rzeszy. Mimo, że od upadku Niemiec hitlerowskich
upłynęło już ponlld tlwlertl wieku, mimo te byli hitlerowcy
przez cały ten okres operują tym majątkiem, do dzig nie
tymi olbrzymimi kwoudało się ustalić osób władających
tami. ·
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je bez skutku nawlązaf dialog ze szpitalem w sprawie ob. Paple~.
Jean! - próbują nakh.niać dyrekcję d-0 zmiany stanowiska, inni
pocieszają zainteresowaną, jeszcze inni dziwią się w duchu
skąd ten upór i chęć udowodnienia jej winy? Czyżby w dyrek·
torze naczelnym - z rodziny prawniczej się wywodzącY.ID i w
jego zastępcy - prawniku z wykształcenia, obudził się 'zdrowy,
instynkt ścigania choćby śladu, choćby cienia prze·
skądinąd
i „du.cha prawa" bez
znając przepisy
stępstwa? Boć przecież
udowodnienia winy, nie traktowali chyba ob. Papleż jako złodzie
ja. W przeciwnym razie nie zaproponowaliby jej na pewno pra·
cy na stanowisku robotnika magazynowego. Wiadomo wszak, że
dla złodzieja ma ono same zalety: odpada odpowiedzialność ma•
terialna, a wzrasta kolosalnie możliwość kradzieży„.
ko.ńczy się postanowieniem prokuratury dzielni~
Akt trzeci cowej z 5 lipca br. I dziwna rzecz - z uzasadnienia dowladu•
jemy się m. In. że do pracy Z. Papież kierownictwo i współ
pracownicy nie mieli żadnych zastrzeżeń, a w toku dochodzenia
nie ustalono, aby z jej strony miały miejsce rażące uchyblenia,
pracy, które przyczyniły się do powstania
bądt zanledbania w
braków. „Brak podstaw do stwierdzenia, że niedobór jest wynikiem przestępstwa> wobec czego postępowanie należy umorzyć''.
JAK

WIĘC

POWSTALY NIEDOBORY!

:a

podejrzewający porozmawiali na ten temat cho<! raz
tak normalnie, jak szefowie z długoletnim, solid·
podejrzaną.
nym pracownikiem, być może samej z. Papież, a nie · dopiero
prokuraturze udałoby się wyjaśnić pewne fakty. Gdyby w ar u n kom umożliwiającym powstawanie niedoborów systematycz•
nie przeciwdziałano z takim zapałem I mocą z Jakim w ostat•
nim okresie starano się Je wykryć I przypisać ko11kretneJ 0 so·
ble, być może żadnych niedoborów by nie bylo. żadnych, na-

Gdyby

wet tych pozornych jak m. in. w wypadku tu opisanym, Tak
np. tajemnica kilku tysięcy niedoborów kryla się w.„ kartotece
szczotek. Zakupywano je w cenach od 3 do 150 z!, a wpisywano
tylko ich ilość. Błąd ten uchodzi uwadze kolejnych kontrole·
rów. W momencie hlstorycznego dla zainteresowanej remanentu
w końcu ub. r„ przyjęto chyba „z sufitu" średnią cenę szczo•
tek na 5.60 zł, co spowodowało pozorny Ich brak oszacowany na
7.755 zl. Jeżeli chodzi o brak artykułów piśmiennych to spoczystąd
wały one spokojnie na najwyższych półkach magazynu i
pewno komlsja Ich nie dostrzegła. Jeśli chodzi o reduktor, manometr i tr.zy maski tlen_Q'we, to zaniesiono je do magazynu na
przechowanie w czasie remontu jednego z oddziałów szpitala. Cie•
kawe tylko, że leżały obrastając kurzem I nikomu nie były po·
trr.ebne, choć w założeniu winny służyć ludziom chorym, a nie
temu, czemu z przypadku posłużyły„. .reżell chodzi o ob. Pa·
pież to już pracuje, nle w „Madurowiczu" wprawdzie t z niż
Jak zapewnia Wydział
szym o 550 zl wynagrodzeniem. Ale Zdrowia - czasowo nl~szym. Miała zapłacić szpitalowi lB tyslę
cy zł, lecz role slę odwróc!ly. Szpital ma jej zapłacić 10 250 zł
za plęć · mleslęcy „przymusowego bezrobocla". Nikt oczywiście
nie zapłaci byłej podejrzanej za blisko dziewięć miesięcy ~ycla
w stanie najwyższego podenerwowania. Ale jedno jest cenne,
Sprawiedliwości i tym razem stało się zadość,

Ili

Napisała: .Irena
•

Dryll

Ili
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!J'ELNIKOW O TRAKTOWANIE
NASZEGO HOROSKOPU JAKO
PRZYJEMNEJ,
NIEDZIELNEJ
ROZRYWKI.„
BARAN (21.m-18.IV) Na randki najlepsza sobota. Koniecznie wyjaśnlj sprawą. kt~ra cię
dręczy od pewnego czasu. Nie
licz na poprawę 1wyeh flnan1ów.
BYK (19.IV-20.V) Niezły początek
tygodnia. Pod wieloma
względami nastąpi poprawa twej
sytuacji. Druga połowa - pod
znakiem nawału prac.
BLIŻNIĘTA
(21,V-20.VI) Tydzień zapowiada sle doskonale.
Ciekawe spotkanie. Nie
rób
scen zazdrości• . Przywiązuj wię
kszą wagę do zachowania pewnej bliskiej el osoby,
BAK (21.VI-22.VII) Nadal sporo pracy. Dobry humor nie
opuści
clę
nawet na chwilę.
Twoja umiejętność współżycia z
ludtml
zaczyna
procentować.
Nieco wlęcej stanowczości.
LEW (23.VII-22.VIII) Horoskop niemal Identyczny jak dla
BYKA, Trzeba tylko Jeszeze do-

dać, te w
tym tygodniu jest
sprzyjająca atmosfera do załat
wiania ważnych spraw.
PANNA (23.Vlll.-22.IX) Tydzień
ciekawy, ale bez więk·
szych atrakcji. Wlęce.i czasu poświęć ulcochaneJ osobie.
WAGA (23.IX-22.X) Wszellde
podróże I wyjazdy mogą być w
tym tygodniu szczególnie udane. Prawdopodobnie poznasz kogoś kto
mote miel! poważny
wpływ na two.Je
dalsze życie,
Wkładaj więcej serca w to co
robisz.
SKORPION (23.X-22.XI) Jakaś
dub satysfakcja. Dopływ gotówki. Około piątku udane spotkanie lub lnteresu.Jąca JlOdróż.
STRZELEC (23.Xl-22.Xll) Jetell nie skończysz ze $wym!
humorami.
możesz
poważnie
skomplikować życie sobie I otoczeniu. Warto wyjechać na kilka dni.
KOZIOROŻEC (23.Xll-20.1) U·
wataj na jezdniach! W ogóle
wyka:!; więcej czujności I dobre.I
woli, Nie pas.Jonuj się byle drobiazgiem. Napisz list do pewnej
osoby,
WODNIK (21.1-18.m Oczeku,je
clę
powatna rozmowa. Duży
przełom w. życiu osobistym. Wię
cej serca l l!:aangaźowanla w
sprawach ważnych. Nie przegao
czegoś co może się później już
nie powtórzyć,
RYBY (t9.11-20.1m 1 znowu
podrót. Bądź wyrozumiały I
clerplhvy. Skoncentru.1 się t:vlko
na sprawach ważn:vch. Trudn:v
problem
do rozwląunia bę
dziesz miał na początku tygodnia.

z
Tragedia Sptctmierza. wsi · w r>owiecle
która stanowiła niejako
zabytek, szybko obległa świat. Z pomocą pogorzelcom pośpleszyll wszyscy. Instytucje państwowe I spółdzielcze, mlo·
dzież, wojsko, a nie brakło także po·
mocy tndywidua1ne].
Każdy na swój sposób pragnie ulżyć
ludziom, których dc>t.la!ęła jedna z naJdotklLwszych klęsk żywiołowych. Wprawdzie przy o.kazji niektórzy ludzie dostrzegU niejakie możliwości dla siebie,
ale to już l·nna sprawa. Gorzej, że w
pogoni za sensacją nlektór~y wywlekli
na śwlaUo dzienne odwiec7Jfle waśnie
sąsled~kie w Splclm!erzu, a już swotsty
rekord pob!U koledzy z jednej z poważ
nych gazet stolecz.nych, zamieszczając w
niedzielnym wydanJ.u (59Q.3l8 egz. nak.ladu) zdjęcie prze<lstawia~ące rumoWisko,
które kiedyś pono było maszynami rolpoddębicklm,

ntezyml.,

jakiś

Tytuł: „Młodz.J°

połamany plot 1 gruzy,
dla Splclmlerza".

Do· tej po.r-y byl!Amy przekonam. te
przyczyną
tragedii Sp!cl.mlerza była
iskra z komina. Teraz już wiemy. Warszawa 7.dobyla dowody! Owo rumowisko (Jak w~lka z tytulu nad zdjęciem)
jest dziełem... młodych.
Tylko ja.koś
trudno zrozumieć, dlaczego. mlodzJ. tak
szybko i tak aktywnie włączyli się do
odbudowy spalonej wsi? Może koledzy
ze stolicy uchylą rąbka tajemrucy, może I to nąm wyjaśnią„.
Pólń

co,

młodzi

(w!d11c! dla ·zamazania
dla sfalsrowanla hl.storll)
pracy, której efekty są
doskonale widoczne. Szkoda tylko,
nie na _ fotogrąmach za.mieszczonych

rzeczyWlstości,
przystąpili do

już
że

w

stołecznym pl.śmie.

::;:::==============================:;;
Pierwszy ligowy ·mecz LKS pop.r zedzlla Impreza artystycz•
na zorganizowana przez Stowarzyszenie Muzyki Estradowej,
l.KS I . „Dziennik Łódzki''.· W ekstraklasie wltal,i drutynę
reprezentanci estradowej l.odzl: Krzysztof Cwynar, grupa
wokalna PRO-CONTRA, LucJa Wierzbińska, JanuH Pniew•
ski, Trio Bogusława Wódki, Halina Zytkowlak Trubadutzy,
modelki prezentujące modę olimpijską „Monachlum-72" oraz
kil!rndzlesięclotyslęczna rzesza kibiców. Wspólnie s wyko•
nawcaml stadion śpiewał nowy hymn l.KS: „l.KS, LKS to
drużyna nasza Jest. Póki w Lodzl LKS, to nie wygra taden
bies".
Nie wiem Jak l.KS poradzi 1oble i biesami, ale trzy bram.
kl strzelone w ubiegłą sobotę wawelskiemu 1mokowl w peł•
ni nas satysfakcjonują.
· ·

Wykon11.wcy1 ehocld rodowici
łodzianie, śclągnęll na stadion
przy Al. Unti z calet Polski.
Trubadurzy przyjechali z na•
grań w Warszawie przekładając
je na późniejszy termin, Pro-·
Contra z obozu wypoczynkowego
w Zakopanem wracając
tam
po
Imprezie 1 Cwynar
zja wll się prosto & wy~tęp6w w

~ -Włodzimierz Milin
W restauracyjnym wagonie spotkall się dwaj
przyjaciele w drodze powrotnej ze stoUcy. Jeden z nich akurat siedział pożerając sz.nycel
cielęcy
z mizerią, gdy wpacll drugi niczym
ranny lew utykając na lewą nogę.
- A, Michałek! - wykrzyknął w stronę jedzącego. Można się przysiąść? .
- Ba I - parsknął Michałek robląe ohok siebie miejsce. - Pietla, a cóż to z twoją nogą 7
Z n~gą? - zdzi wll się Piet!a. - Widocznie
za dużo chodz.l!em.
- Turystyka to też ·sport - powiedział Mi·
chałek przeżuwając kawal cielęcego mięsa. Czego to się nie robi dla zdrowia.„ Spójrz,
jaka piękna.„
- Ta w swetrze? - ożywił sie Pietla, aż go
· skręciło na krześle.

Z -

- Nieeee.„ - beknął Michałek. - Popatrz
d .przez okno na Moskwę. Naprawdę piękna ..• ·
~ A za oknem, jeden za dr
- ~dzily ..lśnią·
ce bielą nowe wysokie donly,
Aaaaaaa... no tak _: po
~ nie Pietia. - Masz rację_: kom n na sto dWll
~ - ożywi! się nieco i ciągnął ~: WBZf)~ dzie nowe ławki poustawiali, ualtlłó moina,

'Z

o. -

Olsztynl11 (taks6wk- 1 abJ I.da•
tyć na ra.nne próby), Wlerżbil'I.·
aka 1 Zielonej Góry, reiyHr
Oraca 1 Gdańsk.a, a Wisła •
·Krakowa. Ja z red. Reglem
przyjechallśmy na ranną próbis
tramwajem „2ł" z rogu Gdań·
skiej I A. Struga. Upal by! po..
tworny. Zar lal ste z nieba.
Wydawało
110, łe mikrotony

ra I - wl'!asn111 - z ele-kawazych rz~:v na
statku jest tylko piwo - dod~ł widząc, te ~
chałek stawia krzyżyk. - Ale· u tb w parku 1.„
Jedna rzecz ml się nie podoba: tam wlą:!.11,.
- Chwlleczk' ~ :r.dziw!J się Michałek. - Jale
to wiążą?„.
·
- Jak ja' kocham cif), tycleł - wplewal ł
ciszej: - M1llcJa I Ona wląte•••
Coś ty ml tu kręcisz rzekł MlchałeJc
popijająe
piwo.
Moskwianie to 1ośclnn1
ludzie.
- Miałem okazję 1prawdz1ó powledziaJ
Pietla i szybko wstał.
- Bard.zo t Przez tę Ich cośclnność trz:v mle·
slące w stolicy siedziałem. A Borys Ptlczkin,
a Fiedia? Spytaj Ich, oni tam w przedziale się
zamknęli, bo na dwóch mają tylko Jedno u•
branie, a mnie po piwo wysłali.„
- I Fledia tu? - przeraz.li się Michałek. - Ho I
Ho I Będzie miał za swoje. W pracy jut dwa
miesiące się nie pokazuje„.
- Ty byś się pokazał, jak b:V cte„. I tak na•
przed terminem puścttl.„
- Aha - jęknął ze w~pólczuclem Michałek !
schowa! mapę. - Koledzy, których poznałem
w MQskwie tet
· .ni.e chcieli wypuścić do
domu: mi!!llłJny J--.e jedną nawą dzielnic~
w stolicy zwledżaó...
dodał

Przez okna restauracyjnego wag nu, w barwnych promieniach zachodzącego s !\ca, za11J4daly długie różowe budowle.
- I kształt jakiś taki nowy, awa irardowy ~ ·doda! Micha lek. - O, nowa dzielni • Jestem
pewien, że · jej nawet moskwianie n
znają.
0· - Masz rację: potwierdzam to z ca J.ą odpo•
~ :wledzialnością... Wid?Jsz ten drapacz
mur?
~ - Tak ... z zachwytem wysa.pal Mlchalelc.
- Jak rakieta! ...
- w.e wschodniej częśct T
- Skąd wiesz?
- Niech ci będzie rakieta.„ Jest tam taki
barek, „Niebieski ptaszek" się nazywa, d je- Tei) ml się Kolumb znalazł! Nowa dzielni•
denastej otwarty ...
cal Barania glowo, od miesiąca jest tam czyn.
na restauracja „Lapucapu",· a kierownikiem
~ - Cudownie - pisną_ł Michałek. - y.'YJąl ma• jest
bokser, mistrz sportu.„
~ pę Moskwy i postawił w tym mleiscu krz żyk. Mam też pewne dane ze spaceru po
- No pepatrz - Michałek aż usta otw<>rzył
Nowym Arhacie. Ho! ho I Beton i szkło.„
ze zdziwienia. - Jak ty świetnie znas·:r. Mo~ - Jak akwarium - z grymasem obrzydzenia 1k,wę, ale tej _po drugiej stronie rzeki.„
~ rzekł Piet ia. - Restauracja tam niezła, ale wyPosterunek 277 - przerwal mu Pietia.' kidajło.„ po prostu bandyta. Pamiętaj I , po- A~sierżant
tam okrutnie podly, Do pracy, po·
wiedział to surowym glosem I potarł obolale
wiada, skargę na ciebie wyślę, powiada. Taakl
udo.
dra1'1 !...
Pietla westchnął ciężko I jednym duszkiem
Dlaczego? - spytał naiwnie Michalek.
opróżnił całą butelkę plwa. Za oknami po Mo~ Co chcesz przeL to powiedzieć?
skwie nawet śladu nie było. Jakieś inne, małe
~
- Powiedzieć?! wykrzyknął
Pletla.
osiedla, drzewa I łąki. Pociąg zatrzymał się.
· Spróbuj tam coś powiedzieć... Oprócz tego
- Wyjdę - rzeki Pietla. - Trzeba chłopa•
mankamentu to nawet jest nleżle.„
IC11m coś kupić. Może butelczynę przyniosę.
- Masz rację rzeki Michałek robiąc na
Po kilkunastu minutach pociąg ruszył, a gdy
~ . mapie krzyżyk. - Jak jest nieźle, to aż się
Michałek pożegnalnym wzrokiem spoglądał na
r;·· odejść nie chce ... Pa I pomachał w stronę
miasteczko
- ujrzał z przerażeniem Jak miliokna. - żegnaj rzeko Moskwo I
trzymając za kołnierz prowadzi chwieją
~ Pociąg pędził. p_rzez żelazny most. Pod nim cjant
cego się I pokrzykującego Pletię, który pródo miasta czolgal się po falach lśniących bielą bował wyrwać się z wielkiej I silnej lapy postatek.
sterunkowego.
- Będzie cumował przy parku kultury - poTłum. ROMAN GORZELSKI
wiedział Pietia i zgrzytną! zębami. Kult I Urrr"'.

d -
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:taczynają się roztapiać
leń stadionu więdnie w

,a zieoczach.
Kiedy o godzinie 14, już po
próbie, Sławek Kowalewski z
Trubadurów powiedz.lal, że naJ·
większyll) Jego marzeniem jest
kąpiel w morzu, Pniewski wy•
azeptal ,,morze, o Boże", Ow•
aińska 1 Pro-Contry próbowała
zemdleć (bez skutku), a Wierz•
blńska
stwierdziła fllozo!ieznte,
że morze jest nierówno rozdzie·
!one, bo Sopot, czy Międzyzdro
je mają go więcej niż mogą
zużyć,
a Lódż, drugie co do
wielkości miasto w ·poJsce, nie
ma w ogóle. Prezes Bolesław
Kopacki, który właśnie nad·
1zedl, usilowal ratowa411> sytua·
cję twierdząc, te Lódt nie Jety co prawda nad morzem, ale
przy LKS z.a.loży się sekcję
jachtów pełnomorskich t sprawa będ1.!e ułatwiona. Sądzę
jednak, że jest to rozwiązanie
kompromisowe Obawialiśmy się
tej Imprezy. · Był to przecież
precedens na · skalę ogólnopol·
ską.
fO tysięcy ludzi, stadion
kultura I sport. Pomijając lek·
kle kłopoty z nagłośnieniem
przy. występie Trubadurów t
odrobinę za małą est!'adę, Im·
prezę
należy
uznać za
udaną
t wartą kontynuacji, Jedna z
dz.lala.czek. kulturalnych
obu·
rzyla slę gdy przeczytała na la·
mach niniejszej rubryki, że np.
artyści operowi winni
częścle1
wy~tępowaó na
masowych, o•
twartych,
plenerowych imprezach wspólnie z aktorami estradowymi.i muzykami beatowymi,
a nawet tongleraml ltd. W tro•
sce o kulturf) niektórzy „dzla•
łacze" uważają, te artysta przez
c1u~e
,,A" nie powinien się
1okompromltować"
na
lmprecach dla kllkutysięcznego czy też

POZIOM'.01 t. ezęłl! grzbietu, 5. Gałganki, 8. Towarzyszy
zapaleniu krtani, 7. Ryba na rolmopsy, 9. Kora pomaraflczy,
u. Gałązka do skarcenia, 15, Sztuczna noga, n. Francuski
burmistrz. 18. Nie jest baJką, 19. W muzyce ruchliwie, 2~.
Wykonawca piosenki „Takiemu to dobrze", 23. Północny
ptak wodny, Zł. Kocha na 1cenie, 25. Stan w USA a Birmingham.

PIONOWO: 1.

ryba, 2. Ogólne zepsucie moralne, 3.
Teren podległy emlrowl, 8. Twardy l!:a·
mieli nJachetny, 10, Przed filmem, 11. Rodzaj figury styllstycznej, U. Przepowiada przyszlośt! z kart, 13. Do zalatwłe·
nla, 16. Nie "QOtnebu)e praso-wania, 2.0. Pierwiastek chemicz•
ńy, ntebieskosrebnyst7 metal, 11. Koścl6ł katedralny.

kllkudz!eslęclotyslęcznego tłu·

mu.

I.udzie bez wyobratni 1
znajomości
spolecznego zapo·
trzebowanla, którzy mówiąc o
kulturze masowej, gotowi są ją
codziennie kąpać , aby była
czyściutka
jak niemowlę, któ·
rzy nawet rozrywkę chcą mieć
steryliwwaną

I

higieniczną.

Sukces Imprezy LKS-owskiej, to
klęska
powyższych
sterylizatorów kultury masowej. żaJuję,
że nie słyszell Jak za Cwynarem I Pro-Contrą (byli w olimpijskiej formie) łO tys. kibiców
śpiewało „Kto taklm mocarzem
jest? Oczywiście LKS 111". ża.
łuję, że nie slyszell, gdy Wierz•
l>ińska
śpiewała „ usta mllezą,
dusza śpiewa, kocham Cię", a
stadion ko1'lczyl frazę rykiem
i.LKS-ie". DLA MNIE BOMBA1
W dniach meczu stadion LKS
to tow a rzyskl salon. Jeżeli kogoś nie widl'.!aleś dłuższy czas1
to rozejrzysz się po stadionie I go
zobaczysz. Trochę rozmów to•
warzyskich,
odrobina wspom·
nleń,
ploteczek, modne tematy
środków dopingujących w spor·
cie. W ubiegłą sobotę w trak·
cie imprezy zgłosił się do mnie
muzyk ze znane.I orkiestry i
konspiracyjnym szeptem zapy.
tal:
- Te Pro-Contry to śpiewają
ten hymn, jak w ekstazie. Czy
one są po narkotykac,h 7
- ??I
- Mój szef mówi, te one są
hlppleskl. Prawda to?
- Chłopie
odpowiadam
grzecznie, bo reprezentuję „Panoramę" to są najzdolniejsze
uczennice w liceum Piątkowe.
Jedna z nich zdała
ubiegłym
miesiącu
na germanistykę z
wyróżnieniem.
Oby dzieci two·
jego szefa miały takJ talent do
nauki I do śpiewu.
- Kto wie... wszystko możli
we - I jeszcze bardziej -ścisza
głos - •.. Jeżeli
nie odziedziczą
. po nim zdolności.
Jednym
słowem,
niektórzy
staraja sil} robić atmosferkę, jak
na Forum Romanum lub raczej w Collosseum przed walką
gladiatorów. Ech, ludzie. ludzie
weżta
slę do
roboty, to wam
Slupie myśli wyjdą 1 głowy .
.NDRZEJ .JOZWIA.It

w

O~clsta

Początek kslążld,

-

odpocząć.„

f.

.spółdzlel1t1la chce
przystąpić do masowej . produ.lccjl.
Pa.n! AURELIA J, skarly się, te ma
NIE WIERZCIE STARUSZKOM
wyjątkowego
pecha. Dawniej, gdy ważyła 162 kg, niektórych części grurdero18-letnla Ira.nka Bakcha al Sabe! uroby szukała w s•klepa.ch
z namiotami.
Teraz. kiedy schudła (wa1:y 51 kg), mu- dzlla córkę. Ojcem d-z.lecka Jest 140-le~
ni
mężczyzna, który niedawno poślubił
si !eh szukać w sklepach z o.dzieżą dla
niemowląt. Dla.czego? zapytuje zroz- młodą matkę.
paczona.
RED.: Dlatego, te rod?.I\ :nam się gruPrua doatlosla, te Amerykanka. pm!
be dzieci. A poz.a tym duże b.rawa dJ.a Dolo.res Pulla.rd Johnson Jest najwyższą
medycyny I
kobietą świata 1 mierzy 249 cm.
·
Bez d.rabLnk:i nie rozbierlosz.
KORESPONDENT Z
Gl.UPTAKOWA
donosi: Zespól :na.ulrowców znz:eszooyc.h
w tutejszej spóldzieln.t pracy pomocniczej przystąpi! do op.racowania specjalnajwytwomie:ls'l.a
UPRZEJMoSe
nego urządzent.a do za.głUBzania odbior- to.rma !a.tsz.u.
ników radiowych u sąsiadów. Niebawem
(Tuwtm)

Z REDAKCYJNEJ POCZTY:

Sp' iewa

z.·Wierzbińska

ł.

Poznają

nasze miasto„.

Okazuje się. że nasze miasto może być
mieJs·cem wypoczynku dla dziecl z innych
województw. W Lodzi od 27 lipca przebywają
m. i.n. na kclonli d1.1ewczęta i chłopcy z Lań
cuta woj. rzeszowskie. W tym samym czasie,
na zasadzie wymiany, łódzkie dzieci spE:<J,zaJą
wakacje na ziemi rzQszc>wskiej.
W czasie swego pobytu w naszym mieście 97
osobc>wa grupa z Lańcuta zwiedziła Lódź, a w
riim zoo, muzea o·raz brała udział w pracach
społecznych w
Pa.rku Ludowym na Zdl'."owlu.
Dzieci przepracowały 210 godzln pl"ZY gcabie•niu
sian.a i przy przygotowaniu terenu boiska sportowego. Wczoraj nasi mili goście byli podejri1owani w Zanądzie Lódzkim Ligi Kobiet, gdzie
z i.nicja.tywy ZL LK Polesie odbył się pokaz racjonalnego żywienia wraz z degu.sta.cją pnyrządzo,nych sma.ko!yków.
(j.kr.)
foto: L. OLEJNICZAK

lezvieJnicv„~~ Całe życie dla lotnictwa

ł!!_o od/JtJdOu!fl ~rn.llłu

-------------------~!DOMEK

OGŁOSZENIA

PRZECHOWALNIĘ

Dr ZIOi\fKOWSKI - skórne,
weneryczne
16-19,
· Piotl"kowska 59 prócz sobót
13314 g
GOSPODARSTWO
rolne,
nowy murowany dom okolice Lodzi sprzedam .
Wiadomość

Lódź,

skiego 79 m. 17
radzka po 13

DROBNE
OWO·

ców na terenie Lodii od·
dam w dzierżawę. Ofer·
ty „13734" Prasa, Piotrk_o_w_s_ka_9_5_ _ _ _ __
KURNIK murowany (budynek przemysłowy) wraz
Killń- z działką
oddam w uDorna- żytkowa·nle. Oferty „13735"
Prasa, Piotrkowska 96

Dnia 13. V1JJ. 1971 r. zmarł po ciężkich
cierpieniach, przeżywszy lat 63

s. t

p,

GAŁĘSKI

HENRYK

Pogrzeb odbędzie się 16. VIII. br. o godz.
16 z kaplicy cmentarza na Dolach, o czym
zawiadamiają pogrążeni w smutku
ZONA, SYN, CORKI, SYNOWA,
WNUCZKI, WNUKI
i POZOSTALA RODZINA.

ZIĘCIOWIE,

Dnia 14 sierpnia 1971 r.
lat 60
S, t P.

zmarł

nagle, prze·

żywszy

STANISŁAW
nauczyciel

Szkoły

GRZELAK

Podstawowej nr 1J ·

w Lodzi.

Pogrzeb odbędzie się 16 sierpnia br. o
godz. 15 z kaplicy cmentarza św. Wincentego na Dolach, o czym zawiadamiaj~ po•
grążone w głębokim smutku
DZIECI l

ZONA,
Dnia

POZOSTALA

1ł

żywszy

sierpnia 1971
lat 6'

r.

zmarł

RODZINA

nagle, prze·

S. t P.
mgr

KAZIMIERZ BANASZEWSKI

adwokat, por. rez. WP, tołnlerz AK pil.
„Konrad", uczestnik kampanii wrześniowej
l Powstania Warszawskiego.
Pogrzeb odbędzie się 16 sierpnia br. o
godz. 17,30 z kaplicy cmentarza św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej, o czym zawla·
damiają

ZONA, DZIECI I WNUCZEK

Dnia 13. vm. 1971 r. po ciężkich clerple·
nlach, opatrzony św. sakramentami zmarł,
przeżywszy lat H

S. t P,

JAN CZESŁAW
ANDRZEJEWSKI
pUot
koordynator ruchu lotniczego
Pogrzeb odbędzie się 16. vm. br. o goilz.
11,30 z kaplicy cmentarza przy ul. Ogrodo•
wej, o czym powiadamiają zrozpaczone
ZONA, CORKA 1 RODZINA

l

z

powodu śmierci
pracownika naszej

wieloletniego członka
Kol.

spółdzielni,

ZDZISŁAWA
STANISŁAWSKIEGO
składamy
serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie ZmarJego
RADA
SP-NI,
ZARZĄD.l KOLEZANKl
l KOLEDZY z ZAKLADuW CHEMICZ•
NYCH „MORS" W WDZI.

Pogrzeb odbędzie się dnia 16 bm. o godz.
16 z kaplicy Starego Cmentarza przy ul.
Ogrodowej.

14 sierpnia 1971 roku,

s. t

zmarł

nagle

p.

KAZIMIERZ BANASZEWSKI
adwokat
wieloletni członek Zespołu
Adwokackiego
nr 3 w Lodzi oficer re:z. WP, uczestnik
kampanii wrze'śnlowej, ranny pod Kockiem.
W zmarłym tracimy serdecznego Przyjaciela
i
Kolegę,
znakomitego
prawnika,
Człowieka o szlachetnym sercu.
Cześć Jego pamięci?
Pogrzeb odbędzie się w
poniedziałek
16 sierpnia 1971 r. o godz. 17,30, z kaplicy
cmentarza św. Franciszka, przy ul. Rzgowskiej.
KOLEDZY z ZESPOLU

ni-czyrn „War,-s:?awa", a
od

ZAWIADOMIENIE

SIATKĘ

ogrodzeniową,

łóżeczko
diiecięce sprzedam. Lódź, Wapienna 7

m 1, po godz. 18

duży

prawdopodobnie wyfel szorstkowłosy. Tel. 311-18
SIATKĘ
kuplę .

Prasa,

od
J

DOBERMANY 3-m!es!ęcz
ne, rodowodowe 1 pudelki - spnedam, warsr.awska 100
13831 g
PRZYBLĄKAL
się
szarobrązowy pies,

1

ogrodzeniową

Oferty
„13878"
J;'iotrkowska 96

TELEWIZOR tranzysto·rowy spnedam. Tel. łl7·79

GAZOWNICTWA
dnia 16 sierpnia 1971

PR

Z Y s ·T Ę

PU

roku

JĄ

do przebudowy urządzeń gazowycłi
na gaz ziemny w osiedlu KURAK.
DOSTAWA gazu ziemnego rozvoc:zmie
się w listopadz.ie 1971 roku. Dokładny
termin będzie PODANY ockębnym
zawiadomieniem. W związku z możli
wością zaistnienia
nadużyć
Zakłady
Gazownictwa proszą o legitymowanie
osób zgłaszających się do przebudowy
urządzeń gazowych.
REKLAMACJE I WNIOSKI prosimy
zgłaszać bezpośrednio
u kierownika
BAZY znajdującej się na
UL. ZAOLZIA~SKIEJ
przy .GAGARINA lub telefonicznie
nr 395-85 wewn. 83.
NALEŻNOSC za konserwację urządzeń
gazowych będz.ie pobierana za wydaniem pokwitow~mia przez monterów
POSIADAJĄCYCH do tych czynności
PISEMNE UPOWAZNIENIE.

GRYSY (lastrico), mącz
ka do tynków azlachetnych, karbolina,
smoła,
lepiki, papa, eternit, siatka ogrodzeniowa, siatka
„Rabitza", wapno, cegła,
pelna 1 dziurawka;
pustaki,
parkiet wysokiej
jakości,
drewno budowlane.
Skład Materiałów
Budowlanych,
Prochowski
Serweta,
l,ódź
Zgierska 245a
13769 g G~~ggg~~~
„SYRENĘ" sprzedam ..,_.., _ _ _ ..,..,..,..,..,..,..,..,..;..,..,..,--'
odbiór w „Mntozbycle".
Oferty
„13454",
Prasa,
Piotrkowska 96
MOTOCYKL
;,M-72"
z
bocznym wózkiem sprzedam. Tel. 23~-13

„SYRENĘ 104"

Wylosow PKO sprzedam.
Odbiór w ;,Motozbycie". Tel. 409-29 (caly
dzień)
·
13659 g
waną

„SKODĘ

1000 MB" sprzedam. Tel. 564-30 po go·
dzlnie 16
13733 g

,,RENAULTA Majoru

spnedam. Tel.
wieczorem

_.

449-83 13098 g

,, WARSZAWĘ M 20" pil•
nie, tanio spnedam. Lódź-Ruda, ul, Promowa
15. Pietrucleń
13692 g
„WOLGĘ"

dobry,
Stoki

sprzooam. Stan
Wodospadowa 17,
13688 g

1000 MB" tprzebieg 27.000 km), stan idealny spl'."zedam. Oglądać:
Rewolucji 1905 r. 26, poniedział?k środa,
godziny 17-19
i3~Gł g
„SKODĘ

NOWEGO „Fiata 125 P"
kupionego za dewizy sprzedam. Oferty „13525"
Prasa, Piotrkowska 96

z Ap I s y

roku

potem szkotić
Szybowcowej
kl Krzemieńca.

następnie

TRZECI URLOP

ja.ko

instruktor
by
„orleta" w Szkole
w Sokolej Górze

ZIMĄ?

ZBIGNIEW J.: Po powrooie 21
wojska w październiku 1969 r.
należny mi urlop
otrzymałem
w grudniu. Za rok 1970 znów
udzielono mi
wypoczynku w
grudniu. W tym l'OkU z kolei
zaplanowa-no mi urlop na listopad. Odmówiłem.
Czuję,
że
ma,m rację. nie wiem tylko, na

Kblka,na·ście os1a<ttni,ch lat, nie
zrywajq,c więzi z U>tnictrwem spędzil w służbie ruchu U>tniczego

na stamow!sku koordynatora. PozostlllWil w smutku tych wszystkich, którzy za,wdzięczają mu,

jaką

go w głębi basenu „Anilany".
Pośrodku
parku, wid<>ezna 7.
ulicy, góntje fon,tanna. Od pewnego jednak czasu, miast stanowić dodatkową atrakcję straszy su'chym ka-mieniem. W clągu ostatnich tygodni odwiedzaJiśmy park kilkakrotnie. Nigdy
jednak nie zauważyliśmy f<>utanny „w akcji". Dlaczego jest
nieczvnna?
.
(J. A.)

Nieczynna fon tan na

pokoje do wynajęcia. Te- „M-5" - spółdzlelcze, za„amerykankę" lefon ł41-43, godz. 17-21 mienię
na
dwa
razy
2 overloki 3 - 1 2-nitko- ASYSTENT Uniwersyte- „M-2" spółdzielcze.
Tel.
we okazyjnie sprzed
5'30
dam. Dzwonić tel. 578-s 2 tu poszukuje samodziel- 357-39, go z. 7-1 ·
nego
pokoju.
Oferty MATEMATYKA 257-57
COCKER spaniel - „13081" Prasa, Piotrkow· mgr Pluskowsk1
szczeniaki
dwumieslęcz-S
_k_a_9_e_ _ _ _ _ _ _ 1_,;;...._ _ _ _ _ _ _ _
ne, rodowodowe
spne- POKOJU
sublokatorskie- MATEMATYKA
podal'tl. Browarna 8
go,
niekrępującego po- prawki. 350-11 Blbel
szukuję.
Oferty „Ul16"
OKA:ZJA?
Maszynę wa- Prasa , Piotrkowska 96
KOREPETYCJE szkoła
iizkową do szycia, nową---'------sprzedam. Wólczańska 117
podstawowa matemam. 19, II wejście
NIEMIECKI
nauka, tyka,
fizyka,
chemia,
tłumaczenia techniczne :I Wschodnia 25-5,
Golonka
13486 g
GARAZ
w okolicy ul. fachowe. Tel. 254-52
Konstytucyjnej kuplę lub
wydzlerżawJę.
Konstytucyjna 44-b m. 45, Gurdek
13326 g
J LODZKIE
OKRĘGOWE
ZAKLADY

1932

1.'
n TU odpowi·ada

LOPP propagował U>tnictwo,

lub połowę sprze- Ml.ODE, bezdzietne mał
dam. Mieszkanie na za- żeństwo poszukuje pokomianę.
Brz.ezińska
55
ju sublo·k atorskiego.
oferty
„13652"
Prasa,
TANIO
sprzedam białą, PLotrkowska 96
ślubną suknię z gipiury.
Kasprzaka ł,
klatka Il, „!II-3"
dwa pokoje,
m 31, po 17
13781 g kuctmia - bloki, zamie·
nię
na 3 pokoje, kuch·
RAMY,
s%yny sufitowe nia, chętnie okolica Ronmetalowe
I
plastlkowe da Titowa . Oferty „13682"
do firan 1 zasło·n., żyran Prasa, Piotrkowska 96
dole, winileum, wyposaWidzewskl Pa,rk Kultury, Jeżenia
wnętrz
poleca F·r.
MlESZKANIE
w
spółdy,n y w tej części miasta, stanoKowalski i S-ka
Lódż,
dz.ielni
własnościowej
wi zieloc11y akcent w sza.r ej zaPlac Kościelny 1/3, róg „M-2" lu·b „M-~" z:!.mie·
budowie tego rejonu, jest także
Zgierskiej
13618 g nlę na większe w ;,tamiejscem wypoczynku dla wielu
rym
budownictwie.
Wiaść
MASZYNĘ
saneczkową domość tel. 217 • 72
włókniarskich rodzin. Większo.
„B" kupię. Oferty „ 13658 „
lodzi.an zna go tylko z położonePrasa, P~t~owska ~
NAD mon.em w lede- •
~1ASZYNĘ

że mogli poznać niepowtarzalny
„smak" lata,nia.

zmarl Ja,!" Andrzeje.wski, jeden z pierwszych po wojnie instruktorów szybowcowych Aeroklubu Łódz,kiego. Zmarly byl
zwiq,za.ny z lotnietwem całym
stooim życiem. w latach trzydziestych stu.tył w 1 Putku Lot-

Ostatnio, kontynuując
akcję
zbierania funduszy na odbudowi: zamku Królewskiego
w
Warszawie, przyjęliśmy wpłaty
od:
notariusz i•
I
współpracowni
ków, zamiast kwiatów z ókazji
imienin notariusza Państ,vo\ve
go Biura Notarialnego w Lodzi
i przewodniczącego rady zakła
dowej, mgr
~ariana Korżylta
250 zł; Stamsławy Wyczesanej (Lozowa 41) - 1.000 zł; Tadeusza Wasiaka 25 zł,
K.
Drzewiecki, S. Simla i Zb, Halatek - studenci Uniwersytetu
Lódzkiego, &dbywający praktyki - 50 zł. Nadal przyjmujemy
wpłaty w sekreta.riacie redakcji.
(jp)

ustawę

Się

powołać.

RED.: Co prawda ne>we pl'Zepisy nie zabra.niają udz.ielainia
urlopów w listo,padzie, u,wa.ża
my jednak,
że
kiernwrriLctwo
zakładu poSotąpilo wbrew zasadom współżycia społecwego, udzielając trzeoiege> z kolei ur!opu w okresie jesien'llo-z.imowym. Dlatego w swoim odwołaniu wystarczy podać przyczyny
odmowy pójścia na urlop w 11sto.padzie. Radzimy też zahnteresować

po,wyższą

zakladową

na

,

s,p.rawą

pewno

radę

porno ż e,
(g)

POMOC do 6-mles!ęcznego dziecka potrzebna. _
Teofilów,
Grab!eniec 16
m. 81
135a9 g
---------PRZYJMĘ pracę w zawodzie szewskim. Ofer·
ty „13599" Prasa, Piotrkawska 96 •
--------UCZEN do zakładu ślu
sa.I'sk!ego pC>trzebny. Tel.
640 _02
13684 g

•••••••••••••11••••••••••••••••••••••••••••••

POMOC
dochodząca
do
dziecka potrzebna. Wiadom ość Teofllów,
Plantowa 23 m. 59, bi. 67

•
:•

SAMOTNI znajdą ciekawe oferty małżeńskie w
prywatnym
Biu.rze MatrymoniaLny;m
„sw ATKA" Z..ódt; Piotrkowska
133
13133 g

NIE

HUTA im. B. BIERUTA
w Częstochowie, ul. Rejtana 6
zawiadamia, że posiada

iuiel martenowski o· granulacji
od 0-250 mm w cenie 18 zł/t.
: loco

huta; nadający
niwelacji dróg:

się

do

!•

Termin dostawy - natychmiast.

;

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA

:

ZBYTU, TELEFON 312-61 do 65
WEWNĘTRZNY 133.

E DZIAL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ODKŁADAJ

NA

OSTATNIĄ

CHWILĘ

-zakupu

przyborów szkolnych
li I li I li I Ili I Ili Ili Ili I I li I I lllll I llll I li I I li I 111111111111111111111111111111

Sklepy papiernicze M H O Art.
Użytku

Perf.

Drog.

Kulturalnego ZAOPATRYWANE przez
WPHAP i Sportowymi

już dziś dysponu.ią
PEŁNYM

ASORTYMENTEM

ARTYKUŁÓW

PISMIENNYCH I PRZYBORÓW SZKOLNYCH

TECHNIKUM BUDOWLANE
DLA PRACUJĄCYCH
ŁODZKIEGO ZJEDNOCZENIA
BUDOWNICTWA W ŁODZI,
ul. Siemiradzkiego 4/ 8
PRZYJMUJE
kandydatów na rok szkolny
1971/1972

DO 3 i 112-letniego technikum
na podbudowie Z S B
na
kierunki:

a) OGOLNOBUDOWLANY
b) WYPOSAŻENIE
SANITARNE OBIEKTÓW
udziela I zapisy przyjmuje
~EKRETARIAT SZKOLY, tel.
429-30.
Pierwszeństwo
m a j ą KANDYDACI
zatrudnieni w przedsiębiorstwach
podległych
L 0 D Z K I E M U
ZJEDNOCZENIU BUDOWNICTWA
[nformacjl

DLA ułatwienia zakupu dyrekcja M H
Art. Perf. Drog. i Użytku Kulturalnego

O.

ZORGANIZOWAŁA

s p r z e d a ż kqcikową artykułów szkolnych
w sklepach innych branż, przy ul. ul.:

Limanowskiego 117
Nawrot 56
Piotrkowskiej 4 35
Nowotki 59

Rzgowskiej
Przybyszewskiego
Swierczewskiego
.Wł; Bytomskiej

51
46
50
35

~~~

' DZIENNIK Ł0DZKI nr 193 (7165)

t

DYZURY SZPITALI
ltra:I Pożarna

os,

666-łl, 195-SS
ł99-90,

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO

I Klinika Pol.-Gln. al. Curlel!lklodowskleJ 15
dz.lelruca
Górna, z dzielnicy Bałuty: poradnie •• K" Bydgoska. Snycerska, Z. Pacanowskiej I '-lbelta.
Szpital Im. Madurowicza. ul.
Fornalskiej 37 - dz!eln!c1 Polesie, z dzielnicy Bałuty: PO·
radnle „K" Traktorowa I Turoszowska.
Szpital Im. e. Jordana, 01.
Przyrod11icza 7/9
dzielnica
Widzew,
z dzielnicy Bałuty:
poradnie ;.K" Sędziowska I Marynarska.
li Klinika Poł.-Gln., ul. Ster•
linga 13 - dzielnica Sródmle-

257-l'ł

09
07

TEATRY
NOWY - MALA SALA godz;
20 „Rodeo". 16. 8. nieczynny
OPERETKA godz. 19 „Achf
Nicole" od lat 18
16. 8. n leczy n na
Pozostałe teatry nleczynn11
MUZEA
SZTUKI (ul. Więckowskiego 36)
godz. 10-16, 16. 8. nieczynne
HISTORII
RUCHU
REWOLU•
CYJNEGO
(Ul. Gdańska 13)
tylko
dla
grup zbiorowych
godz. 9-15, 16. 8. nieczynne
HISTORII
WLOKIENNICTWA
(Piotrkowska 282) godz. 11-18
16. 8. nieczynne
EWOLUCJONIZMU ur.
(Park
Sienkiewicza) godz. 10-lł
16. 8. nieczynne
ł..ODZKIE ZOO
czynne w godz. 9-20
c:zy nna do godz. 19)

ścle.

(kasa

K I N IL

BALTYK - „Lekarz Kasy Cho·
rych" od lat 16 (wł.) gudz. lO,
12.30, 15, 17 .30, 20
16. 8. ja.k wyżej
LUTNIA - „Lekarz Kasy Chorych" od lat 16 (wł.) godz.
16, 18, 20; 16.8. jak wyżej
POLONIA „Okruchy życia"
od lat 16 (fr.) godz. 10, 12,
14, 16, 18, 20, 16. 8. jak wyżej
WISLA - „Marzenia miJosne"
od lat 14 (węg.-radz,) godz.
9.30, 12.45, 16, 19.15
l&. 8. ja.k wyżej
WLOKNIARZ
;,Szerokość
geograficzna zero" od lat 14
(jap.) godz. IO, 12.30, 15, 17.30,
20, 16. 8. „Cza.s życia I miłoś
ci" od lat 18 (fr.) godz. 15.30,
17.45, 20
WOLNOSC „Szerokość geograficzna zero"
od
lat 14
(jap.) godz. 10, 12.30, 15, 17.30,
20, 16. 8. jak wyżej
ZACHĘTA „Miraż" od lal 16
(USA)
godz.
10, 12.30, 15,
17.30, 20, 16. 8. . ,Mijają dni"
od )at 16 (jug.) godz. 10, 12,
14, 16, 18, 20
STYLOWY-LETNIE „Jestem
niewiernym mężem" od lal
18 (fr.)
godz.
19.45
(k.Jno
czynne tylko w dnJ pogodne)
16. 8. ja,k wyżej
TATRY-LETNIE
„Pawana
dla zmęczonego"
od lat 16
(jap.) godz. 19.30 (kino czynne tylko w dni pogodne)
16. 8. jak wyżej
STYLOWY - „Kobieta jest ko•
bletą" od lat 18
(fr.) godz.
16. 18, 20, 16. 8." Jak wyżej
STUDIO - „Doczekać zmrcku"
od lat 16 (USA) godz. 17.15,
l~.30,
16, 8. „Ostatni termin"
od lal 16 (USA) godz. 17.15,
19.30
Pożegnanie z tY'IU·
ADRIA -

godz. 15.30, 17.ł5, 20, 18. 8. „Incydent."
od lat 18 (USA)
godz. 17.30. 20
POKOJ - „Morska p!"'lygoda"
godz. 15, „Dzięciol" od lat 16
(poi.) godz. t6, 18, 20. 16. 8,
„Dzięcioł"
godz. 16, 18, 20
PIONIER - „Samolub" godz. 14
„Spartakus" od la-t 16 (USA)
godz. 15. 18.30, 16. 8. „Spariakus" godz. 15, 18.30
REKORJł „Wyprawa po miód"
godz. IO, 11, „Winnetou w Dolinie Smiercl" od lat 11 (jug .•
NRF) godz. 12, 14, 16. 18. 20,
16 8.
„Winnetou
w Dol!nle
Smlercl" godz. 10, 12, li, 16;
18. 20
ROMA „Old Surehand" od
lat 11 (jug.-NRF) godz . 14, 16,
(18 - seans zamknięty),
20
16. 8. „Old Surehand"
godz.
16, 18, 20

Chirurgia południe - Szpital
im. Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia północ
Szpital
im. Jonschera (Mlllonowa l4)
Chirurgia urazowa - Szpital
1m. Jonschera (Milionowa 14)
Laryngologia
Szpital Im.
Barlickiego (Kopclńsk,iego 22)
Okulistyka
Szpltal im.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Chirurgia 1 laryngologia dl.lectęca
- Szpital Im. Kornak.a
(Armil Czerwonej 15)
Chirurgia szczękowo-twanowa
- Szpital Wojewódzki w Zgierzu.
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
16.

NIEDZIELA -

t.00 Wiad. 9.05 Fala n. t.15
Radiowy
Magazyn Wojskowy,
10.00 Dla dziec! młodszych „Po.
dróż na obłoku" słuch. 10.20
Radionleclzlela informuje,
za.
prasza. 10.35 Koncert Ork. PR
p.d. s. Rachonia. 11.00 Rozglo·
śnla Harcerska.
11.40 Omnlbu•
sem po Edlsonll. 12.05 Dz.lennik.
13.00
Koncert
życzeń.
14.00
Transm. L mistrzostw Europy
w lekkiej atletyce w Helsinkach.
14.25
W
Jez.toranach.
14.55
Transm.
z ml•trzostw Europy
w lekkiej atletyce. 16.15 Wiad.
16.20 Tygodniowy przegląd wydarzeń
m!ędzynarod,
16.35
„Czynna zniewaga" humoreski. 18.00 Komunikaty Totallzatora Sport. I wyniki . reglo·
nalnych gier l1czbowych. 18.08
Muzyczna panorama rozgłośni.
19,00 Kabarecik reklamowy. 19.15
Przy muzyce 0 sporcie. 19.53
Dobranocka. 20.00 Dziennik. 20.10
O czym mówią w świecie. 20.25
Wiadomości sportowe. 20.30 Matysiakowie. 21.00 Aud. poświę
cona
pamięci
Jana Kiepury.
21.30 Zespól Dziewiątka.
22.00
Piosenki od ręki. 22.30 Co tań
czą w
KOL. 23.00 n wydanie
dziennika wieczornego.

s.

PROt!łRAM

I Klinika

ul. Curie~
15
dr.lel.11ca
Górna, z dzielnicy Polesie: poradnie „K" Gdańska, l Maja
i M . Fornalskiej.
Szpital Im. H. Wolf - ul. Lagiewnicka 34136
di1elni.!e
Poł.·Gln.

Skłodowskiej

Bałuty

l i IUERPNIA

PROGRAM I

I

D

Ś.30 Wiad. 8.35 R~dloproblemy.
8.45 Program dnia. 8.50 Koncert

Chirurgia południe - Szpital
1m. Pasteura (Wigury 19)
Chirurgia północ
Szpital
1m. Pasteura (Wigury 19)
Chirurgia urazowa - Szpital
im. Biegańskiego
(Knlailewlcza 115)
Laryngo10111a Szpital tm.
P!rógowa (Wólczańska 195).
Okulistyka
Szpital lm.
Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia I laryngologia dzleclęca
- Szpital tm. Koreuka
(Armil Czerwonej 15)
Chirurgia szczękowo-I wa rtowa
Szpital Wojewódzki w Zgierzu.
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)

TELEWIZJA
PROGRAM

I

8.4l! Program dnia (W) . 8.50
TV kurs rolniczy - t.ato 19?1
(W). 9.25 Przypominamy. radzimy (W}. 9.35 Nowoczesność w

ga X.
„Eml.lracja 1 .Tacek••;
Scen. 1 reż. Adam Hanuszide•
wicz. 20.50 Siedem pleśni ra•
dz.leckich program TV Ra•
dzieckiej. Zl.20 Nic nowego Co nam zostalo. Przed kamerSzymon Kobyliński. 21.łO Pro•
gram na wtorek.
PONIEDZIALEK, 19 l!IIERPNIA
PROGRAM I
10.00 Wlad. 10.05 „D1S'IleY1aind"
- odc. pow. 10.25 Muzyka po•
ważna .
Il.OO Lato z radiem.
12.05 z kraj u t 'Ze świata. 12.25
Melodie I rytmy
dla ws-zystkich. 12.45 RolnJczy kwadrans.
13.00 Z życia Zw. Radzieckiego.
13.20 „żniwiarskle
wspomnienia''. 13.40 Więcej, lepiej, taniej.
14.00 Rep. literacki. 14.20 Z mu.
zykl ba.roku. 15.00 Wiad. 15.05
Godzina dla dziewcząt I chłop.
ców. 16.00 Wlad.
16.05 Alfa 1
Omega. 16.30 Popołudnie z mło
dością.
18.50 Muzyka 1 aktualności. 19.15 Dobry wleC'Zór. za•
czynamy. 19.30 Z nowych na·
grań

H.

Czerny-Stelańsklej.

20.00 Dziennik.
20.30 Muzyczne
pocztówki
z
Czechoslowacjl.
20.4!; Kronlika spońowa.
21.00
Naukowcy rolnikom.
21.25
Pięć minut o wychowaniu. 21.30
Aud. po.etycka. 22.00 Wieczorny
koncert życzeń muo.śnlków mu'ZYkl poważnej .
22.40 „W letni
wieczór" - koncert ?omańskiej
15 Radiowej, 23,00 Il wydanie dziennika wieczornego,

D dio-t

Sródmleścle.

Szpital Im. H. Jordana - ul.
Przyrodnicza 7/9
dzlel01ca
Widzew. z dzielnicy
Polesie:
poradnia
„K"
Kasprzaka
I
Sreb!"'lyńska.

kłopotów. IUS 'Ił magazyn.
H.00 Ekspresem przez · świat.
H.05 Przeboje na start I U·.20
Peryskop. 14.45 Opera na jaz.
zowo I beatowo. 15.10 Pierwsze
obroty muzyczne premlery.
15.30 Tawerna pod solen!zan.
tem. 15.50 Zwierzenia prezentera.
16.15 Kronika
zespołu
„Klan". 16.40 „A pociesz mn!e
Jas!uleńku" lud. poezja poi·
ska. 17.00 Perpetuum mobile mag. 17.30 „Pierścień z krwawnikiem" - odc. pow. 17.40 „Qui
Pro Quo" - raz jeszcze. 18.00
Coś w tym jest rozmowa o
filmach. 18.15 Polonia śpiewa.
18.30 Ekspresem
przez świat;
18.35 Mój magnetofon. 19.00 „Unieś
się
p0nad chmury" słuch. 19.30 Mini-max . 20.00 Roz.
mowy o sztuce. 20.10 Wielkie
recitale
Sofron!ckl w Moskwie I Leningradzie. 21.05 Od
zachodu
:Io wschodu słońca.
21.25 Melodie z autografem St.
Mikulskiego . 21.50 c. Debussy „Peleas I Mel!sanda". 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów - Enrico Macias. 22.20
Skrzypcowe
tajemnice.
22.35
Piosenki dla Marii. 23.00 Nowe
tomiki poetyckie - A. Między·
rzecki. 23.05 Muzyka nocą.

tyczeń. 9.55 „spojrzenia f redomu
ugrodzie (W) . 9.55
fleksje" - magazyn. 10.15 Ma- „Rozśpiewane wakacje" - film
gazyn llterack'>-muzyczny. 11.42 tab. prod. NRD (W).
11.30 Z
Program tygodnia. 12.05 Wlad.
cyklu: W świecie
sztu'ki I „Siedem dn! w kraju I na
1 ,Pamiątka z Białorusi" (z Moświecie'' 12.30 Poranek symfo·
skwy), 12.00 W starym
kinie
nlczny '
muzyki
S'lowlańsklej.
(W). 13.00 Dzlenntk (W).
13.15
13.30 Melodie rozr.;vwkowe. 13.55
Przemiany (W). 14.00 Sprawo„Program z dywanikiem". 15.00 zdanie z mistrzostw Europy w
„Marzenia się czasem spełnia
lekkoatletyce
(Helsinki), 17.00
ją" slucb. 15.45 Z księga rGra orkiestra TV Katowice (z
sklej lady. l~.oo Wynik! losoKatowic).
17.20 PKF. 11.30 z
wania „Kukułeczki" . 16.02 „Na- cyklu: „Kraków mało znany"
zywano go polskim Gigi!" „Pod
godłami
dawnych
koncert.
16.30 Koncert chopl·
aptek'• (Kraków), 18.00 Telewinowski. 17.00 Wiad. 17.05 Warzyjne
spot
kant.a
teatralne:
Anszawski
tygodnik dźwiękowy,
toni
Cwojdziński:
„Hipnoza".
17.30 Rew!~ piosenek. 18.00 „Zabawa w potęgę" - słuch. 18.45 Reżyseria A. Cwojdziński, wykonawcy: Zofia Mrozowska I
„Kwadrans w stylu tljuana".
19.00 Wiadomości I felleton. 19.15 Kazimierz Rudzki (W). 19.20 Dobranoc - „Porwanie Baltazara
Kącik starej płyty . 19.30 Kącik
nowej płyty. 19.45 Wojsko, stra- Gąbki" (W). 19.30 Dziennik (W).
20.05 „Dzisiejsza
mlodz!e:t." tegia, obronność. 20.00 Magazyn
literacko-muzyczny. ' 21.30 „Pio- .film tab. prod. wł. (W). 21.35
Magazyn
sportowy
I kronika
senki dla Mar!!". 22.00 Wlad.
mistrzostw
Europy w lekko22.05 Ogólnopolskie wiadomości
sportowe I wyniki Toto-Lotka. ·atleotyce (W). 22.20 Program na
jutro (W).
22.25 Wiadomości sportowe.

PROGRAM

a

9.30 WJ.a,d. 9.35 Kobiece ABC.
10.05 „Przyjeżdżajcie cl.o nas",
10.25 „W Jezioranach".
10.55
Kompozyto.r
tygodni.a Jan
SOJUSZ - „Poszukiwacze skarSibelius.
12.05
Z
le.raj
u
1
ze
bów"
godz. 14 „Król areświ.ata . 12.2S
J. · Qua.ntez: so-ny" od lat 7 <radz.) godz.
nata
e-moll.
12.40
(L)
Komuni15, 17. „Dzień puszczyka" od
katy. 12.45 (L) „Zielone kluby"
lat 16 (wl.-fr .) godz. 19. 16. 8.
- rep, 12.55 (L) 10 ml.nut z Ka„100 karabinów" <'id
lat 16
pelą J, Każm ierczaka, 13.05 (L)
(USA) godz, 17, 19.15
„5 minut o sporcie".
13.10 (L)
STOKI - „szewczyk Kopytko"
Od gawota do foxt.rotta.
13.40
godz. 15 „Martwa fala" od
„Wielka susza" - oP<>W. 14.00
lat 14 (poi.) godz. 16, 18, 20,
Wiad.
14.05 „spotkanie z pio16. 8. „Próba terroru" od lal
senką radziecką". 14.25 Muzyka
14 (USA) godz. 17, 19.30
rozrywkowa. - 14.40 „Pierwsza
ml!ość" - ·fragm. opow.
·15.00
SWIT - ;,Awantura w sad71e"
Letni koncert.
15.40 Muzyka
NOCNA POMOC LEKARSKA
godz. 10, 11, „Akcl,i Brutus"
rozrywkowa. 16.00 Wiad, 16.05
od lat 14 .(poi.) godz. 12, 14,
Nowości trzech radiofonii. 16.43
Nocna pomoc lekarska stacji
16, 18, 20, 16. 8. „Akcja Bru(Ll Omówienie programu, 16.45
Pogotowia Ratunkowego
przy
tus" . godz.
10, 12, 14, 16,
(L) Aktualności łódzkie.
17.00
ul. Sienkiewicza 137, tel. 566-66
18, 20
(L)
„Na różnych ins.trumenSwiąteczna
pomoc
lekarska
tach".
11.20
(L) „Troski dnia''•
dzielnica Sródmleścle PiotrDYŻURY APTEBI
17.35 (L)
Spiewa „Mazowsze",
kowska 102, tel. 271-80, Baluty
17.53 · (ł..)
„~oglądy różne na
z.
Pacanowskiej !,
tel.
Tuwima 19. t.lmanowsklego 11
rzeczy
rozmaite".
18.10 (L) RaPiotrkowska 307, Ossowskiego ł, 541-96, Górna - r.ecznlcza 214.
dio.re'k lama. 18.20 SOJtda.
19.00
PROGRAM li
PROGRAM m
Gaga rl na 6,
Brytysla wska 2a, tel. H0-62, Polesie - Al. I Ma.
łem:
uDO
Widzenia, Charlie 0
.
Echa
dnia.
19.15
Co
kryje wnę
ja f2,
tel. 305- 83.
Widzew od ,Lat 14 {USA)
godz. 10, Obr. Stalingradu 15.
trze
komórki?
19.31
„Kilka
dni
Szp1taln·a 8, teL -271·52.
10.00
Tlustrowany
Tygodnik
17.40 Program dnia. 17.45 ffe·
12.30, 15, 17.30, 20
w Reno" odc. 2 sluchow.
Bałuty w PrzycllodnJ .ReRozrywkowy 11.25 W. A. Mo·
lleton z
przyszło§cl pn:ed
16. 8.
16. 8. ja,k wyżej
20.00
J.
Haydn:
Oratorium
jonowej nr 27 przy ul. 'l'rak·
zart: Koncert fortepianowy Bkamerą Stan. Lem. 18.00 Karol
TATRY - Bajka: ,,Złota ryb„Stwo.rzen!e Swlata". 20.56 NoTuw1ma
59,
Rzgowska
51,
torowej 61 w godi. 111-n. WI·
dur. 12.05 .,Bitwa kolo ujścia La Dickens - tllm fab. prod. ang.
ka" godz. IO, 11, 12, 13, 14,
Pl~trkow•ka
307, r.1manowsk1eZY'IY domowe , nele~y zgłaszać
Platy" - słuch. dokument. 12.30 19.20 Dobranoc. '19.30 Dz.lennik. tatntk kulturalny, 2:1.03 o.c. o15, „Zuzanna I chlopc)'" od go S7, Zielona 28. Pl. Wolnołratorium.
22.00 Z kraju I ze
osobl§cle lub telelonlci.nle (tel.
Między „Bobino" a ,,Ol!mpią".
20.05 Studio 63 - Adam M\cklelat 16 (poi.) godz. 16, 18, 20, cl t, Obr. Stalingradu IS.
świata.
22.SO Wlad. sportowe.
538-31) do godz. 15.
13.00 Potop - tysiąc filmowych
WiC".I „Pan Tadeusz" kslę·
16.8. Bajka . godz.
15, ,,Zu22.33 Tańczymy przy dźwiękach
zanna l chłopcy"
eodz. 16,
ork. Joe I.ossa. 22.50 Nowości
~°'°'~°'°'~~~~~~"-'-~"''~~'-"-~~°'~~~~~!.R'-°"'-~ Pol.slclego Wydawnictwa Muzycz•
18, 20
CZAJKA - i.Knld i Tatarzy"
nego. 23.30 G.ra Kaitowickl Zesp,
;..... Powiem pmu więceoj, Mason; Jest
od lat 14 (bulg.) godz, 15, 17, PRZEŁOŻYŁ: K. ZABZECIU
Ta.necz:ny.
19, 16. 8. nieczynne
parę rzecz:r,
które pan powinien wieDKM - „Hrabina z Hongkon- ·
PROGRAM m
c:Weć.
gu" od lat 14 (ang.) godz.. 17,
- Mlal?lowfole?
12.0S Z kraju 1 ze świata. 12.25
19.30, 16 .8. jak wyżej
Koncert muzyki uniwersalnej.
- O Ile zdołallśmy ustalić, zab6jsW7a
ENERGETYK .,Walet karo13.00 Na poznańskiej antenie.
wy" od lat 14 (USA) godz.
dokonano jakieś półtorej godziny potem,
15.00 Bylem prezydentem mia17, 19.15, 16. 8. nieczynne
jak zaczęło padać. Deszcz lunął od razu
sta - gawęda. 15.10 W cleniu
KOLEJARZ - nieczynne
przeboju. 15.30 Ekspresem przez
strumieniami.
ł..DK „Miiion za L.aure" od
świat.
15.35 1 :I o spoo-cie.
lat , 14 (poi.) godz. 15, 17.13.
Mason kiwnął gfową.
15.50 Ja.2)z na .i:orąco. 16.10 Pro19.30, 16. 8. jak wyżej
Dziewczyna
uciekała przed zab6jcą.
gram
dnia.
16.15
J.
F.
Haendel
GDYNIA „Nieśmiertelni P'llp
- Sonata na flet i gltarę. 16.30
Została powalona strzałem z pewne3 odi Flap" od lat li (USA) godz.
Dwa
razy
Brenda
Lee.
16.45
10. 12, 14. 16; 18, 20
leglości, powiedz.my, dziesięciu metrow.
Nasz rok 71.
17.00 Ekspresem
16 8. jak wyżej
Padało już na tyle długo,
że spalona
przez świat. 17.05 Quodlibet, czy.
HALKA „Sroczka ~o..:!zlelz.iemia rozmiękła dość głęboko.
Prze11 co kto lubi. 17.30 „Pierścień
ka" godz. 15, „Król areny"
z krwawnikiem" odc. pow.
od lat 7 (radz.) godz. 16,
wróciwszy &ię dziewczyna wbiła ręce w
17.40 Nie tylko me!Odia.
18.00
,,Zbieg z Alcatraz" od lat 18
ziemię. Zostawiła ślady palców, w dło
Prezentacje
magazyn.
18.30
mieć trochę whdsky w kuchn.ł. Mam po•
(USA) godz . 17.45, 20.
16. 8.
- Um6wiliśmy się na p6źną kolację
niach
ma
błoto,
za
paznokciami
błoto.
Ekspresem
przez
świat.
18.35
„z dala od zgiełku" od lat ze znajomymi.
szukać?
Nie wiem, co .i,vypadło
Mój magnetofon . 19.00 „Kolum14 (ang.) godz. 15.30. 18.45
Wobec tego należałoby ustalić czas
- Jestem na służbie - odparł Tragg.
bowie - rocznik 20" odc.
I MAJA - „Orzechowa różdż Delli. Znalazłem kartkę w drzV!iach,
zabójstwa na przynajmniej dwie godzi·
pow.
19.30 J. s. Bach - ChaOdkąd
to
pańscy
pn:ełożeni
żrobili
ka" godz. 14, „Złoto Ma"1<en- Wszedłem I czekam.
ny po rozpoczęciu się deszczu. Może naconne
z
II
Partity
d-moll
na
ny" od lat 16 (USA) godz . 15,
się tacy nietolerancyjni?
skrzypce solo. 19.45 Polityka dla
wet więcej.
17.30. 20. 16. 8. „Kardiogram"
Tragg przeczytał podaną kartkę
Nie
o
to
chodzi.
Ale
jeśli chciałbym
wszystkich.
20.0Ó
Z
nowych
naod lat 16 (poi.) godz. 16, 18, miał ją oddać, gdy coś zwróciło
- Przeczy temu og6lny stan zwłok grań p.r. m.
20.20 Tydzień na
potem powolać pannę Street na świadka,
20
odparł Tragg. Ale oczywiście to tylu wagę. Obejrzał kartkę dokładniej
UKF. 20.35 Płyty nasze I nał..ĄCZNOSC nieczynne
to mógłbym s,rę znale~ć w dwuznacz.nej
szych
IJ!l'ZY.laclól.
21.00 Nie czy.
ko
orzeczenie
wstępne.
MLODA GWARDIA „Pippi" wając głową oddał Masonowi.
sytuacji, gdyby wyszło na jaw, że sil)
taliścle to posłuchajcie. 21 .20
od lat 7 (szwedzki) godz. IO.
Potrzebny
był ten deszcz pO<Wie- Jeśli pan n.le ma ndc pnec!wko teMaratem kabaretowy Opole
raczyłem jej alkoholem.
12.30. „Cytadela odpo,vie" od
dmał Mason.
71. 21.45 G. Verdi - „Otello".
lat 16 (bulg.) godz. 15, 17, 19 mu - powiedz.lał - to poczekam razem
Pańskie rozuinowan.łe rue jest po22.00
Fakty
dnia.
22.08
Gwiazda
16. 8. jak wyżej
- Podobno farmerzy sobie chwaną. Jak
z panem. Może pan będz.ie mi mógł U•
zbawione logiki . Tylko dlaczego miałby
siedmiu wieczorów - Fifth 01.
MUZA „Jankes" od lat 16
prędko wróci panna Street?
·
pan powoływać Delię na świadka?
menslon. 22.15 Trzy kwadranse
(szwedzki) godz. 15.30, 17.45. dzielić Informacji,
Ja:!lzu. 23.00 Nowe tomi.kl poe20, 16. 8. „Ambasadorowie nle
Wie pan tyle eo ja.
Czytał pan
- Z kiUru powodów. Stukałem do .jeJ
- O czym?
tyckie Stefa.n Golębiows.kl.
mordują"
od lat 16 (NRD)
karlkę.
drzwi pned paroma, mlnutam.ł. Mason.
23.05 Muzyka nocą.
- O tej sprawie, którą pan ułatwiał
godz. 16, 19
To
pan?
Rozmawiałem
przez
teleOKA
„Gwiazda Południa" Dianie Regis - Ta-ak - rzekł Tra.gg. Inteoresuwyjaśnił porucznik. TELEWIZJA
od lat li (ang.)
godz. 10,
fon. Wołałem, że zaraz o~worzę. Widoc.z.
jąca ta kartka, Mason.
PROGRAM I
12 30, 15. 11.30, 20, 16. 8. jak Był pan jak zwykle małomówny, chciał
nie pan nie słyszał.
bym się jednak dowiedz.leć czegoś bliż
- Dlaczego?
wyżej
•
16.45 Program dnia (L). 16.50
- Widocznie.
POLESIE „Romeo I Julla" szego.
Dziennik (W). 17.00 Dla dzieci
- Wygląda na pisaną w wielkim pood lat 16 (ang.) godz. 17, 19.
A kiedy otworzyłem,
rulkogo n.łe
„Opowieści
o
zwierzętach''
Niech pan siada, poruczniku. Chy·
śpiechu.
16. 8. „Walet karowy" od lat
(W). 17.25 Echo stadionu , (W).
było.
14 (USA) godz. 17, 19
ba nie upadł pan tak nisko, żeby pró18.00 Kino filmów animowanych
- Pewnie była pisana w pośpiechu ·- Ciekawe! Pewnie zjechałem na dół 1
POPULARNE
„Niezawodni bować wydobyć
(W). 18.30 Lódzkle wiadomości
od Delli informacje,
odparł Mason.
Niewykluczone, że
przyjaciele" od lat 11 !rum.)
żeby rzucić okiem na auta stojące przed
dnia (L). 18.45 Eureka - ma•
godz. 11, „Jesteś już mężczy których nie udało się panu uzyskać ode
Della
wyszła
na
korytarz
I
pisała
na
gazyn popularno-naukowy ("7) .
domem. Czy sądzi pan, że to były zwlo·
zną"
od lat 1.8 (USA) godz. mnie.
19.20 Dobranoc „Igraszki w
stojąco, na skr~ynce
listów.
ki Diany Regis?
19.15. 16. 8. Jak wyżej
zeszycie"
(literka E) (W). 19.30
- Może pan być spokojny, Mason. po.
PRZEDWIOSNTE
„Nowa mt- Czyżby nie?
- Tak, ł to pańskim piórem w pań
Dziennik (W). 20.05 VIII Tele·
że Diana Regis
sja korsarza" od lat 11 (fr.) wiedziałem się tylko,
-Nie.
wizyjny Festiwal Teatrów Dra·
skim notesie - dokończył Tragg, - Ta była
u
panny
Street po połudmiu,
matyC'Znych
Maksym Gorki
- Więc czyje?
ką perforację mają kartki w
notesie,
„BaFbarzyńcy".
Przekład
Anna
i chciałem ustalić godzinę. A ponieważ
- Niejakiej Mildred Danville, która
którego pan uzywa. A może pan także
Kamieńska I Jan Spiewak. ozastałem pana, nie widzę powodu, dlamdeszkała razem z Dianą ł była do niej
pracowanie tekstu I reżyseria
zauważył ciągnął sucho że podp!s
czego nie miałbym
przy okazji zadać
Lidia Zamkow. Przeniesienie z
dość podobna.
jest rozmazany.
Ktoś musiał po nim
Teatru Im. Juliusza Slowaćklego
panu lcilku , pytań.
- Fiu-fiu! Czy to jakoś bije w Dianę1
przesunąć palcem,
kiedy atrament był w Krakowie (z KrakoW"a). 21.45
- To ładnie z pańskiej strony. Niech
poruczniku?
jeszcze mokry.
Dziennik (W). 22.00 „Na falach
przyjaźni'• program rozrywpan się rozgości ł czuje jak u siebie w
- Jak w bęben - od:rzekł Tragg.
kowy TV Czechosł. (W). 23.20
domu. Przypuszczam, że Della powinna
(25)
- Ładnie, że pan mi to mówi.
(Dalszy ciąg nastąpi)
Program na jutro (W).

J:

NIBLKI SZLHM
~PE2RY
MASONA
~~'-EV IARDNElł •••••••li
•

oo

Redaguje koleg1um. Redakcja (!wydawnictwo) - l,ód:!., Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „DL", Lód:!. 1, skrytka nr 89. Telefony: centrala 293-00 łączy ze wszystkimi działa ml. Redaktor naczelny 325-6ł.
z-ca redaktora naczelnego 307-26. Sekretarz odpowiedzialny. n sekre1arz 204·75. Działy: miejski 341-10. 337-47, sportowy 208-95. ekonomiczny 223-05.
228-32,
wojewódzki 341-10,
dział
spo·
teczny 621·60, dział listów I Interwencji 303-04 (rękopisów nie zamówionych red. ni! zwraca). kulturalny 223-05. „Panorama" I fotoreporterzy 378-97. Dział Ogłoszeń 311 -50. (Za treść ogłoszeń redakcja
nie odpowiada). Redakcja nocna 395-57. 395-59. Wydaje Lódzkle Wy dawnlctwo Prasowe RSW „Prasa". Kolportaż I prenumerata: Przeds. Upowsz. Prasy i Książki „Ruch" - Lód:!.. Kopernika 53, centrala
281-20. cena prenumeraty: rocznie 156 z!. półrocznie 78 z!. kwartalnie 39 zł.
Zgłoszenia prenumeraty przyjmują urzędy pocztowe I oddziały terenowe •• Ru~hu".
Egzemplarze archiwalne „DzlennJka'•
są do nabycia w sklepie „Ruchu", Lód:!., Piotrkowska 95.
Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udzielają wszystkie placówki •• Ruchu" ! poczty.

S

DZIENNIK ŁÓDZKI nr 193 (7165)

Skład

I druk:

Prasowe

Zakłady

Graficzne RSW „Prasa''t

ł..ódt,

ul. Zwlrki

n.

Papier druk. mat. 80 i· S-1

