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Powstańcze siły

WIZYTA

francuskiego południo,vo\\-rietnamskie
ministra
alakui2' Saifg on
d<>
czwartek przyby?
W
minifrancu&ki
Warszawy
ster planuwama i zagospodarowania terytorium - Raymond
Marcellin wraz z towairzyszą
cymi mu osobami.
przeoproFrancuscy gości~
w Komis;i
rozmowy
wadzą
Planowania prey Radzie Ministrów, w Ministerstwie Bu I
downictwa t Przemys,.'iu Materiałów Bui:l<>wlanych
w Centralnym Urzędzie Gospodarki Wodnej.

oraz/

wietnamsiły
Powstańcze
skie w dalszym ciągu atakua.nerykańsko-saj
ją, pozycje
gońskie wokół stolicy poludniowego. Wiet.namu. używając
broni ręcznej i moździerzy.
AFP pisze, r.e w SajgQtl ie
znaleziono w środę wiecz<>zapowiadające
ulotki
rem
w najbliższym czasie kolejny
atak ~,, partvz.anckich na to
miasto. Wedłuy dalszych dopoagencji,
tejże
niesień

żąda

\\l estmorełand

·dalszycfi 100 tys. żołnierzy
Podczas pobytu gen. Wheelera w Wietnamie poludniowym gen. Wtiltmoretand powobec niego · sprawę
stawil
ekslwzebnośc.i
zwiększenia
USA
imrp\JS1:0
pedycyjnego
jeszcze o 100 tys. ż.olnierzy.
W chwili obecnej amerykań
interwencyjne
WQjska
skie
liczą, ponad pól miliona żoł
•
nierzy.
w zwiąZk1l z tym za.potrze=
bowaniern na nowe „mięso
s1~
przypomina
arma<tnie"
che1pliwe oświadczeme West-

Waskładane w
morelanda
szyngtonie w li9t.opadzie ub.
on
„Prze;>owiadał"
roku.
bliskie zwycięstwo
wówczas
USA w wojnie wietnamskiej.
Sądzi się, że do lata br. liamerykań
wojsk
czebność
skich doprowadzona z.ostanie
do 525 tys. - czyli do ustapre-z.ydenta
prZE-z
lonego
Johnoona „pułapu eskalacji.".
pra.sa amerykańska
Jednakże
wypowiada op! nię, że „pułap"
ten zostanie niedługo przekroczony.
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Narada

PZPR

Młodzież·- naszą troską
Nauki
Wydz.
przedstawicieli
KC PZPR i Komitetu War·
Komendy
partii,
sza wskiego
•vwnej MO, Ministerstwa O·
liw-ia.ty I Szkolnictwa Wyższe·
go.
Sprawoutania. dotyczące realizacji wmosków poprzednieJ
która odbyła się w
narady,
lutym 1966 roku, składali ko·
WKZZ,
reprezentanci
lej no
ZMS, Kuratorium m. Ło·
ZŁ
dzi, ZHP, RO ZSP, TPD, Li·
oraz Sądu WojeKobiet
gi
wódzkiego.
aktualobrazujący
Referat,
ny stan walki z przestępczoś
mlodo·
•ią wśród nieletnich I
zastępca
przedstawił
cianycb
komendanta MO w Łodzi
K. Skwara. Wskazał on,
płk
ie przy ogólnym spadku iloś
ci przestępstw w Łodzi, liczba nieletnich wchodzących w
konflikt z prawem nie zmniej
sza się. .Jest to m. in. wynide·
układu
kiem aktualnego
mograficznego. Otóż mamy oJecnie w Łodzi około 72 tys.
...., wieku 13-17 lat.
młodzieży
Z tej grupy rekrutowało się
w roku ubiegłym blisko Z.150
przestęp·
czynów
sprawców
czych. Charakterystyczne jest,
(ponad
z nich
że większość
1.7001 pochodzi z rodzin peł·
nych. nierzadko dobrze syt u·
·
owanych.
Nadzwyczaj niepokojące jest
zjawisko szybkiego obniżania

Z inicjatywy Egzekutywy Ko
od·
mitetu Łódzkiego PZPR
narada, posię wczoraj
b yła
qmówieniu dotych·
święcona
akcji
wyników
czasowych
zwalc:zania przestęp!'zoicl wsród
.iiłodzieży oraz wytyczeniu pro
na „rzyszłość w tej
gramu
dziedzinie.
się « udzia·
odbyła
N~rada
Komitetu
kierownictwa
Iem:
partii z I sekreta·
Łódzkiego
rzem KŁ PZPR - J. Spychał
skim, komendanta MO w ł.o·
B. Piotrowskiego,
płk
dzi -

Pogrzeb
Z. Dzierżyńskie i
W
odbył

czwartek
się

w

Moskwie

oog.-zeb

Zofii

żony

Feliksa

Dzierżyńskiej,
Dzierżyńskiego.

Kronika
=== wypadków
wczoraj 8-letni Grzegorz T.
ulic
skrzyżowanie
i Zielonej , potrą
sam~hód
przez
pomocy udzie·
Chłe>p<:u
„ż.ik".
poge>towie.
liło
Obrońców
uUc
U zbiegu
•
Stalingradu i Zachodniej Henia
zamroczen
skutek
na
s.
ryk
alkoholowego wpadł pod autobus MPK. Po udzieleniu pomo
cy przez p<>l'(otowie, s. został
przewiezion; do Izby Wytrzeź
•

przechod'Ząc

Pie>trkowskiej
został
<'<>ny

granicy wieku niPletnicb,
się
W
przestępstw.
dokonujących
roku ubiegłym zanotowano już

wień.

e

v; mieszka.niu Henryka K.
na
przy ulicy Lubeckiego 11,
skutek zaprószenia e>gnia spto·
·
pościel.
1
!óżk<>
nęło
Na ulicy 8 Marca, w ZPB
im. Obrońców Pokoju zap.;I1ła
rozlana terpentyna. ' Pożar
się
szybko zlokalizowany.
został
ProW Przedsiębiorstwie
przy ulicy
·:ak!adczej
dukcji
Roosevelta 5 od belki stropowej
-w przewcxlzie
się
znajdującej
kom inowym, spaliły się schody .
21 lutego około godziny 13
Al. Politechniki
na
w Łodzi
przy Rondzie Ti.towa samochód
„Star" potrącił mężczyzn~. któ
ry po przewiezieniu do szpitala
zmarł. Swiadkowie - t~o wypad
ku proszeni są o zgłoszenie się
ul.
W Łod zi ,
do WKRD MO
W la dy B y toms kiej 60 • • pokój 14
lub tele fonicznie na nT 516-62.

e
e

e

(Z)

o 130
wypadków,
roku 1966. Dowięcej, niż w
dajmy. że nie mniej ostro wy
problem przestępczoś·
;tępuje
(17-ZI lat).
ci młodocianych
Kartoteki MO notują aktualz tej
nie ponad 2.150 osób
grupy, w tym ponad 350 za
rozboje.
Referent przedstawił z kolei wyniki wspólnej akcji sze
regn organizacji i instytucji.
które przyczyniły się do zna·
ł57

I

takich

cz.nego
wości

ograniczenia

działania'•

„możli

środowiska

oraz udoskona!YJ'Chowawczycb.
materiały omó
· zy najbliższej okazji.
wimy
Następnie odbyła się dysku·
głos zabierało
sja, w której
Podsumowa·
kilkanaście osób.
nia dyskusji dokonał I sekre
tarz KŁ PZPR - .J. Spychał·
ski. Stwierdził on, iż opano·
wanie zjawiska przestępczc'\
ci nieletnich i młodocia.nych
wymaga skoordynowanego dzia
wszystkich instytucji i
łania
(A) Da.lszy e· ąg na sł:!r. 2
przestęncze,..o

'enia

prze~.ipowi..:ją,

wstańcy

je siły
środę
wało

swo-

wokół Da Nangu. W
k.iJ.kakl")t,nie interwemo
tam l<>~ctwo amery-

kańskie.

W dalszym «iągu trwają, in
ten.siywne naloty amerykańskie
na okolice Khe ' Sanh w pół
południowego
nocnej częśei
Wietnamu, tj. na pozycje s1l
które oblewyzwoleńczych,
gają już od iclku tygodru około

5-tysięczną

zalog~

skła

z żołnierzy amerypiechoty morskiej .
kańskiej
bombowce
Od s t ycznia br.
strategiczne USA ;,B-52" dokonały tam p'>nad tysiąc lotów bojowych, n ie licząc dzia
samolotów
mniejszych
lań
bojowych.
Do licznych starć docbodzl
prawincja.ch pół
w dwóch
nocnych Wiet,1amu południo
Quang Tri i Thua
wego Tien.
kolegium S'le
Przewodniczący
fów sztabów gen. Wheeler po
powrocie z in s pekcyjnej podró
ży do południ<>wego Wietnamu
prezydentowi John
>rzedlożył
son0"1{i szczegółowy raport.
dającą

się

Samoil oty USA
osrrzelalr rakietami
dzielnice mieszka iowe

Hanoi
w

lotnictwo
naloDemokratyczt6w na 5tolicę
nej Republik! W ietnamu. Samoloty amerykańskie ostrzela
rakietowymi
pociskami
l:y
w cend zielnice mieszkalne
tr.urn mia-ta . Obrońcy Hanoi
samolot USA .
7 ·"'-zelj,ll jeden
czwartek

amerykańskie

rano

dokonało

6 marca ÓbradyJ

!

Układu

! Warszawskłeeo
ł

6

ł

marca

br.

poglądów w kwestii
! Zgodność
zwołania świałowei narady

j

zbierze sieill

w Sofii Dorndczy Komitet#
ł Polityczny Państw - stron#

~Układ\;;

~

-..----..---..----..--..
Warszawskiego.

Min. Rapacki
w Pradze

przybył

sekrewysłannik
specjalny
na
tarza generaL1ego ONZ
Bliski Wschod. Gunnar Jarring. Zaraz po przybyciu odbył on pierwszą wstępną, roz
mowę z U Thantem.
W kolach ONZ twierdzi się,
Jarri.ng przvbyl do Nowekrótki pobyt
M
go JorkJU
przeprowadzenia konsuldla
w sp~awie podjęcia
tacji
dalszych kroknw w reaJ.izacj ;
jego misji_
że

Suharto prezydentem
W czwartek ogłosz.ono repoprzedniego
którą
zol ucję
parlamen 1
wieczora uchwa.lil
Na mocy te)
indonezyjski.
rezolucji, gen. Suharto, pel·
dotych•::zas obowią,z.k1
mący
prezydenta, 2l09tał prezydendo najbliższych
tem kra]r<
Wybory t.e mają
wyborów.
sie odbyć w ciągu 18 miepo uchwaieniu przez
sięcy
ordynacj i wyborparlament
w
jednak
czej, najpóźniej
ciągu 5 lait OO eh Wili Obecnej.

te

SPROSTOWANIE PAP
informacji opublikowaw dni..!l 27 lutego i zaspis uczestników
spotkania konsultatywnego w
wymieniono O·
Budapeszcie
uczestników
wśród
myłkowo
Islandii
KP
przedst awicieli
oraz KP Szwecji.
W

nej

wierającej

J

w ołrOdę kontynuowało obrakonsultatywne
spotkanie
dy
partii komunistycznych t rob<>tnlcznych.
Boris Wełczew, członek Biura
Politycznego, sekretarz KC Buł
garskiej Partii Komunistycznej
.}uZ wanin·
uznał, że dojrzały
kl do zwołania dalszej narady
partii komunlstyC?J11ych 1 robOt
niczycb przed końcem błeżące&"o .
roku.

sekretarz KC
w tmienlu
zaproponował
partii zwoła.nie na.rady par
tli komunistycznych l robotniczych na Ustopad 1968 r. do Mo
skwy pod hasłem: „Koru;olidacja mchu komu.n.lstycznego oraz
jedności wszystkich sił rewolu•
cyjnycb w walce !l imperializmem". Oświadczył on. te boń•
ska polityka ekspansji t edw~
Politycznego

SED

swej

· i.u b,Czą.ca się

z

irtobaJną str&•

Równiei Gus Hall sekretarz
generalny Komun!stycznej Partii Stanów Zjednoczonych sta·
nowczo poparł projekt zwoła•
narady
nia mtędzynarodoweJ
29 lutego przybył do Pragi
W '
WFENIA Z. KLISZKI
wszystkich partii robotniczy.eh
I
BUDAPESZCIE.
koniec
na
marksistowsl<icb
Politycznego
I
Biura
członek
bleżą<!ego r<>ku.
mi!!I.. spraw zaKC PZPR
Anna Lllsa Hyvoenen, człon•
kint Biura Politycznego KC KP
Adam Rapacki
granicznych
tegią łmperłalizmJl USA., stano:rxla· • wi &"l6wne zagrożenie poko.)11
że
<>świadczyła,
Finlandii
celem przeprowadzenia konniem jej partii centralną spra
w Europie.
wą na nadchodzącej konfe-rensu1 tacji.
E. Papaj<)anu, sekretarz . cebędzie
międzynarodowej
cji
Postępowej Partii Lu•
neralny
Wkrótce po przybyciu min.
kwestia wojny t p.okoju oraz
du PracuJ~o Cypru oświad•
się
sprawa zapewnlenla jedn~ci w
rozpoczęły
Rapackiego
czyt, te obecne ~potkanie .powalce przeciwko tmperiallzmowinno oglos!ł. na,g!Ąey apel na
roz:mowy w ;-.zechosl:owackim
wi
rzecz JednoSd; na rzecz urat>G
Erich Honecker, członek Biura
wanta Wietnamu · t rozgromieMSZ.
nia im-perlallzmu amery»kański&ó
1111111111111
Ili
li
Ili
• .JednoU JeSt potrzebna w
go
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obronie Wietnamu, jak równie.i
dla wypędzenia· agresorów izrael
sldcb z krajów a.rabskich oraz
zapewnienia p.okoju na Bliskim
Wschod7Jle.
Eskalacja &&'r.e4jł St.anów Zjed
przed ambasadą postawioże
noczonycb w Wietnamie pod•
no . posterunek , pol!cyjny.
aktualno.\ł. t -pilnośł. mf45
kreśla
Nie może tez nie wywołać
dzynar<ldowej narady partii lro
zdziwienia opieszałość z jaką
ambasadą
przed
Prowokacje
oświadczył
munlstycJ:ll~h
poszukiwania
się
prowadzi
Radzieckiego w WaZwiązku
cżłonek Biura Politycznego KC:
przestępcy, i<ióry w dniu 21
szyngtonie trwają nadal - do
KP Am1tril Erwin Scb.a.rł. Zazna.
lutego podłożył pod ambasadą
nosi Agencja TASS. W środę
czyt on. że ścisłe zespolenie
Mija już drugi tybombę.
o godzinie 21.12 wieczorem cza
wa.lee przeclwko impe~
się w
pisze Agencja TASS
dzień su miejscowego, po północno
rlał1zmowl nie oznacza bynaj•
przebywa na
a on nadal
w jaktlrolwle!G
uaru(O;Zaofa
budynku
mniej
stron_ie
wschodniej
jak, twierdzi
choć,
wolności,
. każdej
nł~.ależn~ct
sP.0<!!6b
ambasady dał się słyneć WY·
strona amerykańska, do scbwy
nastąpiły
-partii komunl$tyC2lnej. W cepo którym
buch,
tania go przydzielono ISO a.gen
idl\
na.ida.le.I
.lak
22-2ii
asl~ł<:>eta.
lu
odstępach
w
dalsze
trzy
tów FBI i 1nnych służb spe·
cej Jedn<><!ci. nalety sta.rac! &145
minut. O godzinie 22.50 nastą•
cjaln ·eh.
o tG, by wszy~kie partie, w
pił piąty z kolei wybuch, tym
tvm ta~ Zwlą7.ek Komun.19razem po zachodniej strouie
tów .Jugosławii, byty reprezen.;
budynku. Pracownicy ambasa·
towane n.a l>n'YS7.lel naradzie.
dy znaleźli później na miejs·
C?Jlonek Biura Pout:vczne!l'o ł
budyn
od
metra
cu, o półtora
sekretarz KC Francuskiej Pa.f'O
ku, tlące się resztki niewiel·
Georges
K<>mwtl~·cznej
tit
kiej bomtly zapalająceJ.
Wcwraj odbvly się w WarMattbals oiiwl.adczył, te o~
okazji
z
uroczy3tości
szawie
pod
O godzinie z w nocy
wląl'Jkiem W1Sey~tld.r'h pa.rttt jest
25-lecia Związku Wa1ki Mloambasady podjechał sa
bramę
przyuynlanle sie do wysłłk6w
do pny-gotowa.Na wrganiz.owane z
zmierzających
dych.
mochód ze znakami reje•tranla t zapewnienia su·k cesu mi4S
cyjnymi stanu Wirginia, z któ
spotkanie w Te·
tej okazji
-partii ko
naraA:v
dzynarodOweJ
dwóch nie znawyszło
rego
atrze Dramaty•:znym przybyli:
munlstycznycb 1 robntnlczycb.
nych osobników. Usiłowali oni
Biura Politycznego,
członek
Zairadnlenła, które będą sic wy
budynku.
się do
dostać
sekretarz KC ł'ZPR R. Strzełaniac! w toku r;nv~otowywania.
Fytuacja Jest bardzo dziwna.
sekretarz KC PZPR lecki,
11&ra.dy l>MVłnny bvt< rezstrzyDepartament Stanu po wybu
liczru
oraz
Jarosi ński
W.
!!"&ne w duebu wzajemnego mo
chu bomby VI/ rtniu 22 lutego
zumienia.
organizacji
przedstaw~ciełe
te podjęte zostaną
zapewnił,
Okolicznośmłodzieżowych.
~
irodki dla zapewnienia bezpie
Przedstawiciele n pa.rtłt kOwygło
ciowe przeml>wienie
czeństwa ambasadzie I jej pra
t robo~nlezycb
munlstycznycb
na spotkaniu przewodn;s~
cow-ikom. no tej pory jed
biorący udział w ~tkaniu kon
A. Zal>iń
nak nie widać. by podjęto Ja·
czący ZG ZMS sultatYwnym uc.hwaJUI tek:M opoza tym,
kiekolwiek kroki,
ski.
redda • wyra'Z.aml ~Hdarnoścl
cHa nar-ndu wietnamskiego.

c:l~~i:j;~~=~~i·

-!
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ambasad- ZSRR
Prowokacje przed
•

w WaSzy ngt ODI e

.

25 rocznica
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W ~a.rtek "lt(>tka111e· ;konsul-

. tatywne

kontynuow&ło

obrady.

budapeszteńskiego
potępienia partii syryjskiej

Uczestnicy spotkania
późnych

Do Nowego Jorku

Zebranie kónsultatywne

;
~ kontynuuje obrady

odmawiają
Konsultacje
Jarringa
Deleeacia rumuńska
godzinach wieW
z U Thantem czornych
obrady czwartego

metod

Interesujące

' Komitetu
!' Pohtyczneeo

dnia spotkania kons-ultatywnego partii ttomums tycznych
i robotniczych w Budapeszcie koncentrowały siE: wokół
wystąpienia delegacji rumuńpod
wysun.ę!a
która
skiej,
tego
UC7..PStników
adresem
spotkania żądanie potE:Jiienia
delegacj i syryai;;kiej za przejej przewodniczą
mówienie
c e go, sekretarza gene..alnego
Syryjskiej Partii Komunistycznej, Chalida Baghdasza, wy
głoszone w dn 'u poprzednim.
Pewien fragm~ł owego prze
był
p.}'j-więcony
mówien ia
kry t yce st.ano-~ .ska partii rumuńskiej w ~ązki.:.: z agresją Izraela w •>bec państw arahskich, co s;x>wodowalo naprotest
ostry
tychmiastowy
która
rumuńskiej,
delegacji
·11sze1k:a krytyka
że
uznając,
wewnętrznej czy zagranicznej
poli ty k i i.nnej partii jest na
n~edopuszczalna,
spotkan iu
ultymatywnie wycozażądała
fania tego fragmentu wypodelegata syryjskiego
wiedzi
grożąc, iż w przeciwnym raz ie opuści spotka.nie.
W rezultacie rozmów m ię
po niedłu
dzy delegacja.'lli
g iej przerwie Chalid Baghdasz
w interesie
że
oświadczył,
nad r zędnych <>elów sp.atkania
z.gadza 9'El na s:kireślenie odpowied n ieg o fragmen t u z pro
tokółu jako wypowiedzi wypoza ramy pokraczaj ącej
rządku dziennego. Oświadcze
nie to przyjęte zostało do wia
domości prz.ez delegację rumuń !lką i uznane przez n i ą
za w ycof a n ie 9i ę ze gporne j
W ten sposób
wypowiedz i.
incyde nt z.os t2l zlikwido wany
w int eresie dalslz.ego pomyśl-

opuszcza Budapeszt
e>brad spotkania.
jednakże
dnia
delegacja rumuńska nieoczeki·
wanie powróciła do tej spra·
wy, powołując się na decyzje
swego Komitetu Centralnego,
który nie uznał incydentu za
Delegacja Ml•
zlikwidowany.
muńska zażądała, aby spotkanie wyraziło swoJą dezaproba
delegacji
stanowiska
dla
tę
syryjskiej, a więc ażeby fak·
stanowisko
potępiło
tyc·nie
KP Syrii oraz aże'by zwróciło
do swoich uczestników z
się
do wstrzymania
wezwaniem
sie od wszelkiej krytyki wewnętrznej J i zagranicznej poobecnej
jaltiejkolwiek
lityki
czy nie„becnej partii. Jeśli to
Komitetu Centralnego
żądanie
partii rumuńskiej nie zosta·
delegacja
nie zaspokojone
nego

b iegu

Następnego

nie

rumuńska

jak

widzi,

o•

przedstawiciel,
jej
świadczył
uT'lOżliwości dalszego swego
spotkania
w pracach
działu
Takie ulty
budapeszteńskiego.
matywne
spotkało

postawienie sprawy
stanowczym
ze

się

sprzeciwem

ze strony

uczestni

ków spotkania. Delegacje P.arfrancuskiej,
węgierskiej,
tii:
bułgarskiej,
libańskiej,

fińskiej,

włoskiej,

chilijskiej,

kanadyj
ameinnych
ultymadelegacji

skiej, czechosłowackiej,
i szeregu
rykański.ej
,artii sprzeciwiły się
żądaniom
tywnym
rumuńskiej,

podkreślając,

iż

incydent został całkowicie U·
znany już w poprzednim dniu
za

zlikwidowany,

zarówno

przez delegację rumuńską jak
i przez inne delegacje, że k~n
przebiega na zasaferencja
dach demokratycznych, że nie
potępienie
dopuszczalne jest
stanowiska jakiejkolwiek par·
tii. Szereg delegacji apelowapartii
do przedstawicieli
ło
rumuńskiej o zrewidowanie jej
w imię jedności
stanowiska
konstruktywnej
oraz
ruchu
pracy spotkania.
sesji popołudnio
W czasie
wej, podczas której nad po-

zabrało
d~ennym
rządkiem
czynione
szereg partii,
gł()S
•Y•Y wysiłki prz.ez szereg de•
szczególności
w
a
legacji,
przez przedstawicieli partii fiń•

skiej. w kierunku znalezienia
porozumienia z delegacją ru•
w celu zapewnienia
muńską,
biegu
no!_malnego
dalsz~o
spotkania budapeszteńskiego z
reprezentantów RU•
udziałem
· muńSkiej Partii Komunistycz•
wielogodzinnych
.._imo
nej.
rozmów- nie udało się uzgodwsp(llnego oświadc~nia,
nić
w którym partia rumuńska. uincydent środowy za
znałaby
wyczerpany. Delegacja rumuń
ska domagała się w dalszym
ciągu potępienia przez uczestników spotkania budapeszteń
skiego delegacji KP Syńi za.
fakt podda}tia krytyce polityki KPR oraz oświadczenia o
wszelkiej
niedopuszczalności
krytyki bratnich partii. Delezaproponowała
fiń si-~
gacja
wpisanie do protokółu stwier
dzenia, iż uczestnicy spotka·
z
zadowolenie
wyratają
nia
powodu likw'ldacji incydentu,
jaki zaszedł między delegacja
mi partii syryjskiej i rumuń
dążą do
że delegacje
skiej,
prac spotkakontynuowania
nia w duchu partyjnym i że
odpowiada za.
partia
każda
swoje wystąpienie.
Ożywione dążeniem do jed·
kolejno, w sposób ży.
ności,
wiołowy,

kierując

się

troską

o umocnienie jedności, poszcze
gńlne delegacje wyrażały swe
poparcie dla pro.pozycji dele·
gacji partii fińskiej. Ogromna
u.czestników spotka
większość
nia wypowiedziała się w tym
duc'1u. Ośwfiidczenie delegacji
nie uzyskało porumuńskiej
parcia ze strony żadnej dele·
gacji.
W obliczu llP.go stanowiska
delegacja Rfilnuńskiej Partii
uznając, iz
Komunistyczne.i,
jej ul-tymatyWne żądanie pod
spotkania nie zoadresem
stało uz.nane, opuściła spotpartii
konsuJtat ywne
kanie
robotnikomunistycznych i
czych w Bw:lape.5z.cie,

Serdecznie

powitamy

Jedność sił socializmu naiważnieiszy.m zadaniem

ud z.fał

wszystkich ;partii w świotowei naradzie

Prz.emów~enie

M.

Przemaiwi:a:)lic 28 llll/tego na
spotkaniu
konsuLta.tywnym
p:rzedstarw.iciel:i
partii komunistycznych
i
robotniozych

sumować

w pods>tawowym do
k:umencie. Mówca. zarznaczyl,
że nie pawini~m on być powtór:ooniem deklaracji z 1957
r. i -Oiświadczenia
z 1960 r.
Podstawowa
linia,
ustalona
na
naradach m<JSkiewskich
:rostała
potwierdzana przez
życie, ale nilkt nie chce tr.zymać się każdej Htery dokumentów tych naxad.
Pożądane b~oby, aby dokument przyS<Złej nairady odzwierciediał ait:tualne pr<:Jbleroy wail.ki z imperializmem i
formlllłowal
µ:ra;ktyczne propozycje doty=ące wspólnych
działań ws.zys'JkLC'h partii
Jak wiele bra<bn.ich pairitii uwaiżamy podkreślił Susłow
że dok>umilllt nMady bę
d"t:\e mia~ przede wszystkim
charaikiten:- wp_iosków politycznycli.
Na =ególną uwagę
kom'l.nistów zasługuje zagad;llend.e zwięk&zenia poparcia dla
naxodów,
które walczą ze
zibrojną
agresją
i prowokacją
ze strony imper:ializ;mu.
Ohod7li przede wszystkim o
umocnienie
mternacjonalnej

w

Budapesmie . przewodniczą
cy delegacjii K il?ZlR
M. Supodkr.eślił,
międzYi!l~odowej

slaw

że

odbycie
IllClirady jest

obecnie -

zdaniem KPZJR -

natur<lll:ną

lronieczno6cią

w

rucP,.u komlllillli.5tyeznym.
Sprzec=ości. w obozie imperialistY=J.ym na.bierają coraz cz.ęciej cbairaklter.u kryzysowego.
W , tyidh warunkach przed silain!lli. rewolucyjnymi
otwierają
się
no.we
możliw.OOCi
zadania ciosów
całemu systemowi' panO<Wa.llia
im;perlalistycz;oego.
Wykorz.y•
stanie tych możibilWalci :za-

leży
w ogromnym
od jedności działania.

stopniu

ły się powa.żne :rÓ!Żruice
gląd.ach srz:ere,,,"'IJ. pax.tli

w pona zasadn.icze jmoblemy wiaWkl rewolucyjlne'.i
kem.ty.n.uowa!
mówca.
W
poS?JCZególnycil
ogniwach ruchu kormmistycz
nego u.jaw:o:iły się .niebezlpiecz
ne tendencje nacjonfilistyczne. D.zi.0łania w r~i>u
os1aibiaiją
siłą ciosów
z:adawanyeih w.:;ipólnem;ll ~
J€'Slf:€śm'Y ~ ściSlcylm ~
st.rzęga:n.iem
samodziclnOści,
ruezai>eżnlośai
~ r.ównau.praiw·
wszysilkńoh
per<bii.
pawied?zli,ał
Biorąc

Sou&tow.

za ipttmkt w:l!JOOia te zasady,
kiflóre znaa=ly odzw.iieoci<ed!lenie w ikol~d\
doku-

mi~ego

mentach

:ruchir.! koillJU:Itilstyc::znego, uczestnicy narady .moglilby dokonać wymiany
;pogl~ów na
ideowe i poli<tyoz;De podstawy dałszeglo roz:-4'jas'l!iia i;n.ternaicjon:a!iisty=ycil kontaktów
bratnich partid. i norm stosunków po.rnię<:ky ! Il!imł w wa
s~1'ności.

runkach ioh

przedynarady

Szczere,
pa.tfyjne
slmtowanie
podczas

rówrnez

zagadnień,

tych

co

do których ~ólne J):N'tie maja. rćmne po,gilądy, wydaje się nam rzeczą :z.upełnie
nat1.lll"a1ną.
Mi.siją nai!"ady

nie

w

naszym

jest 'UU!«lnieruchu zasad

interrlat!;i<Af~i:mi.u

Był'lł,Y Jbq p(1W.ari;ny ci.os godzący ~
e>a!kcję at!ltyKomun.istyczną, która 'l.llSiiluje wy-

korzystać

dla
szeregów.

ideologi~

:nacjonanaszycn

r<nbicia

Powita1libyśmy
l>ecnaść tu.taj '

s.zc:ze,rae ona swnej naradzie
delegaejJ
wszy s tk ich
rpartiii · kOIIJ.llll!iBtycznyoh i :rOlbotni=ych, w tym
również tych,
od
których
• dzielą nas obecnie głębokie
rozbieżności
ideowe i polityczne stwiercWił szef de-

le~~~ymK~~

_

OOwiad

czył on zarÓIWno 'w toku
przygotowań do n.a.r.ady; jak

i

podczas

jej

realizo-wania,

nie ma mowy i być nde może o tym, by osą.dzić; ałbo
„ekskomunikować"
z
ruchu
komunistycznego
którąkol
wiek bądź partię.
Głównym
hasłem,
podsta~

Szachowe

Mistrzostwa Polski

robotni<:z.ym.

przyjęty

wśród

PO

komurui~ów

J~

mchu

komumst.yCZ111ego i
wmystkiich sil rewohroyjn)'dl
W
waJce z imp!llr'ia;lirMnenl - oto
co mogiloby
być,
OOiain:iem
K!PZR,
podSJtawowym teJJIQ~em parząóku d.Żi€'ll!llego narady_
Według nas -Oiświoarlczyl
Sus.k>w - rez;u.ltaty dyskusj'i
na nairad'z:ie na!leżaillOby pod-

2

r~·rano

p<M"itie
G.-ąb

czeWtSJ<i wy>g·rał z MątkowSkim,
Kositro zremisował z Sycloreom,
A.d""1mlkd pokonał Lewiego, Fi.U
powicz zremisował
z WitkowSkim, a Marszałek ze Schmidtem. Trzy parti'e zostały odloż0<1e. Są to: Bednarski Jarnroz, Bernard - Pyltel i S.fiwiń
Ski żółtek.
Po IX rundach taibela pl'll!edstaiwia się nast~pująco: I miejsce zajmUJje Kos-tro z 6,5 pkt„
II miejsce Grąbezewski 6
pkt„ III miejsce Bronarski
- 5,5 pkt., IV-VI Adamsiki~ Fi
lbp<>wic.z i Witkowski po 5,5 pkt.
Dziś o godzLn1e 10 <>dbędą się
dogrywki, zaś o godz. 16 X
runda mist rzostw . . (z)

język interna<!jonalizmu pro~
letariackiego. Jej stanowisko
w żaden sposób nde może być
argumentem dla dalszego od~
kładaIJJia narady.
Uważamy za rzecz zasadniezo ważną u<>talenie terminu zwołania narady na listopad
grudzień
1968 r.
Naszym z:daniem, jest dość
c-zasu na to, ażeby zapewnić .
jej staranne i
kolektywne
przygotowanie.

Uma.cniame

dbiedzle

grubiańsko IX ruajy. A oto WY'niki:

na
zaprószenie KC WSPR
do wzięcia uclz~ału w konsultatywnym spotkaniu, grupa Mao Tse-tu..'lga jeszcze raz
zademonstrowała swoją niechęć · do współpracy
z partiami komunistycznymi. Ten
arogancki
postępek świad
czy, że grupa Mao Tse-tunga jest zupełnie głucha na

0

dłem

na.pięcia

międ;zyinarodo

wego.
Stany
Zjed·noczone
obrały
k·u rs }1a reailizację swej funk
cji żandarma ,;mperialiizanu po
przez wo}ny lokalne.
Najbard'liej brutaI.nym., ł>u
d ·zącym
powszechne oburzenie
przejawem tej agresyw.oej po
Hty1ki
Stanów . Zjed'Iloczonych
jest i·n terwencyjna wojna, ja~ą
rorzpętały one
przeciw ruchowi
narod<>W<>Wy>z>woleńcze
mu - w połu.dlniowym Wietnamie i JYrzeciw DRW. Wyrazem
tej samaj pol-ity1ki je5t agresja
Izraela na Bliskim WschO<lzie.
Wojny lokalne, .ag.resja
perializmu
USA
przedwko
Wiet!:Jamowi,
agresja
Izraela
przeciw.ko
kirajocm
arabskim
oraz inne ai;resywne poczyna
nia lmperia.iimnu w.zmogły za
g. rożenie
pokoju świat. owego.
Szczególnym tego wyra.zem są
coraz głośniej pO!llawia.ne grąź
~!
USA zas!OS<>Wania ta:ktyC'l
nej broni atocmowe.j przeciw
narodowi wietnamskiemu. Wszystko to wymaga w.zmożonego
przeciwdzi~ania ze strony ' mię
d12ynarodowego ruchu komun,istyczneg.o , ze st.rany wszystkich S>ił antyimperlaUstyc2'0ych
i pokojowych.
Równolegle
z · na.rasta>niem
agre-sywności
Sta<nów Zjednoc.:onych
do)rzewala w wielu
krajach ka·pttalistyoznyeh, nie
tyłko
wŚTód
szerokich mas
ludowych, a.le i w kolach rzą
dzących,
świadomość,
że
jedyną
a'lterna.tywą
niszc.zyciels~iej wojiny jądrowej jest uło
żen,j_e stOS'U<llków międzynarodo
wycb na zasadach J?OkOlj<J.wego współistnienia.
Konsetkwen.tma, pokojowa po
lłtyka
państw socjalistycznych
oraz uiporczywa walka bratniich
pa.rtioi
komt11nistycznych
prze.ci"!~<O polityce zimnej woj
ny, rozwi.ały mit o tzw. komuinistyczmym
z.agrożenó.u
i
spowodowały
w wielu
krajach
zachodnioo - wzmożenie
tendencji do
wyswobodzenia
się
spod hegem<>nii
Stanów
Zjed;noczonych i un<iez.ależnie
nia sM: od ich awantu'l'niczej
polityki.
W obliczu bankructwa poLityki siły pakt atlantyekl i ca
ły Świ-!'t-OIWY system agresywnych pa1któw wojskowych, zbu
dow.anych przez USA jeszcze
7Al
CtZasów T>rumana l nuuesa. w&'Zedł w stadium otwartego kryzysu
1ub · zupełnego
rozpadu, jak to ma miejsce
w SEATO i CENTO. Francja
znalazła się
pÓza
wojskową
organtMClą
NATO
a
więk
szość
in.-iych państw wchod1ą
cych w skład bloku atlantyc
kieg<> w mniejszym lub więk
sczy>m
stopniu dystans.u je się
od agresy.w nego kursu amery
kańskiej
politylci.

im-

lułturyści ćwiczą

w Ognisku TKKF
K·ult·u rystyka wśród mlodozi"ży cieszy się niesJabnącym zainteresowaniem. Ogn.isko TKKF
(Polesie) przyjmuje codzienn;e
w gO<lzinach od 18 do 20 w
~<>k.alu
p.rzy Al. 1 Maja 15
zapis y
p.ragnącycll
uprawiaf.
kulturystykę.

Cwiczenia od·bywać się będą
w sali Szkoły - Podstawowej
nr 152 -tP<"ey 'U!l. Ik~ra _~~4.

DZIEN,NlłlK WDZIU Dl'. ' ~6WĄ

mecz
futltel

Matt Busbv: Wspaniały

me

Odpowiadając

W naszyclt cz.asach,
gdy
istnieje światowy system oocjalistyiaz;ny, gdy w 14 k:rajaoh pa.:rtie kom'l.ltisityczne i
:robotnicze znajdują się u steru Wlł.adzy państwowej, gdy
partie kom'UlililSltyozne dzi.alają i walC7..ą w bHsko 100 &rajaoh świaita., w ba«'dzo zróż
nicowanych w.aaunkaah,
formą,
która umażliWia realiza.cję w
praktyce iJnternacjona;J rlstycznej
więz:i
rn.iędq.y
pa!I"tiami są
obok systema<tyczmych ilronta:lciów dwustronnych - ;;potkalllia. i narady w Skali
regi<mallnej i

w sposób paraliżujący na woj e;nne poczynania imperioaliZ'lml
w s)j'ali światowej.
Nie znaczy
t<> bynajmndej,
że
Stany Zjednoczone z.rezygnowały
ze swoi.:h
dążeń
do
światowej
domi.nacji. Ich a g·re
sywna poliJtyka
powiąuma
z
vvyścigiem
zorof orsow:nym
j.eń, jest nadal glów.oym źró

Najwierniej..zyim
sprz.ymierzeń~em USA w
Ell'to,pie jest
NRF.
które<j rząd z ~orem
kcmty,nuuje
starą
rewizjonistyczmą
poli~ykę.
W NRF rośnie
niebezpieeozeństwo
neonaziZ'lllu, głoszcme są S.Zeroko ha
sła nienawiści i odwetu. Polityka Boo.n
stanowi
nadal
glvw.n e za~ożenie pok<>ju w
Europie.
zaostrzyły
się
takti:e $l)l'!Zecz
ności
między
Europą
za<::hodnią a
sumami z1ec1noczonymi
na til:e obaw burżuazji europejSkiej przed tectmologic=ą
i gospodar!'zą kolonizacją przez
monopole a-mery.k.ańskie.
Sytuacja · ta
otwiera nowe
możliwości
przed naszym ruchem, możliwości szerokich so
juszów polityc,,;nych z siłami
demokratycznymi i pokojowymi
oraz
skutecznych
akcji
przeciw hegemonistycznym roszczeniom Stanów Zjednoczonych i ich agresywnej polityce.

*

* •

munis~y.cznym.
Niekt6re par>o
sto}ą na stanowisku, że teo mm.łiwości zapobieżettl!ia

tie
Ul

wojinie św-i.atowej jest ·błędna.
N ilkit oczywiście nie ma i Die
może mieć pewności, że trzeC"!ei wojny świiatow<rj n.ie bę

dzie. Jęsteśmy jedna.k wraz z
wielu irnlymi pa•rtia:mi yęb°'
ko przeświadczeni,
że
możli
w<>ść zapobi~enła wojnie -ist·
nieje i że zależy to grownie
od

siły

<>b=U

socja~tycrz.nego,

od dym.ami:kli.
jeigo r=woju i
jego jeda>ości, od sily miiędzy
narodowego
rucnu
komtmist.ycznego, ruchu nm:9dawo-wy
zwoleńc:oego i
demokratycznego.
Są w
naszym ruchu partie,
które krytykują po.J1itykę polffijowego współi&tnienia. Twier
dzą one, ~ polltY,ka ta s,prizy
ja utTZY'Jilaniu społec?Jllego &ta
tus quo na świ~ie i p.rzez to
hamuje rozwój rewoł,!!Cji naro<lowo-wy.zw<>łeńczęj,
i socjalistyczmej. IJnne partie, do któ
rych z.ałicza się również inasza partia, stoją na stanowis'1rn„ że ookojowe współismie
nie rozumiane ja!k<> wyr'Leczenie się wojny w st<>sunkach
miqdzy panstwa.mi, a w konsekwencj.i ~ia się wsze!
kiej inger0!1C'i1 q: zewnątrz w
weiWl!lętrz;ne
sprawy narodów,
byłoby
skutecziną
zaporą
prze
oiw elkisportowi kontr'1'ewolucji
i neokolonializ:mu
ze strony
imperia.Hzmu.
Pomijanie w dyskusji na na·
rad·?.ie tego
rod,zaju lducz<>wych problemów
z
powodu
ich spornego cha.ra.lcteru, było
hy obce duchowi lenin.iz.mu.
Prowadiziloby w praktyce do
pod ejmqwauia
ogól<likowych
uchwal nadających się do dowolnych initenpretacjL W kon
seklWencji two_rzyłoby to jedynie pozury jed.nOści., sp.rzyjalo
by zasklepianiu się p<>szczęgól
nycb part" w• opłotkach na..
cjonalizmu, groziłoby
paraliżem
naszego ruchu jako siły
międzynarodowej.,
.Jedynie rzeczowa
p.arty}na
konfrontac-ja
stan<l!WiSk może
prowadzić do :onmiejsz&nia roz

w

8 SPO·RT 9 SPORT 9 SPORT 9 SPD.Hl 9 SPORT 9 SPORT 9 SPORI
Po mecz-u Górnik - Manchester
Ul Zimowe lerzyska

Wczarzj odbyfa się lX runda
wowym celem nowej Ile!rady szach<J1Wy1Ch zDistrzostlw
Polski.
jest zwartość
W godizii_!lach ra•t1111ych
odbyły
Stwierdzają<:, że nic
u- się dog'.ry;vvlk.i. w kt?rych Ma.twygrał
z
Sydo,rem,
sprawiedliwia zwłoki w zw-0 kowsJt!i
laniu narady, mówca oświiad. Schmidlt Z1rem.iso<wał z Filipowi
ozem,
żółtek
uległ
Bema.r<k>wi,
czył: żad.na partia nie może
narzucać swej woli wszyst- a Bed!Ilalrsk'i ZAyYciężył z Sydokim innym pa.rtiom kO!Il'll· rem.
nistycznym i

świecie.

w

pr.ol~

kiego.

lizmu

W :imiemu
PZPR Zenon
Kiimlko wyxa;ził na WS1tępie
głębokie
zad<>wolenie, że w
Budal}'.>eszcie zebrali się na
spotkaniu
lron.su1tatywnym
przedstawiciele 67 partii komu.nistyCZJiiych i robotniczych.
świadczy to najlepiej o tym
oświadczyił
mówca że
idea
nowej na:rady świato
wej, dyskutowana od szeregu lat, zyskM.a oobie szerokie uznail'llie w naszym ruchu i doj=ia do reali!Z:acji.
PZJPR od G.a•w na opowiada
się za zwołaniem nowej śwJa
towej narady ruchu komunisty=nego w celu umocnienia jego jedno6ci i ze9J)olenia je.,dQ szeregów w walce
przeciwko im.periali~mowi, o
woln<>OC nairodów, postęp spo
l.eczmy
pclkój
na całym

Osłabienie
jedności
obozu
socjalistycznego stworzyło sytuację, w
której imper'ializm
amerykański odważył się na
brutalną
agresję
w Wietnamie. Na zaatakowanie socjalistycznego państwa - DRW.
Orientacja na pdgłębienie ten
dencji rozłamowych w obozie
socjalistycznym,
L.a ·wygrySOilida.tino<ści
""
waJ~ym
wanie przejawowe nacjonalizWietname& Iinternatjanailnym
mu i osła!bien~e zwartości ruobowiąziki~ komunistów jes>t
chu komunistycznego jest czę
w)l'Sltępowanie w jemc:zie więik
ścią składową całej strategii
szym :>:esipoleniu z popa:rdem
politycznej Stanów Zjeónoczodla Wietnamu.
nych i innych państw impeogólnoświart:owej.
Uwarżalibyśmy za r.zecz porialistycznych, Nie ma więc
Walka między socjalizmem a
żyitec:zmą kcxntynuowal. mów
dziś dla komunistów zadania
ma charakter
ca - r02lJ)a+.rzyć także na na- . imperializmem
pUniejszego niż poszukiwar.ie
<>gólnoświatowy.
Od jej rezul
radzie za,gadm.iende nasileDlia\ tatów w ostatecnnym rachundróg zespolenia naszego ruwiMkli o mpobieżenie wojn!ie
chu. Wśród partii komun;stycz
ku
zależy
rozstreygmęcie
tennojądT10wej,
wa.lki o powseystkich podstaw<>wych pro
nych istnieją istotne różnice
kój.
blemów współczesności, całej
poglądów w
ocenie perspekludzkoSci i każdego nax:_odu.
Nasza delegacja wy;powjada
tyw rozwoju sytul!.Cji między
Globalnej strategii im.perializsię za tym, aiżeby narada unarodowej. w sprawach takmu musimy przeciwstawić nachwaildła
specj.al;ne :re7l<Jl'llCje
tyki walki o rewolucję socja·
szą
międzynarodową
strategię,
dotyczące
mgadnienia wietlistyczną i metod budowy sonaszą - solidarność
i
jedność
namskJ,e,go
araz zagadnienia
bi~~.ności
cjalizmu.
międzynarodowych
sił
socjaliz
wzmorżen.i;a wafłki
o pokój.
Wszystkie partie marksistowmu. W sytuacji, gdy nie ma
Te różnice czy nawet rozsko-len1nowskie kierują się w
Mówca stwierdziil:, że K.PZR
i być nie może
centrainego
b~eżności nie muszą powOC:'O"
swym
życiu
wewnętrznym
za
po;piera koncepcje p:rzygotoośrodka
<>rganiza.cyjnego ruwać rozłamu i
n.ie powiru.y
sadam1 centralizmu demokraru
komunistyCz.n.ego,
gdy
wani:a
dokumentów na;rady
przeszkadzać
w
ufrzymaniu
tyc=ego,
który
zakłada
z
jedws:<ystkie partie samodzielnie
zbiorowym wYsił\kiem
bratjedmiści
naszeg0
ruchu we
nej strony swobodną
parokreślają
swoją
linię
politycz
nich pa.l'ti.i.
wspólnej walce o wspólne cetyjną
dyskusję
przed powa:ię
ną,
jedynie narady światowe
Wszy&tlkie pa!l"tie,
m. in.
C
·iem
decyzji
w
danej
sprale przeciw wspólnemu Wl'O""
komunistycznych
i
robotniTów.nież te, które z rórżnych
O.:wie, z d •rugiej zaś poctpogowi - imperializmowi.
czych partii mr>gą nadać idei
rządkowanie
się
mniejszości
przyczyn i!tie są w t.ej chwili
Spotykamy się z poglądem,
internacjonalizm n
konkretną
uchwałom
więk.szości.
w
mię
obecne w Budapes:ooie, mu::
że w
obliczu roZbieżnoścl isttreść polityczną.
d zy.narodowym ruchu robotni
nlając ych w naszym ruchu, teZa zwołaniem nowej narady
szą mieć pra'WlQ do ucze9tniczym,
w St05unkach
między
martykę n'!ra<ly należy ograniświatowej
chwili
obecnej
czetti.a w komisji pm.ygotopartiami komunistyc2lllyml zac•yć
wyłącznie
do .z.agad'llień,
przem·awia również
aktualna
wawczej na zasaodzie :róweyoh
sad,y
centralizmu
n·ie
mogą
co
do
który.eh
stM>ow.iska
posytuacja mi~zy„arodowa.
pra<W.
mleć
zastosowainia.
Ale, naszczeg'ólnych pa<rtiii ko1munmycz
Nie podejmując próby wszech
s"7.ym
zóan\em.,
w
ruchu
kortnUSzef delega~j·i K!PZR podn:;ch są Z>bi.ei.ne.
stronnej analizy 11.mi,an w synlslycznym powinniśmy w ca
k:reśl<ił, że obecnie nie może
Nasza
pa.rtia
nie podz\ela
tuacji międzynarodowej, gdyż
lej peł.na stosować - demokratych poglądów.
Nie
należy
być mowy o
:m:rganirowaruu
będzie
to właśnie
zadaniem
tyczną
zasadę
dyskutowania
eliminować
z tematyki
tych
narady, ddegacja nasza pragj.akiegoś
klierow.niczego mi.ę
sp.ornych problemów występu
!larad i w ogóle z kcmtaktów
nie zwrócić uwagę na niektódzynarodowego <J6r<Xlka ruchu
jących
w
ruchu
między;narodo
między
naszymi partiami tych
rl' - naszym zdaniem - szczekomunistyczn~.
Nie
ma
wym,
w
szczególności
tych
problemów, · r któryctl wystę
gólnie ważne zjawiska.
żadnej
potrzeby takiego ooroblemów,
które
dotyczą
puje
rMmica
zdań,
Wzrost potencjału eko.nomicz
wspóldzia!a;nia
w
wialce
z
imśrodka.
Wsoólozesme formy
Jak wia<fomo np. najbardziej
nego, naukowo--tech<ni.cznego i
perfalizmem
i niebezpieczeń
jedn.ości i kOOTdynacji dziadoniosły
problem
polityczny
obronnego
Zwią'2Jku
Rad-z;ieestwem wojny. Niedopuszczalne
naszych C"Zasów - kwestia wof
łań bratnich ?artii są dostakiego i całego systemu socjajest natomiast
stoou.nkach
ny i pokoju - od lat Wywollstyc7J11ego,
stanowi
główny
teczniie niekrępujące i elasmiPdllypartyjnych pokTywanie
ł·uje kontrowersje w ruchu ko
czynnik,
który
oddział)l:te
tyczne.
braku airgu.:!flent&w
inwekty•
wami.
m1111tt11lłlllHIUłllllłlłlllllllllłlllłlllłllllllłlllllHHHlllllllllllllllllllllllllllNIHlllllllllllHllllllHllllllllllRlllHllllRH1HllllHHIHHllllllHllllllllllRlllllHHfflHlllllllllllllllDllllllłllłlllllHHlllll
Niektórzy rzecz.nicy eildmino
~~.~~~
wanna wszel:kich spo.r nycb pro
}?lemów z tematyki
spotkań

W ;0.statnich latach uj01W'ni-

nienia

Susłowa

Przemówienie Z. Kliszki wBudapeszcie

dtsionały
Większą

część

ik<>lmnn &1!)oritowych
czwarvkowej
bry>ty;jsU<iej
prasy pora-n.nC!j za•j'lll!Ują sprawozdama i fotoreporitaże z me.ozu
G6rnitk
Zabro:e
Manchester
Ur:>bted.
Boba.terem
dnia
jest
l:>t·amk=.z Górniika Kostka. Wsr.z.yscy jednomyślnie u;t;rzymują, że
Kostka jest joednY'm z na~ileą>szych bramkarzy jakich kiedyk<>lwiek widziano na wyspie.
Manager droży.ny Manchester
United,
słynny Matt Busby udzielił po n:iecz.u wywiadu telewizy-jnego, w k<tórym m. in. powiedział:
„Wspaniały mecz, d<>skonały
futbol.
Moja drużyna
wygraia zasłużenie, ale było to
'Zwycięstwo bardzo cięilko wypra
ccwaine. Polacy ok.azałi się d.rużyną, niesłycb&r>ie twardą .i nleb.np1eczną, a ka<i>dy ra>jd Lubańsl~1 ego gl'OZ'lł na.ro utraitą bram•k ..
A ot~ głooy wezora~S'Z:Y'Ch gazet <_mg1elskidl:
.
„'.l'unes": Długi CZil~ . d'1"uzy;na
United despep~cko rozbiJała się
o so.hd!flą „sc1anę"e>brony. Poza
nią
była
jeszcze p.i'l'otechnicz.oa
b!ys<kotliwość
Kostki, jed;nego z
na;:ow1nniejszyct1 bramkar-zy, jak:cti to boisko <Jg[ądał<> od wielu
lat. Kie<ly za.brcZillial gwi?Jdek na
kcmiec mecziu, dr.użyna Ma;nchesteru ustawiła się wzdlue wyjścia i <llkolaskiwała s.chodzących z
,piy<ty stadionu goścL
Na•jwięk
szy a·t>la•U'l 65~tysięcznego tłumu
zarezerwówany był dla Kostki ,
•k tóry. obronił przy.n.aj-mniej pół
tuzina syt-ua<Cji.
,,GuacrdJ.an'':
Wszysc.y
ImlS'Zą
·przyznać,
że
to co widzieliśmy
było ws.paniałym pokazem obron
·n ego
futbolu.
United
r7JUCił
przeciwko Pola·kom wszyS'tko a to j·es>t ina.prawdę du<!:o, jeśli
pamiętać o wyszkoJ.enj,u, szybkości i · z.graniu drużyny 2 MancheSter·u. Mecz był w pe.W'l'.lym sen-

s1e tr.lumifem Górntka. Był on
na pewno triJumi0Jil dla Kost'ki,
&tóry chyba n:igdy nie grał ta·k
wspaniałe, jack
ootatmiego wieczoru. Nie ty>llko zresztą dla niego. Oś!iiZlł;o doskonałe dyrygował
obroną, pihkarze Uni•tecl nie mogil "'11.aleźć w nieJ luk do st-rzelenia bramki. Wdele drużyn przy
jeżdrtało na Sltad-ion Old Tirafford
z postanowieniem broruenia się.
Niewiele jedna•k
przeciiwstawiło
zmasowa.nym atakom Unitell t&k
spokO!}ną i mądrą grę jak Pola"Y z Ośl1'złą, K•UoChtą ł Laotocną.
W pol.6>1cim a<talru bY'lo właściwie
tY'lko dwóch zawodnill<ów: Mus1ałek i Lubański.
Ten osta~ni
01na'1 nie zmusił Stepneya do kapi.tufacji.
„Sun": Kostka był wspaniały:
Manchester a•ta.kował prnez 8S
m :n.ut, a.le me z.dolał wprowadzić za:mieszania w szeregi s:po1kojnle
walczących
Polaków,
Strzał
Lubańskiego
bra•mka·r z
angielski obronil z inatliwyższY'ffi
tr.i.tdem.

przełajowe 1 puchar
„llie11ika lłllzkieeo„

liegi

Lekkoatleci Ł<>d>zi i wolewód'Ztwa lód1'kiego przygotowu
się d<o otwarcia sezonu spor
towego, który nastąipi 17 bm.
<> godz. 10 w alejach na Zdrowiu. Serooin ~tworzą biegi pro:e
lajowe.
Odbędą
się
one w
różinych g.rwp.ąch I k.ategoriach
wielkowych.
Jesteśmy
przekonani, że na starcie stanie rekordowa ił ość zawQ.ct.n.lków.
Klub, kt'.>ry
z.dobędzie najw iększą
ilość
punktów we
wszystldch
bi~ach otrzyma
puchar „o...~a µJózkieg<>".
ją

międzynarodowych
odwołują
się
do · z.asa.dy suwerenności i
nieza!eżności
każdej
pa'!'bH i
ka2'dego państwa socjaliistyC"Znego. · Twierdzą oni, że żadine
forum Ze)V"nętr=e, a więc i na

rada inde

Mltnlzieży Szkełnej

otwarte
udziałem
1.300 zawoomczek
z.awod;niików
~poczęły
się
wczoraj
w Bielsk·U Białej III
Z.ill}-OWe
\ Igro:yska
Młod·zi-eży
S2lkolnej. Otwaireia igr.z ySk dokonał
wicemlinlster oświaty
szkol;ni.otwa wyższego Jan Sz.:kop.
Wczoriaj
r~poczęly si~ płerwsrze k.on<k.urelllCje. (z)

z

I liga
hokejowa
We wczorajszych spotkaniach
Ug·i hojteja na lodzie padły
następujące wyn·iki: Polonia Byd
goszcz
pokona.la Na;p.rzód Janów 3:5,
GKS Katowice zwypiężył z Pomorzaninem Toruń
8:3, warszawska Legia przegrała z
Górniikiem Murcki 1:4.
ŁKS

~.acovię

pok<JID!!..a;l:Y

został

przez

1 :7.

A oto tabela:
1. GKS
2. Podhale
3. L(lgla
4. Pomorzanin
5. Baildon
6. Górni·k Miuroki
7. ŁKS
8. PolOD·ia
9. Cracovia
ilO. -~

51:7
35~19

33.:25
32:26
30:36
26:30
19:39
19.;37

jest, Uil?rawnione do
poliityki jakiejkol
wi.ek partii
gdyż
byłoby
to
miesum.iem się do wewnętrz
nych spraw tej partii. JeśH by
szlo. o narllltlcainl_e ok•reśl<>nej
pa rtil stanowiska i1JU1ych partiii lub wyk!uczanie jej z ruchu komun'.stycznego z tytulu
tylko jej pogłądów - to taką
oraktykę wszystkie
obecne tu
partie odrzucają ja.ko sprzecz
ną z zasada:mi intemacj-0<naliz
mu.
Nie sposób ina.tomlast zgodzić
się, że wszelka kcy>tyka jakiej
kolwiek partii ze strony innych partii jest niedopuszczal
na.
Partie nasze. kierujące się
zasadam' solidarnośc'i i udzielając sobie wzajemnego
poparcia, nie mogą wyrzec sie
(iDamszy ciąg na str. 4) ·
:. osądzania"

135-52
109-83
117-102
100-93
111-99

84-107

1~:37

93-JH>
93-120
87-117

~.JS

69-JOO

Narada
w

l

KŁ

·p zpR

(A) Dokończenie ze mr. 1
organizacji społecznych, zainte
resowanych
tą
problematyką.
Konieczne jest
w pierwszym
rzędzie
doskonalenie
metod
profilaktycznych. - Należy skumulować
środki
finansowe,
które
miasto m9że przeznl'·
czyć
na ten cel i doprowa·
dzić
do
uchwalenia
aktów
prawnych, które ułatwią walkę z przestępczością wśr.ód mło
dzieży.

I ·sekretarz KŁ pa·rtii z~pro
pon owal
powołanie
komisji,
która w oparciu o wnioski z
narady opracuje skoordynowa
ny program działania na lata
najb.liższe,
a nastepnie zostanie przekształcona w stały zespół,
działający
przy ł..KFJN.
Komisja przyji:ła zobowiązanie
opracowania
takiego J>'l"Ogran;iu w ciągu Dajblłjm.e.go · miesiąca.

(Oz)

lupilly orztch6w
włoskich

iecz trudne do prczm:wyciężenia trudności.
Zakłady „Plastt-c" w Warsza
wie, wspólnie z !ódzkim Zje-O
Art. Technicznych
noczen·iem
Ga·l anteryjnych, opracowały
ubie. uruchomiły w roku
gły m produkcję szpulek z two
rzy.w sztucznych. Obeenie klu
czowy przemysł odzieżowy ca
tego k·raju korzysta wyłąc1m i e
z tego tyi::iu szpulek. zużywa
milion
zaledwie
jednak
on

niegdyś

do czyszczenia skór
Dotychczas łupiny orzcehów
Obecnie
włoskich wyrzucano,
o tym, aby mielosię
myśli
ne łupiny wykorzystywać do
skór 'futerkowych
czyszczenia
wyprawieniem,
ich
przed
„Skórjmpex'' pos zukuje obecnie dostawców łupin orzechów
wiel e
wpłynęło
Już
włoskich.
ofert. W przyszłości projektuje się więc zorganizowanie sku
pu tego surowca, który będzie
takie
kraju, a
zużywany w
(Kas.>
eksportowany.

tę szpulkę?

Kto popchnie
ozdoba
polskiego krajobrazu, staHrzoza
obecnie unikatem.
je
się

trwa nadał.
'\'limo to wyrąb
Drewno brzozowe jest bowiem
jedynym, które odpowiada wy
maganior• producentów szpulek do nici. Ro-cznie wytwarza
my w Polsce - około 48 m1lioc:.zpulek, na co zużywa
n6w
metrów
około 8 tysięcy
>ię
Pocią.~ 1
drewna.
'ł zt~ ściennycb
r.aładowany tym drewnem, li400 wagonów.
czyłby
Inne kraje, w trosce o do br o przyrod y . już od dawna
p r zechodza na ró imego rodzaju substytuty . U nas sprawa
napotyka na drol>ne z pozoru ,

·Kosmetyk.a na co

Zjet1noczenic Art. Teeh.niczn v ch ~ t wierd"l.~ . że dalsr.a ob-

ceny s zpul e k tv.rorzywoiest niemozliwa bez re,..,~:!:j i c"en sur o\v c2 . Biuro Ko(')<r
dynacji argumentuje. że m o-

n i:%ka
'vvch

ż!lwości

obniżki

rialcżv

szukać

w procesie produkcyjny.m ora z
poprzez wp,rowadz~nie surowCo robić , aby na co dzień·1n· eć ś"'ri eż_q cer~ , w y p :elc;gnow a ne ręc e i łll:l'.~z c 7. ącc wlC6)'.
Jaki mak i jaż jest modny i z
c zego można zrobić maseczkę
odżywczą. -Na te pytania i na
sto innych odpowiada dyplomowan a kosmetyczka Ł. Pław
ska podczas kursu zorganizowanego przez Związek Nauczy
dla łódz
Polskiego
ciel.stwa
okazji
z
nauczycielek
kich
Swięta Ko)łiet. Kurs pod hasłem ,,Kosinetyka na co dzień"
cieszy się ogromnym zainteresowaniem, czego d<>wodem jest
zapisanie się 340 qauczyclelek,
Oprócz wykładów, na kursie
podczas
zajęcia,
się
odbywają
których nau!'.!zycielki uczą się
p<>ds tawowe
wykonywać
jak
zabiegi kosmetyczne najprostdomowymi sposobMni.
szym\
Km;metyka nie jest luksusem
i stać jest na nią każdą z.· nas
Sen,
mówi p. Pławska. gimnastyka, właściwe oddycha
nie, to ważne elementy skła
dowe · kosmetyki.
Nauczycielki interesowały się
t~ż leczeniem
żowego, gdyż
mogą z kolei

trądzika

m.lodzie

temat
wygłaszać pogadankri. dla swoi<:h wychowanków. Kurs pod hasłem ·;,Kona co dzień" jest
smetyka
dobrym pomysłem ZNP. (Kas)
Na zdjęciu: Ł. Pławska des:aczotkomonstruje właściwe
wanie - długich włosów.
iC,oto: L. Olejniczak
na

ten

~
w~
...„„......„„

'!'-~~„

„ Wiecz6r wspomaie6 o
c::i
Armii Ra~ecł<iej" - o godrz.
20, w Klubie Ludowym (Więc
kowskiego 13), z utlrziałem ueze
stniików wal'k l>I wojny świa
towej.
o „Greeja od Homera do
odczyt mgr W.
Papalbreu" Basiurasa, o g.octrz. 111, w K'łu
~e
bie Ro$1~Slai!rn
go :flh

Dom na Brałysławskiei···
o nie jest taki sobie. zwydom. Nie ma tu zrekły
dla
choć
sztą lokMorów,
nkh go zbudowano i właśnie
oni przychodzą tu codziennie.
budynek przy
Te<n niewielki
ul. Bratysławskiej na Karolewie. to po prostu Dom SpoOsiedla
mies'.llkańców
łeemy
Mlodych, ~jl'zeliśmy tiu z nie
spodiziewaną wiiytą i. byliśmy
napr<>wdę mile za"koczeni, zaróWll'lo e.stetycZlllym wnętr12em
d!Ziałalnośel
jak t wynikami
tej 1>laoeóv.'ll<i. „Dom" jest ~
ny zaledwie od wT.,;eśnia ub.
rnku, ale ma się już czym po
Ot, chociażby „prlllechwalić.
cbowalnią dzieci„ •.•
POIJ?lyślano tu b-owiem o mak ·tóre chcąc
mach z osiedla,
się po pracy wybrać do miasta po zakupy, biedzą się nad
problemein: „Co zrobić z poz
.akurat
odebraną_
cjechą

I

te.Z modelaxnia lotnicza, ą arna
torzy fotografiki mają do swo
jej dyspozycji do!!rze wyposazoną ciemni«:. Starsi zagl ą<lają
tu czasem, aby popatrzeć w
zagrać
okien~o,
telewiz.yjne
partyjkę bryd<i:a, obejrzeć japo prostu
wystawę lub
kaś
p r zyjrzeC się za-0..'lwie swoich
pociech. Dzieci zaś panują tutaj niepodzielnie i jak dotąd
Domowi Społec znemu na Kar olewie dodaje to tylko uro(Sii
ku.

przeds'l>koła?

teściowa

za

daleko, sljsiadka zajęta, trzl!ba będzie chyba targać ·szkra<;:iw · problem
ba ze sobą„.".
dopóki kierow
lstDiiał dopóty,
nic.two spółcLzielorri nie zaangawyklY{.alifiikowainej wyżowało
właśnie
Dziś,
chowawczyni.
ona przez cztery dni w tygodniu w godrzinach od 16 d<>
opiekuje si<: maluchami ,
20,
podczas gdy maomy mają czas
„Magdzie",
w
kolef.l<'i
na
f"yzjera.
u
i
„Uniwersału"
Dzieci bawią sk: w niewielkim, a•le przyjemnie urządzo
mają tu
nym pomieszozentu,
sporo gier - 1 ~ek, z kitóry:cn wiele; i to ładnych, zdą
ryj'l.IZ zrobić same ż;nły
sują, ma'h>ją i męczą tysiącem

l:,KKFiT ZO?'ganizowaly w r<>ku 1965/66 w dwóch szkołach
w Szkole
klasy sportO<We.
· zd
kl
t-'
46
asy Ja './
pows ""Y
nr
figurawej na lodzie, a W 17.1
klasy plywackze. Dlatego wy

Interesujcice

łodzi.ank.i

płci pięknej

Kolarze
prawie 6
Od
lat Maria DzianaieżY
marska
Kodo Klubu
larskie.go PTT-K.
p y tanie od
Na
kiepy Jeźd z i na
odporowerze
że

w i..i.da.

od

Chyba

dziecka.

hulajn ogę

już

na ro
z.amien1iła
wer. Obecn ie p.
Ma r ia jest c z łon
zar z ądu
k iem
r< <•larKlubu
skiego. Turystyna ro~·e r ze
ka
bardzo ją pa s jo
na
Ma
nnJe.
k onc i e

swoj m

wy
ciec zek iOWP ro p n e·"· a ż wych.
ziemi
po
n ie
przeszło

2ó0

którą

łód zikiej,

po

dzięki

t e mu

znała

znakomi-

cie.
lat
Od kilku
do konstaje
pod hakursu
„Jak najsłem
dni na
więcej
Co
wyciecz.kach kolarskich".
rek u zys k uje jedno z czołow ych
W
m i ejsc w tym k0"1kursie.
roku 1006 np. spęcLzila na wya
dn.i,
46
kich
kolars
cieczkach
w r-:>ku ub. :io dni.
Jaka była pani najdalsza
wyciecz...'<a na rowerze?
do
Czechosłow.ację
Przez
Budapesztu. Wybral·i śmy się tą
trasą przed dwoma laty z ko
najlepszym
Borowik,
leżanką
naszym kolarzem oraz z jesreze

(K-llS.)

~OK wy1'achał
kolegą. Podróż trwała Zesno'ł
U
tJ

j edn y m
tygodnie i była
w sumie 3
Ur z ekła
p rzyj e mna.
bardzo
~~~w~oolcinność siowaków i we.

panńą".
„nową
swoją
ró,..-nież
mają
salę
Własną

pytań

dzieci starsze, z których wieponad 30
w
le brało u_dział
l!lOrgani""wanycb
wycieczkach,
przez spółdzielnię w ramach
67".
lata
„nieobozowegn
Przy· ,,Domu" dzrała takte koło krawiedme, pła.sty.cZtte, jest

Li5'Mi~
Co

ZIELE:lil'

C.::zy Interesuje panią tylturystyka kolarska~
O nie, lubi<: także k~jak .
Co roku biorę udział w splyprze1
organ~zowanych
wach
PTT-K, przeważnie na Mazurach.
Maria Dziamarslrn po matu-ze ukończyła szkolę labor<>n·
tow me<l y cznych, a w ub. roMeku 1dala na Akademię
Ob€c nie studiuje. .Jej
dyczną.
marzeniem jest ukończyć Akadoemię i zostać lekar zem. 18·
pani
Elżbiet<:_,
siostrę,
letnią
Maria zachęciła także do upra
ko[a.rskiej.
w 'ani.a turystyki
Obecnie Elżbieta " jest w V kia
siP Technikum Włókienniczego
i przyP.otowuje się do matury.
Na zdjęciu: Maria i Elżbieta
D..!iamarskie.
(Kast
-

prasa podaje, te
roku
miej&kie musiały wy-

władze

dać

dziesiątki

tysięcy

złotych

na wysia.nie nowej trawy,

bn

w zimie p·r.zechodnie stratowali ezęść trawinilków i poniszczyli rosnące na nich k·rzcwy.
Ale -z.Jeleń ni..„zczą nie tylko
nie
niefrasobliwi prnechod'llie
że pozdający sobie spr,awy,
płaeą z
średnio za zniszczen ia
z ,leleti niszwłasnej klesze<tl-i.
ozą I Instytucje pań_stwowe, a
zwłaszcza MPK. P.rzykł.ad: autobusy linii 65 i 79 Pl'lZY rogu
K.asprzaka ł TyiQury ezę
uł.
sto stają taik niefortunnie, że
d<JIStać się oo nich m<Yima tylko brnąc poprzez rosnące tu
k1"0C'Wy.
P.roszę zaapel*ie więc raz
jeszcze do wszystkich łodzian,
dla
zieleń i
szM'lowali
aby
skr6cenia sobie dJrogti. o 20 kll'O
ków nie nlszc<l:y.li tra.wni!ków

i

kme.wótw attombów.

IZ. B .t

Jedyna w Łodzi WYPOżyczal
nia telewi?,orów przy Al. 1 Ma
jui czwarty rok.
ja istnieje
okresie wypożycLyła
W tym
ponad 2.700 aparatów telewizyjnych. Po póh•ocznym okresie, w· 98 proc. klienci nabywali telewizory na wł:uność.
się

wypożycza

Miesięcmie

50-70 sztuk „Topaz6w 0

li„, "Alg",
,,Tosc 0 •

,

od
„Opa-

„Lazurytów"

l

Placówka ta dysponuje wszystkimi poza 19-cal<>wymi krajowymi telewizorami. Jej prze
nad sklepami jest mowagą
żliwość, w "kresie wypożycze
nia, wymiany aparatu na inny, Poza tym 11warantuje się
48 godzin naprawę
w ciągu
telewizora. I może dlatego wy
narzeka na
nie
pożyczalnia
(j. kr.)
brak klientów.

do

ko

lu~1ć, n\e ~u~\ć ... 'Nypoiyczvć można
STRATOWANA

!rra.oo wrośnie te szlcoly, pozna;;diuje
pierws.z,a
niewa.ż
S<ię bi,isko Pałacu SpOTtowego, gd.Ue. na lodO<Wisku od·
bywaj(ł się zajęcia spOTtO<We,
a druga ma własny baeen.
Ostatinio d'O pie-rwszej klasy
dzieci
przy jęto
plywackiej
k,ilku
z
wszy3tkim
przede
które wprowa·
przeds1!koli,
dzHy u siebie lekcję p!ywania.
obserwac.»
Dotychczasowa
tych J«as świadczy o tym, ŻP.
spoT'I; nie przeszkadza w n.au·
ce. Dzieci uprawiaj(łce pływa
nie czy jazdę figu'T'.owq mają
na. ogói dobre stopnie ze
wszystkich przedmiotów. Najest to wynikiem
turalnie
m. in. dobrej °'pieki ze strokcnnitetu
ny wychO<Wawców,
instruktoi
rodzicielskiego
rów sportowych.
mo.tn.a
eksperyment
Czy
uznać za udany? Na ten tPma.t trudno dziś jeszcze odprzuDopiero
powiedzieć.
ilu mistrżów
pokaże
szlość
i dziaJaczy sportowych wyłoni się z dz.isiejszych ucznió'w
tych klas. W każdym raz.Je
eks.peryment wart jest jeśli
nie rozszerzenia to kontyn.ua
cji. Taki p09lctd reprezentnje także Komisja SpOTtu i Tu
rystyki RN m. Łodzi, która.
ostatnio cnnawia.ła ten temat
na swoim posiPdzeniu. Ocenio ·
no taikże pozy:tywnie utw01'ZC
trzech
nie p-rzy XXlX LO
klas sparto1v11ch dla dziewczqt grających w piłkę ręcz
i siwf;kówkę ors.z dla.
ną
w pil-kę nożna.
chbopców -

Pol-

wł-ad.ze
łód,.zkd.e
sce
wraz
oświatowe

1---------------- ------------------
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WSPÓLNICZKI d.o za.kła
ro.lniCaJO-ogirod
du fryzjE rskl!.e go poozuOGŁOSZENIA DROBNE
bUniczą 4.700 ro kw„
H4
T.uszyńska
klll!ę.
dynelk (siła; światło, wo
og.rodo:o „VOLKSWAGEN
ogród -· ·- - - - - da),
k ch:n'
POKO.JE
~" 4
przepra'~--4 n. ię, SERDECZNIE
ne, na przedm>ieści<I Ło spN:edam. Oferty 497-%" <komd' l"'f:
szam ob. Danutę Grzel~ ~!ill o
"
sprzedam. Oferty P<rasa, Piołrkow<>ka
dzi ~ czak, p.r.acownieę S;półdz.
zam1~ę
ce:n.t.rum.
96
Łódź,
Prasa,
„49600"
.~ m.orte Budowlanej Łódż, Piotr
do- whl.lę .w
w
„WA'RSZAWĘ"
Piotrkowska 96
s~~ sprzedam. być przedlfn.wsc1e. . Wa- ,lrowska 12() za wszy.stb~y~
~o.i;ne
GOSPODABsTWO
uzgodnieru<a. !kie niep<"zyjemności jaŁ<'>:dz, Pabianicka 49, go ·~ikt do
2 ha, w tym 50 a ogro dzin~_:~-17_ __ 497~9 g Pietryga, . Sr2>Czec1n,
wsk.utek
pO'lliosła
Al. kie
i staw, LOKALU
du owocowego
pro:emysł~- W-yzwo.lem~_o_ _ _ mego roztarg.nienia i za
się
n.ad.ające
·
w Łodzi,
centrum, g11bieni-a pieniędzy. l"r<aJl
go (siła, śWi.at:o, pożą- SZCZECIN na ogrodnictwo -- pH- dany telefon.) na tere- 2 pokoje, komfo rt, za- ciszek Fus3, Zgierz, 17
Cena nie Bałut - posczukuję. mienię 111a
sprze-Oam.
nie
50155 g
podobne w StyC2J11ia %2
Oferty „49727" Oferty
150.000.
- - -·Pietry.ga, Szcz.ePrasa, Łodlz,i.
„4988!"
Prasa, Piotrkowska 96
fa1żynie
WSPÓLNIKA
Wyzwolenia
All..
cin,
96
Piot'rkowska
INSTYTucn panstw-Owej POKO.JU sublokatorskie- 89-10
49741 g ·ra chemi•ka, może być
_
emeryt - ~oszU!kuję do
lub spółdzielczej odstą
Oferty
małżeń MAGISTER fHolog>ii po- wytwórni f.arb.
zapar,k o- ,gc po=ulkuje
plac na
póę
Piotrsublokatorskie- „41n119" Prasa,
spół SZ'U!kuje
c7llcmkowie
.stwo
wa<nie 4--5 samochodów.
?. wyg.oda.mi. k<>wska 96
pdkoju
go
mieszkaniowej.
d>ziellni
Wiadomość: P,rzęc!O'..a.!Jn i.a-godz.
339-88,
Prasa, Tel.
„49706"
Oferty
49728 g Pio~flkowska 96
na 114
rosyj<sk!,
49'16.Z g NIEMIECKI,
7 .30-15.30
CUM'łl<?
NOwE--futro-=lekcje, kore~zKANI.E si)ółdrziel- LOKALU nadająceg<> ·-się chemia - tłum.aczenia
petycje,
kar ad< ulowe
łapki
pł
i
ł
techniez>ne).
kuśnier- (rów>n!eż
skórzany. czer ... cze w asno..sc owe, s a- n.a pracownię
płaszcz
poszuru
dąmek jedno- sko-kor.awiecką
wony - siprzeu.am. Łódż, oone lub k·
40000 g
453-79
Tel.
>noc~uję
e:;vent.
Ję
Oferty
..
!ll!>ię
,
Y
rod~·
Wiernbowa 4<l., m. 20
pod•ręczFlrasa, Pio~rkow nych p.rcpozycj'i. Oferty STAŻYSTA
»49-'1'10
stołoWii ska 96
WIERTARKĘ
Piotr- ny l'ub uozef1 do ki-aw
„49746" Prasa,
lub słupkową kupię, Al. MŁODE, bezdzietne- mał- kowska 96
ca po.t!'lZebny. Z.a.menhoUnii 18, m. 33 · 4969'7 g
członkowie N A UKA jazdy samocb-;, fa_ s _ _ _ _ _ __ 49733 g
żeństwio
PUDELKA - mimiaturkę spółd_zielni
KIEROWCA - mechanik
t motocyklem
m ·i es'.llkanio- dem
2,5-mie5oięez.na)
(suczka
os K
t
LOK
wej, posziukuje subloka OSM,
sprzedam. c::,;.ysta 6, do- torskic,,go p okoju. OI.erty LOK. .,._,-~ pr~jmzo-' z I kat. prawa
j.azdy ,
doorze płatµo.92ukuje
_„
.,..., -•
p
497lll
4971!6 g
jazd 8
wszystkie .nej praey. Oferty „49743"
:rotr- wan.a są na
Prasa,
kowsk
ze
KOMPLET sy,p<:.alny
8 96
96
k
p· 0 t k
'3zdy. P asa
praw
kategorie
praeuijące Roz!)oczęcle w każdą 80 _:: __,___ .2.. r o:::_s .!'_ __
br?..ozy sprzedam. 2 PANIENKI
złotej
Lipowa 2'1, m. 6, pos:;!Ukują n.iek,rępujące- botę. In.formacje t zapi POMOC doTn<>Wa umieŁódź,
4917il g g-0. sub~okatorskiego po- 5y Al. Kościuszki 68, tel. Jąc.a
po godlz. l9
natychgotować
RefePiotrkowska 125. miast potrzebna.
~zen·iaika i«>J'U. Oferty ,1-497'15" Pra 310-88,
MOPSA·Zgłopożądane.
rencje
k
923
Strl-$1
tel.
96
_,PiotrkoW!9ka
„49742" sa.,
Oferty
kupię.
Przędza·lnlana
szenia:
-·-·
!_'raS!> _. ?iotrk0\l'ł9ka~ KIELCE - centrum, po PRAGNIESZ szczęśltiwe- 1/3 m. 1, od godz. 15
„WARTBURGA De-LUX", kój z kuchnią (J<0mtor- go małżeństwa? Napisz:
lub towe), zarrnienię ,n a po „Venus", Koszalin, Ko- POMOC dom<>wa umieMB-JOOO"
„s.kodę
no- dobne w Lod'li. Dzielni lejowa 7. Swidroń. Bly jąca gotować potrzebna.
4()8" „Mosktwi.o?~
m. 9,
prześlemy Narutowicza. 1-07,
we kul'ię. Oferty „49722" ca obQjętin.a. K.i.elce tel. skawłcm!e
.ol38 g
9e73 i: po 17
.s712 g raj <1We .adt'esy
'85-35
Prasa. Piot.r'kowSka 96

DZIAŁKĘ

p o raz pierwszy w
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sz.ansy.

s tane i

odpad'kowych. ostatnio o
rozwiJkłanie tej zagadki zwrócono się do Ministerstwa P ·r ze
mys'.!u Lekkiego.
Nie sposób przewid„ieć, jak
długo potrwa ta batalia i jaki
końcowy wynil<.
będzie jej
I•tnieją już przesłanki techniC>mo-ckonomiczne · do podjęcia
Oby tylko
szv.bkiej decyzji.
rozstrzygnięcie nastąpilo wczefoiej, niż padnie ostatnia hrzoJ. Br.
za.

ców

szpulek w ciągu roku. Głównym odb;orca. nici jest natomiast handel deti.Jiczny. Dopiero więc wpro,vadzenie szpu
na rynek
lek tworzywowych
uolskim
pomóc
coś
mogłoby
t;rzozom.
Tu jednak pojawiła się bariera, której na razie me spo
z
szpulka
przeskoc zyć:
<ób
tworzywa jest dwukrotnie droż
sza od drewnianej, toteż handel n ie chee jej brać. Tymczas em, w myśl pr z m.vidywań
s pecjalistów z Biura Koordynac1i Za o patr zen ia Pr zem. Le i<
k iego, pra kty c Z!i..'. l niezniszczals zpulek t;w"o rzy;.vowych
ność
spowoduje . ze przemysł, stosu
obieg tych
wielo krotny
jąc
zrezygnuje
szpulek, wkrótce
z dalszyc h zamówień. Zajdzie
wiec potrieba wstrzvn1ania pro
1\ukcj i. A mcżliwośei produccn
3-4
ta już obecnie wynoszą
mln sztuk roc:mie. Tak wyglą
da biedne koło nie wvkorty-

dzień

Ehsperg naen,t chąba udanq

llł IH INl llllHHllll 111111111111111111111111111111 Ulll
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"Dziennik lódzki .,
§
§ z dostawą do domu
~ i zakładu pracy I ~

S Szczegóły

~ ·łu

w ramce u do-2

-

ostatniej strony gazety.

·

Istniejący od 1953 r. Zespół
Pieśni i '.J'ańca Łódzkiego Domu Kultury znany jest nie tył
ko w naszym mieście, woje•
wództwie i kraju - cieszy się
on ,dobrą marką również i za
ju:i:
odwiedził
Zespół
~ranicą.
m. in. Anglię, Belgię, Szkocję,
i NRD, zdobywa,jąc
Rumunię
wszędzie zasłuż.one laury.
Obecnie zespól wyjechał do
gdzie da szereg
Jugosławii,
(jot)
koncertów.

1--------_:_________

Foto: L. Olejniczak

I

Jugosławii

~

NJ~V/{iNZ?
\"V

„,

ZAP!lfA'J

NID303-0lf
WG.4~.
pl'!Xz s~.

NA SKRAJU OPŁACALNOSCI
C. z.: Pisaliścle przed kilko·
ma tygodniami o brakn dostatecznej ilości lokali · gastronomicznych na Osiedlu im. Wła
Czy znalazło
dy Bytomskiej.
oddtwięk u władz
to Jakiś
handlowych?
Znalazło, ale chyba
RED.:
zadowalających tych.
niezbyt
zwięk s zyć
chcieliby
którzy
osiedlu, a
llość restauracji w
tym samym P.;rzybliżyć je do
miejsca zamieszkania.
swego
Otóż

3ak

wyjaśnia

Wyd7Jiał

Handlu, ~łają tu dw:le pladuża,
cówki gastronomic2llle:
11111111IUI111111 IIllllllllH
l)owoczesna restaqracja „Stylo
przy ul.
się
wa" m·ieszcząca
która
Woj&ka Polskieg-0 154,
nigdy nie jest w pełni. wykorzystana i bar mleczny ;;,Iskra"
ul. B. Żeleńskiego 5.,
pr,zy
pogoda, duZE!
JeśM dopisze
rÓW1Ilież jak i „stylowa" znaj
kwiaciarnie pnzy ul. Pi-otrkow
dujący się na skraju rentownotci. W tej sytu.acjl uruchoskiej wyjdą ze sprzerlażą przed
trzeciego lok11-lu n'ie
mien·ie
sklepy, P.rzyg_otowane zostaną
byłoby celowe. Wyd2iał H.anmałe wiązanld. Now_ością będ!u \V trosce I) konsumentów
jednak inne wyjście.
znalazł
dzie ruchomy punk t sprzedaży
ŁZG „Bary" do
Z<>bowlązał
kv.'iatów w auci~ które objeż
mleczrozsz~etiia w ba,rze
dżać będzie Łódt z muzyką,
potraw o
.asortymentu
nym
____________..;·_<K_as_.>_ _ _k;_il;_ka_:._:d:.:a:.:ń:_.:;mi::::ęsn:::.:::;:Y.:C:;h::,·_ _ __
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120 lys. kwiolów dla Ewy
tuli!, tut, a
S.więto Kobiet
praedsiębiorstwo „wawięc
rzywa, Owoce i Kwiaty" pray
się eałą parą do
gotowu.je
dnia, w którym handel kwiata:mi osiąga swój szczyt. Za•
się w
zapow.ia<la
opat1W0Cnie
tym roku wyjątkowo rtobrze.
Pod dostatkiem ma być kolorowych f.rezji ii tulip.a."lóW oracz
cyklam„nów. Nieeo mniej bęnatomiast goździków i
d>Zie
P.rzygotowuje się pew:na 1·
róż.
ilość .au.Iii nie tylko dużych,
mikrusów w
ale t~że . tzw.
· 30-40 ~ za donicZlkę.
cenie
w
że
się,
o~Liocza
Ogółem
kwiaciamJ.a.ch uspołecznio<nych
znajdzie si<: 8 marca przeszło
120 tys. k~iatów, w tym 70
tys. ciętych.

jak :n.aj·bat'd•2!lej

Aby

ułatwić

org<mizuje 4 jednodniowe stoiw Prezyct.ium RN m.
ska i
Łodzi, WRN, gmachu partll
wie'.oowcu p.p.y ul. Siend<.iew:isprzedaż,

pr-zedsiębi<>rstwo

~.

Nie

leczył się

posiedzi wareszcie
Nitecki (MostowKa.zimien:
od
się
uchylał
19.a)
skiego
przy:musowego leco:enia przeciw
alkoholoweg<>. Za lekcewazenie
tego obow i ą'.llkU Kolegium K.ar
no-Admi<nistracyjne wymierzymu grzywin~ w wysokości
ło
3.000

zł.

Nie jest to pierwsze orzekolegium w s t osunku
czenie
do K. Nłteeokiego. W ub. roku
stawał cm przed kolegium trzy
Ze WZ§lędu na dU ~ P
kro~nie.
za
zadłużenie K, Niteckiego w
Kła dzie pracy , g•rzywnę zam ieniono m'U ca 90 dni aresztu .

Naqrody

wartości

3 tys.

zł

mundurkom
Za i przeciw szkolnym
rozmawd.ać.
nliimi
z
ok~
. Kilka d·ni temu 7JWI'óc~iŚ!11Y
jest
Chw.alą sobie ten strój Cz;Y.te1mkow,
do 111.aszych
praktyczny.
ładny, tani i
wypowiedzieli ;5Woją opi(wit)
si:konię nt. wprowadzenia w
łach mmidurkó,w uczniowskich.
SP'fowokowa.l:y nas do tego na
ostatnio do redakpływające
cji listy w tej właśnie sprana
już
Otr-zymaliśmy
wie.
nasz a.pel kilka listów, w tym
również od nauczycield. w naj
l;>hlższym czasie za_czniemy n ·ie
które z nich publhl<ować.
raz zapraszamy naJeszcze
szych Czytelników do udziału
prosimy
Listy
w dysk:J.'>ji.
nadsyłać na n.asz adres (l:,ódź,
zaznaczez
P1otrkowska 96)
niem na kopercie: „Za i prze·
ciw mundurko_m szkolnym".
wśród ·
że
PrzypomLnamy,

.snę
a~y

~~
. .I

wypowiadających

się

będziemy

nagrody w p05taci bo
nów towarowych do „Uniwerwartości 800 zł
sału": jedną po 500 zł i sześć ..:_
dwie po 200 zł, Ufundował je Łódzki
Związek Spółdzielni Pracy.
. Na margines ie informujemy,
ze w Łodzi is tnieje szkoła, w
której diiewc z ęta same oprasobie wzór mundurcowały
chodzą w
ków; uszyły je i
losować

nich

na

co

1-~

'1}! .
\

- Co
ga?
-M„.

wła.śctwie

m„.

dol.e-

matematyka!

dzień_ Mieliś~m~~~·~;:~;==;:;=;::;:;:::::::::::::::§
~1'EN1NIK l..ÓDZKI

1111'

52 (6597) J

Informacja &elefon.
Pogo~. Ratunkowe
Pogot. MO 8'I łOO·Oł
Strat Potarna
Informacja PKS
Informacja PKP

•

589-00
08
W-96

5111-11

ska

13ł

czyM1e

w

g.

9-15.

TEATRY

MUZEUM SZTUKI (Więc
kowsk!ego n.r 36) godz.
19

TEATR WIELKI
g.
10-17.
... zemsta nietoperza,,
ARCHEOLO·
TEATR
POWSZECHSY MUZETJM
GICZNE
I ETNOGRA·
;: 16 „Klub
kawale·
FICZNE
(Pl. Wolno·
rbw"
{przedst. zamści 14) godz. 11-17.
kni.i:te)
TEAIR JARACZA (Wsa
li
ul. Moniuszki 4-a)
g. 19 „Nie zapomnisz
BAŁTYK „Słodki ptak
owych dni"
młodości"
od lat 16.
TEATR NOWY godz. 16
(USA)
god~.
to. 12.30.
„Tkac-ze", g, 19.15 Wy15, 17 .30. 20
stęp Wrocławskiej Pan
tomimy
POLONIA „Najwięk
MAŁA
SALA
godz. 20
sze widowisko świata'•
„Szklana menażeria''
od lat 11 (USA) godz.
TEATR 1.15 godz.
14
10, 13, 16, 19
„o krasnoludkach I sie WISŁA „Kiedy mi•
rotce Marysi", g. 19.15
!ość
była
zbrodnią"
„Mordercy stowarzysze
od lat
16
godz. 10.
ni''

OPERETKA

12.30,

godz.

19
„Niedziela w RzymieP
ARLEKIN - godz. 17.30

„Maski
taski"

mistrza

PINOKIO

-

uNiebieski

15,

17.30,

WLOKSIARZ
rvkańska

16

Fan-

godz.

l&t 1ll (wł.-tr.)
15, 17.30, :w

Pllfi
• 7V* i1Ml7
lrU, '!/t/Zl,I, A/,-U /I/ ~

e3

żona"

(USA)

12.30,

15,

o\DRIA -

-

20

„Ameod 1a1
10,

godz.
17.30,

20

z
tytułem:
„Komiczny
iwiat Harolda Lloyda"
od lat 12 (USA) godz.

17.30

piesek„

Poże~nanle

FILHARMONIA
(Narutowicza 20) godz. 19.311
10, 12 .30. 15, 17.30, 20
Koncert
symfoniczny
- ork. PFL. Dyrygent CZAJKA - „Dzieci kapitana Gr.anta" (USA)
- Stefan Marc-zyk. So
od lat 11, g. 17, „Malistka YUTj.ko Kurysia i Napołe0on" od
ronuma, skrZY'PCe (Ja
lat 16 (pol.) godz. 19
ponia). W programie: ENERGETYK
_
Dzia·
A. Szałowski U.wer
dek do orzech6;u od
tura.
M. M"'miya
lat 11
(poi.) g. 17
Koncel"t
skrzypcowy
,Dzwonnik
z
Notl'P
(I
wykonanie w .LoDame"
(fr.)
od lat 16
dzi). W. A. Mozart godz. 19
Symfonia C-dur (Jawi
GDYNIA - „Działa Nasoowa).
varony" od lat
14
MUZEA
(an.g .) g. 10, 13. 16, 19
MUZEUM
RJSTORll HALKA - „Czterej pan
WŁOKIENNICTWA Cui
cerni i pies" I zestaw
Piotrkowska 281!) godz .
od lat 7 g<xl.z. 16. IO
10-17.
,.za króla i ojczyznfl"
MUZEUM RUCHU RE·
od lat 14 (ang.) g. 20
WOLUCYJNEGO (Gdan l
MAJA „Janosik'•

.

godz.

STUDIO „SPoJrzenie
w słońce" od lat 14
(ang.) godz. 17.15, 19.30
$WIT - „Kaukaska bran
ka" od la•t 11 (radz.)
godz. 10, 12,
lł,
16,
od lat 14 (czeski) godz.
18,
20
15.30, 17.45, 20
- Bajki: „Noc
ŁĄCZNOSC
,,sami fAl'R'lt'
niespodzianek'', •.z+z„,
swoi" od l.a.t 14 (pal.)
"Przygoda
w dłungli",
godz. 19
,.G;Izie
Jesi słoneczŁDK ,.Ostatnie poloko"
Peti
I czarowanie" (USA) od lat
dzieJski'° samocbńdh g .
14, g. 14.45, 17.15
(20
16, 17 „Czterej pancer
projekcja DKF)
ni I pies". Zestaw III
MŁODA,
GWARDIA
od
lat ·7 {IX>l.)
godz.
„Kto chce zabić Jessie"
18, 20
od lat 16 (czeski) g .
10. 12. 14. 16, 18. 20
DYZURY APTEK
MUZA - .,Monsieur" od
lat 16 (fr .-wł.)
godz .
Piotrkowska
1&5,
Na16, 18, 20
rutowic-za 6, Pabianicka
OKA - „Kochajmy sy- 218,
Przybyszewskiego
renki" (poi.) od lat 14 41.
Limanowskiego 80,
g. 16, 18, 2{)
POLESIE
„Jak zdo- S,porna 83.
byto Dziki Zachód" od
DYZURY SZPl'l7ALJ
lat 18 (USA) godz. 17
19.45
Ul. Curie-SkłodowskieJ
POPULARNE „Agnie 15 - przyjmuje rodzące
szka ł6" (poi.) od lat l chore ginekologiczn1e
16, g. 17, ' 19
z dzielnicy Górna;
ul .
PRZEDWIOSNIE - „Czte Sterlinga
13 rejonu
rej
pancerni t pies" poradni „K" - z przy
ul.
(III zestaw) od lat 7 Kor>cińskiego 32 t No(poi.) god'l. 15, 17 .30. 111otk!
60; ul. Przyl'odni„Kopciuszek w po-trz;i
eza 1-9 rejonu posku" (fr.) od lat 16. radni ~K" zprzy
ul. Piotr
godz. 20
kowski!U
10'7 l 269;
ul . .
PIONIER
„Pnedział
M. Fornalskiej 31 z
morderców" od lat 16 dzielnicy
Polesie;
ul.
(franc.) godz. 16. 18 . 2<'
POKOJ - „300 Spartan" La!l'iewnicka 34-31 ~ z
od !at 14 (USA) godz. dzielnicy Bałuty t WI·
16,

18,

'1Ze"JR .

20

Informacje o dyturach
„Zycie mal npitali inn)'Cb &pecjal

REKORD żeńskie„

od
10.

cz.

lat 18
12.30,

„Oo'•

t

(fr.-wl.) g.
15,

17 .30.

20

ności

-

t 0 1.

OS.

Nocna pomoc lekal'·
ska. ul. Sienkiewicza 131,!
tPl. CH-łł zgłoszen 1a
na wizyty domowe
w
godz. 19-5. Na miejscu
przyjmowani są chorzy
w godz. 1-7.
Nocna pomoc pielęg
niarska, Al. Kościuszki
48, tel. 324-09 zgł"6ze
n la telefoniczne na zabiegi do domu w god2.

j

ROMA - „Wikingowie"
od lat 14 (ang.) godz .
IO, 12.30. 15, 17.30, 20
SOJUSZ - „Weekend w
Zwydcoote" od lat 16.
(fr .-wł.) godz. 17, 19.15
STOKI - „O tych paniacb" od lat 16 (szwe
dzki) godz. 16. 18 . 20
STYLOWY - STUDYJNE
,,Panie i panowie'"' od 19-4.

.

łlllłlłllłlllłllllllllllłlllllllll&llłlllllllłlHllllllllllHnlllllłlllllllHllllllllllllllłlllllllRIHllllłłlllHIHl~llllMll

DIO I IEILEWllJA

I

PROGRAM I

re'go.

Przemówienie z. Kliszki
(Do&rońalJellllie

7.e

••

robotnicm nńała pełne prawo i
niczym nie ograniczoną możliwoi.ć
wyłożenfa
swojego
stanowiska w każdej sprawie.
Oczywiście za!kłada to W kon
sekwer.cji również prawo każdej partii do ustosunkowania się V.'obec stanowiska inh
rt„
nyc pa u.
Opowiadamy się za tym,
aby
dyskusja
na przyszłej
naradzie była w zasadzie jawna. tj. przeznaczona do publikacji.
Uwaiżamy za k<l'ni0C2llle, a.by
wyniki
dyskusj~
prowadzaneJ w toku przygotowań do
narady światowej i na samej
naradzie ujęte zostały w okre
ślonych dokumentach.
Byłoby oczywiście najlepiej,
g. dyby te dokumenty zyskały
d
•
je nornyslną aprobatę wszystkich uczestników nara:\y. Nie
będzie jednakże nic nienor·
malnego, ar.i też nic niebezp~eczn_ego, jeśli niektórzy uczestmcv
d
·
·
. ·
nara Y me przyłączą się do poszczególnych tez
dckt:mentów,· czy nawet tizna

at)'

prawa do partyjnego i rzeczowego ustosunkowania się
wobec stanowiska innych partii.
wówczas
gdy są prześwi adczor.e, że stanowis:ko to
wyrząC.za szkodę naszej wspólnej sprawie.
Stoirn.Y na gruncie suwerennego prawa każdej partii komunistycznej i rządu każde
go kraju socjalistycznego do
samodzielnego ustalania swo·
jej polityki zarówno wewnętrz
nej jak i międzynarodowej.
Ale nie może w oznaczać, . że
każda
partia i każdy il:raj
ustala swoją politykę w S<Jrawach
mię<'.zynarodowycb r.~e
licząc się ze zobowiązanfami
sojuszniczymi, z opin!ą i polity!~ą innych partii i państw
socj~Jistycznycb.

Sojusze pailstw socjal~stycz
nych są oparte na zaso.dniczej
zgodvości ich interesów i peł
nej ich rówr.oprawności. W soJuszach tych rola szc-zegó!::ia
przypada Związkowi Radziec·
kiemu. Bezpieczeilstwo całego
obozu
socjalistycznego, byt
niep<xiległy i możliwość poko·
jowego
rozW-Oju wszystkich
państw socjalistycznych w decy
dując.ej mierze zależy od gospodarczej, naukowo-technicznej i mili1arnej p-0tęgi Z.SRR,
stwor?onej pod kierownic;;wem
KPZR.
'Ię

szczególną rolę
Radzieckiego muszą
i
uwzględniać
w

ją

za konieczne wstrzymać
od złożenia podpisu pod
którJ rnś z C:-okumentów w
całości.
Jeśliby
nawet jakakolwiek partia uznała. i7. uchwały narady w
całości jej
nie odpowfadają powinna
mieć
prawo przedsta'l'."i.enia
swego odrębnego stanowiska
w osolm:vm dokumencie.
Jedności
i wiernosci zasadom
internacjonalizmu
nie
należy
utożsamiać
z jędno
myślnością.
Sprzeniewierzanie się zasadom internacjonalizmu zaczyna się wówczas ,
góy
rozbieżność
stanowisk
ideologicznych i politycznych
staje się oretekstem czy uzasadnieniem
dla
zerwania
solidarności, dla poczynań roz
łamowyrh
.i
walk'! przeciw
bratnim partiom.
się

Związku
dt•ceniać

praidy(!e,
zwlas-Lcza w zakresie polityki
międzynarodowej ,
w szystkie
partie komunistyczne, a przede wszystkim partie sprawujace władzę w krajach so~ja
l1st_ycznych.
Trudno bowiem
przyjąć. że jedna partia i jeC:·en kraj socjalistyczny ma
ponosić odpowiedziah.ość mię
dzynarodową i z tej rnc;i uwzgledniać 'nteresy
w-;pólnoty
socjalistycznej,
zaś inna

II

pod Jarostami

rosyjska. 16.46 (Ł) Akt .
17.00 (L) Na turysty<'znych szlakach . 17.05 CL) „Me.Jodia, rytm i piosenka". 17.35 CL)
,.Czy zmamy, czy wiemy". 17.~
1~,) Zespoły pieśni i tańca. ;a.10
(L) Nasz komentarz. 18.30 „Klub

16.2-0 Magazyn motoryzacyjny.
16.~ „Jl'.!oje m ejsce
w życiu".
17 .00 studio Rytm.
17.20 „Gość tygodnia". 17.55 Wia
domości.
18.00
„Rytmy
młodych". 18.4-0 Muzyka i aktualnoścl.
19.05
Motokwadrans.
19.20
„Ze wsi i o wsi", 19.3~
Koncert życzeń. 20.00 . Dz}ennik.
2().25 Kronika sportowa. 20.40 (L)
Koncert.
~1.25 „Pięć minut o
wychowaniu". 21.30 „Parna~ik''.
22.00 „Pod rozwagę op<nii". · 22 .20

z

twórczości

kameral•nej

Muzyka
łódzkie.

t?ntuzjastów

nowoczesno~ci".

18.45 Kurs jęz. ros. 19.00 Wiad.
;9.07 Nowe nagrania . 19.25 Chwi
la "1<l"!Zji. 19.30 Transmisja kon
certu symfonicznego.
20.10 „W
naszym zwi"rciadle". 20.30 D. c.
G. Fau koncertu. 21.15
Z kTaju i ze

mil i<--n.ami lat" <cz. III) z cyklu .
„ Wszechświat, w którym żyje rry" · (W). 19.15 Dobranoc (W) .
19.30 Dziennik (W). 20.05 „Drew
nfany róża<niec" film
fab .
prod.
P.,<>l. (z Poznania).
21.25

„ IO

minut
recenzji" przed
kamerą
WLtold
N;awrocki <W) 1
21.35 Dziennik (W).
)1.55 Politechni·k a TV - Fizyka I rryku
(powtórzenie z G<l.ańska).
22'. 3<1
Politechnika TV
Fizyka I ro
ku (,powtórzenie z Gdańska).

ża.'tówki
ck owi z

,,Ifa"

Józefowi

Ła-

Cieszyna, który askar
o spowodowanie
samocho
dowej, w wYnikn której śmierr
poniosły 3 osoby: prowadząca
samochód e>sobowy „Volkswa·
gen" - Jolanta Wożniak OTaz
pa.saźerowie
dr
Tadenn
Le!JZek Kiciński i d<r Tadeusz
God·ewski.
Z l'OWodu niestawienia się
świadków
razprawa
została
odroczona.
(S)
żony

L:oiś w Łod-zi początkowo za
chmurzenie dui.e, później więk
sze przejaśnienia i rozpogooo:e
nia.
Temperatura minimalna
minus 3 stopnie, maksymalna
plus 2 stopnie. Wiatry sła•be
lub umiarkowane
z .k.ferunków pć>llnocnyĆh.
Jutro - zachrilurzenie umiarko
wane lub niewielk.ie, w nocy
•iln.iejszy przymrozek.
Słońce dziś zajdzie o godzlt'lie 17.21, a jutro wzejdzie o

6,27.

(PrzY'l:)()miJnamy, :!ie imieniny
a-zi:ś Aslbln i Antoni-

obchodzą

na).

1.ostał

6. X . 1~67 r. katastrofy

(iz)°

l!l-----------•111111!
Dnia 28 lutego 1968 r. zmarła, przeżywszy
lat 11, nasza
najukochalj.sza Mamusia, Teś·
ciowa i Babcia
S. t P.

ZOFIA
OLEKSIEWICZ

I

Sądowy 'li ilog
katastrofy

dedykacją.

1----------------

Szkodliwośl
stanowiska
ohecnego
kierownictwa
KPCh
nasza partia widzi nie tyle w
poglądact;
tego kierowl'.!ictwa
ni> sprawę wojny i pokoju,
czy metoc·-y budowy socjalizmu - choC'iaż poglądów tych
nie podz'"elamy i uważamy ~e
za błędne - lecz przede wszy
stkim w rozłamowej polityce
KPCh , w oszczerczej propagandzie przeciw KPZR i innym partiom, w bezceremonialnym zrywaniu więzi ze
wszystkimi partiami, które nie
C'hcą podporządkować s'ę linii
Mao Tse-tunga, w odmowie
~sp6łd7Jialania z innymi pań
stwami · socjalistyczr.ymi na- I
wet w dziedzinie pomocy dla
walczacegc Wietnamu.
Uważamy, źe obecne nasze
spotkanie konsultatywne powinno zdecydować 0 zwołaniu
narady pod koniec bieżącego
roku. względn'e w styczniu
k
k
• ,
1969 ro 11. o res 1ie jej mB.ejsr-,.
i porządek obrad. Nasza partia opowlac-.a się za tym, aby
n3rada odbyła się w Moskwie.
Uważamy za niezbęd.ne , aby
obecne spot«anie konsultatyw
ne powołało komisję dla organizacyjnel(o i merytorycznego
przygotowa•nia narady. Siedzibą komis.ii powi'l'lien być Budapeszot. w !&<iad komisji przy

partia i inny kraj jest c-d tej
wspólnej
odpowiedzialności
zwolniony w imię fałszywie
pojmowanej
suwerenności
i

wyd. dziennika. świata. :r.1..45 Melodie l'O'Zrywko23.10 Wiad . sport. 23.15 Znaine or ' Ye. 22.05 „ Wkrótce nadejdą t>ra
niezależności.
8.00 Wiad.
8.15 ZeS>poly roz- kiestry rozry]'/kowe. 24.00 Wiad . cia" słuch. 23 .09 Chwila mury w l- owe.
PZPR opowiada się za tym,
9.00 „Lekcja,
jak iej
zy k i . 23.15 ,,O co tu chodz..i?".
nie b y ło" - słuch. ~. 30 L. RóPROGRAM l i
aby r.a światowej nan•dzie
23.20 Melodie rozryWikowe. 23.50
życki
Preludium na orkieW iad<>m<>Ści.
każda partia komurustycz.na i
strę .
9.4-0 „Zabawy rytm iczne".
R.30 W iad. 8.35 ,.Nie ma margo
!O.OO „Lalka',' odc. 1~.20 W i ą nesu''. 8.55 Gra Ork. Man dolini
TELEWIZJ'A
zanka melodii. l0.30 Spot kanie z stów. 9 .30 Wiad. 9 .35 z życ ia
1111nmmmn11H1mWWWlllRllllllllllllllllllRl
p i osenką. 10.50 „Mówi te chn ik a " . 'L..w.
Radz. 9.55 Suity na ork ie9.55 „Zajęci a techniozne" (kl.
! I. OO „Arch imede s" - słu c h. 11.30 strę.
10 .25
„Nauczyciel
mów- VII)
„Szyjemy
poJ<rowce"
(Z
z espoł~'
rozrywkowe. 11.45 „Po- ców" - fragm. 10.45 Mu'lyka z Katowic). 10.25 „Drewniany rós tęp
w
gospodarstwie
domo- różnych epok. 12.05 „Z kraju I żaniec" - film fab. prod. pol.
w y m". 12 .~ Wiad. 1%.10 „Kon- ze św i ata" . 12.25 (Ł) KomulJ.ika (z Poznania). 15.45 Fizyka I rocert z polonezem''. 12.45 „R<iln.i t1 . 12.30 (L) .,Pasjo11.at" - rep. ku.
,;Pole'
grawitacyjne"
(z
czy kwadrans". 13.0-0 „z piosen 12.45, (L) „Od symfonii do p io- Gdańska). 16.25 Fgyka 1 rok.u.
ka jest n.al"!\ wesoło". 13.20 Swoj sen k i''" 13 .20 (Ł) „Szer o kiej dro „ Potencjalne pola sir' (Z Gdań
skie melodie. 13.40 „Więcej, le- gi"
r<?zmowa. 13.25 „ B_ardzo sk '! ). 16.55 Dziennik (W).
17.00
piel taniej". 14.00 „Tacy jesteś dziwny człowiek" - fragm. !3.45 „ Miś z okienka" (W). 17.15 .,Czy
my".
14.20
Koncert
solistów. z niemiec•k ich oper. 14.:JO Meio je to ślady?" (z Gdańska). 17.45
14.51 R. Wagner: „C1.ar ognia''. die filmowe, 14.45 „Błękitna s zta „ Kiedy tr7.eba podjąć decy zję "
Wczoraj
przed
Sądem
Po15.00 Wiad. 15.05 ,Mury, s.kały, feUi". 15.00 Koncer·t Chóru PR. CW). 18.15 Wiadomo ści dnia (Ł)
wiatowym w Piotrkowie Trym1,1szle, kości''. 15.30 „Piosenka, 15.20 Gra zespół orJ.:,anowy. 15.50 18.30 Karykatury
Eryka Llpiń·
hunalskim rozpoczęła się rozzabawa i ja". 16.1)5 Kwadrans z Mówi techn ika. 16.00 Wiad. 16.05 <;k iego (z PO?:nania). 18.45 „Prze<l
prawa przeciwko kierowcy cię
23.00

gołlowawczej
powimly
wejm!
wszystkie partie uczestnicrz:
ki naszego sp otkania. Do prac
komisji., na każdym ich etapie, mogłaby się włączyć każ.
da partia komunistyczna i robotnicza.. nie uczestniczą.ca w
obecnym E>pnotkaniu.
PZPR opowiada się za zaprosz'?!l1iem · ·do u<Lz1ału w naradzie ty1ko partii komunistycz
nych i robotniczych.
Zakres
prcblemów, które powLrma omówić na·ada ruchu komuni~
stycznego, jest z natury rzeczy 0 wiele szerszy niż ten,
kt<'rry mógłby stanowić tematykę św:atowego spotk>Ml•i a sił
antyimperialistycznych.
Jesteś
my za ideą takiego spotkania,
choć sądzimy. że wymaga ona
k onkretyzacj.i. w każdym razie światowe spotkan.ie sił antyimperialistycmiych nie może
być rozpatrywane jako alternatywa narady partii komunistycz.nych i robotmiczych
1
mogłol:!y się odbyć dopiero po
tej naradzie.
PZPR oświadczył mówca
w zakończeniu jest zdecydawana zrob;ć wszysiko co w
jej mocy, aby przyczynić się
do pomyślnego przebiegu 1 jak
najbardziej &Wocnych rezu,ltatów przyszłej narady.

I vote JAROCIJQ"SKA
Wyprowadzenie zwłok nastąpi
2 marca br., o godz. 15 z ka·
plicy cmentarza na Radogoszczu, o czym zawiadamiają po-

grą:tent

w

żalu

CORKA.,

zn;c

i WNUCZEK

i••••••••••••••ml
dniu
II. 1968 r.
W

zmarł,

:is.

przeżywszy lat 75, opatrzony
św.
sakramentami,
najuko·
chańszy Mąż. Ojciec, Dziadek
Teść

i

S. t P.

STANISŁAW

KURCZEWSKI
Pogrzeb odbędzie się dnia
2. III. br., o godz. 15,30 z kaplicy cmentarza na Radogoszczu, o czym zawiadamiają po·
gTążeni w
głębokim smutku
ŻONA, SYN, SYNOWA
i

WNUCZĘTA

llllllł11111111111111nnntnmRllUH1Umnltllltffmnrnnm11111Hm111t111111llffllłRllRllRBllllHlll&i!Xl-!llWA9lllł""""""""'""""'*•••=••1&•1a1MIMROIAWAiim11t111mt11tAMM1ii:mliOÓRllllmiiHllnnn:nnm11n111m11m11n11
Nie napadałem na li~
- To na cóż była parni brodla?

M~ talk być, mogło tak nie
Ja llwi.erdz.ę, ·że bylic> 2J!lip>e!lnie inaczej.

dów.

-

- Wybierailern się na bal 'llaSlrowy.
Downa.r z trudem pan.owal oo.d sobą.
_Stwierdzona, że !list, k;t6ry jakoby pmyszed:t z Londynu dlO Sios~ikliego, rosllal napieainy na masozynie, srt.ain-awi.ącej wła.sn.ość
epótdz;ie1nrl,, kitt'xrej pan jest orezesoem..
-

Mało to lud\zli pracuje w ~óMz:ie1Jnd ...;

odlparruwał

Rrurrnicki.
- A
zad11scerti:rowaJ1U1.
samochodu?

Rwmidlci
- Zooleźl::śmy odciski pańskich palc&w na
drzwiiach dlomu Wernerów oraz w i.eh garażu - mówi~ Downar. - Nasi fachowcy stwi.erdz;ili również obecność ł pańefkich l•irud. papiliarnyoh w domn.t Kuntera..
-

Fadlowcy

mogą

się

mylrlć.

Fachowcy się nie mylą. Odcisk.i pa4c6'w
wyiraźne,
łatwo czyte!Jne.
Dalktylosk.opia
je;it j\.!Ż dzńsiaj nauką ścisłą.. Nie ma na·
świecie
dwóch ooobruiik&w o tycll sarrnyoh
-

są

Hniiacb

papil<llI'Il;}'cll

tk1ma..:zyl

cietipliwie

Down.ar.
- Fachowcy mogą si.ę myllić
odpowiadał uparcie Rumidkii. Ja
bylem ani
u żadnego Kunter.a., a.nrl. u Wamerrów.

me

Dawnaa"
jął

z

niej

sdęgnąl do mcll,ady
sztuczną brodę.

biruirSta .i wy-

- Tę brodę 2l!laleilli 111asi lil!ld'zie w pa.ńskiim
wair<óburgiu. Użyrwail: pan jej podczas napadu

na LisllcmoszJa.

krarlzieL

WZl"\ISZyl ramionami.

- Żadna k.radlzież. Prneci.eż
mi kawal.
-

pa.ń:sllciego

Wyciągając

jedlnoc:reśruie

to

żiona

.2lrO'bi!la

z teczki J)lllPie-

cy tlJl"Ziędowe i ~jąc je do swoj'E'j torebki.

- Myślała, że to m:Qja tec11Jka.
dol;mą.
Chciała
mn~e
nat9f;raszyć.
jej się czasem takie głupie żaJMy.

Downa.r
ooirwiaił

ciągle

byt po2l01'IIlJie
sam Siebie.

Mam

po-

'Drzyunają

sp1llkqjłny.

~
'lllŚmiieclmą:l

tyiliko
się

pańskie

Riumillokli.

Taklie i podobne l'O'Zlmowy prrr.eprow.aózał
Down.air ood:?li.enni.e. N.ie llli.e wska.zywaro, żeby Rumick:i mczął mówUć. Z Rit„:rnidką sprawa przeds1a'Wiała sóę pod.10bnrie, z tą ty;llko
l!'óżnicą, że pla.k~a wybrwaJe .i powta.'!"Zlała
w kółko, iż jem niewinna i o niczym nie
'Wlie. Dopiero kiedy porucznik Ols:oowski dolk.oniał reweJ.acyj111ego odlkrycia, w pr7.ie5ił'l!Challllioach nastąpił :2'1W'rał..
Podczas dokładnych oględlJiin. domu R=~c
kich. Olgrewsk.i zmala-U w piwnri.cy pomysło
'WIO zaimaslrowane skryljlci, w
kltórych były
!1:łoż<J'lle s-zerokie pasy, a
raczej kamizelkii
optóoie1me, z ipO'La>S1Zywanymi iro::.""Z1x>wnościa
mL Złoto, brylamity lurem i w pi.enśdon
lkach, perły, naseyjnikii z diro~ kamderui..
Na widak tych raeclJ.Y Rlumickii 91lracil tupet.

- Th pań~ lroswtOWlrulŚci? -

- ()cey'W'iście. Mam w=ysttk:o wyno!Jowain~
K01l"bka. jest w moim pcmt;telu w clą>azycie.
- A czy men'tll'je się p.am także, jakie
l!ros:zltown.ośai ZJOSta.vvtił u noair~j I,udwiJ!:I
~t?
_ Dookx:maile
Robilliśmy tJo
dio spól!k!L
się ariien!łitl\ię.

- w ja!kii. ~osób 7JdldbY'ł pain talkie wspa'llliał:e kllejnoty? Przecież :nie !rup~ plilil ich
w sklepacll .,Jubilera''·
- S>~ałem okaeyjnłie
nycl!, trochę w komisach._

DowmM
portfel

posłał

Pc>-

Zgadzało

Slię.

mówić.

spyotal Dow-

Jl'I"ZYiPUS'llCtlJeJl'lda
- Zaidmyoh cl.owo-

pan mbmć je ze sdbą do Arne-

- Tak.
- W janti sposób słlałł
'lem takich bogacłlw?

się

pan

Dawinair

kaalall

srewski~"O.

-

fu drobiaZgl..

przyq:niowadrnić

u Krumtera?

Odiprraiwa u

•

•

Leśn·iewski!ego cl.obiega.la końca.
Pakuła i po-

Poruczn.iJk Olszews1lci, si.erżaint
ru~ilk Kule&za wy&ZJd już z
stał jeJ.SIZlCre Downair.

gabiinetu.

Druk.. Prasowe ZaJcl. G«"aL .R.S.W.

w?rasa'~ ~ Lódź, ul.

Zo-

No cóż... g.raitulacje - powied:1li.a1 wesoło
ściskając przyjaciela.
ZIWWU
'Stlkces. W iesz, oo omie tylko dziwli?
-

Oo?

- Ze Ku'l'liter, maijąc u siebie takli sikaxb,
nie przywłaszazyl sobie k.Je,jnntów. Przecież. .•
(58)

(Dalszy ciąg nastąpi)
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po

Ko9Ztown0\Ści
zmeaezi.oale w
były
wlasnOIŚcią
PlazalamaJ się.
Zaczął

•

-

Fta-

Cz;y pamięta pain. ~. kitóre pan

2ld~onOW!a.ł

więziennego

Leśruiewskii.,

- Przez wiele lał skupowałem
Loka.ta kapiitału.

Wtedy

wlaścicie

do depozyibu

osób peyiwat-

pLwni.cy Rumde1kiego
W.ew9kJiego.
Rumiaki

- Tak.
- Miał
~?

u

Płaszewski ego.

l'lar.

- Wszye!1ko pan wtedy 2l!lalkomdiaie Wj'lreŻy
serorwal, panie Rurniiokli.
Jadąc z Moniką
z Komendy, dow iedzlia.ł 9ię pan ml()jego adresu. na5tępnie zartlrzymat się pa.n praed Hotelem Sastk.im i z resta.ur.a.cjd .zadzwomiił pan
oo żooi.y, poleoając jej „ukiraść" wM'łiburga
sp.rz.ed „Grand Hotelru.". Pot.em symwlował
pan na Placu Teatralnym dclP.klt motoru, że
by pańSka żona 'Zldąiźyq:a 2l!1aleźć taJks6wlkę
!i przyjechać na !<=czą.

- To

być.

Zwidtil l'l, ~ Paipiar: druk. mą.t. 50 a P-3

Br.

