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Jak podaje wtotikowa prasa radziecka. w dlniach od
2 do B k!wiebniia przewodnicz;J,l:Y Rady Ministrów ZSRR,
A. Kosyg:iln uda się z oficjal
ną wi:z;ytą do Iran.u.
przybę
KQ9Ygm
Premier
dzie do Iranu na zaprOS'Zenie
premiera t.ego kraju A.mira
Abbasa Howejdy.
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-=

Do Sofii

delegacje na obrady
Doradczego Komitetu
Politycznego
Układu Warszawskiego

poglqdów we wszystkich
zasadnicz ych sprawach

Zgodność

Spotkaaie konsultatywne
w Budap eszcie
zako flczy lo obra dy
Jednomyślne

t)

Oświadczenie

posied:7Jeniiu końcowym
delegacji. Ko-

munistycmej

-

powinien

tylko

on

zawierać

zasadniczy

- jeden

punkt:

za-

dania. związane z walką prze ...
ciwko imperializmowi na obec
r.ym etaple oraz jedno6ć dzjakomunłs t)'Cz.nych
partii
łania

jak również
i roootniczych,
sił antyimperia.li·
·wszystkich
stycznych.
przygotowań do
Na - okres
uczestnicy spot,J<ania
narady
konsultatywnego zgodnie posta
nowili utworzyć komisję skła·
przedstawicieli
z.
dającą się
ws.zystkich partii komunistyczpragnąnyeh i rob~tniczych
cych w-i;iąć w niej u.dział. Ko·
przygotowawcza otrzymisja
mała polecenie rozpatrzenia i
pod.8umowania wuystkich pro·
bratnich partji oraz
pozy~ji
wsey~tkicll innych materiałów
dotyczących spraw związanych
z naradą, przygotowania projektów dokumentów i przedstawienia ich naradzie, Komisja będzie iakże utrzymywała
w tych sprawach kontakty z
Umożliwi
bratnin1i partiami.
to uw7.i;lędnienie w mak•Ymal
opinii
wszystkich
stopniu
nym
sugestii
konstruktywnych
i
bratnich partii oraz przygoto·
wanie międzynarodowej narady
w sposób ~olegialny. Siedzibą
Budapeszt.
będzie
kom.isji
Spotkanie konsultatywne uzna
konieczne, by komisja
ło za
przygotowawcza zebrała się 24
kwietnia 1968 rok11 i pr~i KoCentralny Węgierskiej
mitet
Partii RobotSocjalistycznej
niczej, by zwołał to posiedze-~
Uczestnicy spotkania są prze
że międzynarodowa
k<>nani,
narada przyczyni się do Źjednoczen.ia wszystkich partii koświatowego
monistycznych i
jako
_ruchu kom.unistycznego
całości oraz wszystkich sił antyimperiali~tycznych w walce
pr11eciwko imperializmowi.
spo.tkanie konsu1.t atywne ape
luje do wszystkich partii komunist.ycznych i robotniczych
- w tymj także do tych, które z te lub innej przyczyny
nie brały udziału w sootkaniu
budapeszteńskim - by wzięły
udział w projektowanej naradzie. Zaprasza je dó wzięcia
udziału w pracach przygoto.
wawczych w charakterze peł·
noprawnycb uezestników.

Uczestnicy spotkan.i~ k?nsulJedno-,
uchwahh
tatywnego
solidarności
orędzie
myślnie
z .narodem ~etnamskim, wyrazaJąc podziw wszysik1ch kodla jego bohatermunistów
zapewniając,
i
walki
skiej
przez
udzielana
pomoc
e
socjalistyczne i przez
kraje
wszystkich ludzi pracy całego
świata walczącemu Wietnamo·
dopóki
wi będzie wzrastała,
~resorzy USA nie zostaną cal
ziemi
z
wypędzeni
kowicie
wietnamskiej.
Delegacje partii, które ucze·
budastniczyly w spotkaniu
pes~teńskim są przekonane, że
międ'l:ynarodowa
zapowiedziana komunistycznych
narada partii
będzie donioi robotniczych
zespoleniu
w
słym etapem
świata na
całego
komunistów
grunete zasad marksizmu-leninizmu OTaz internacjonaliunu
będ1ie
proletariackiego i że
wielkim k~okiem W: kierunlli:u
. wszystdalszego ZJednoczenia
anty1mper1al1styczkich
sił

n~· eh ·

Towa.rzys-ze,

rykańsk:i.C'h

wroga w '1 prowincjach w<r
kół Saj1gon.u oraz na dwie
kwatery wojskowe.
główne
ro'Zlokowane na tychże terenach. 12 godzin trwa.la zakończona we wtorek o świ
cie wal.ka między ameryk.ań
ską kompa.nią piechoty i oddziałem pa;tri.otów w o&re.glOOci 13 km na północ od Saj
'
gonu.
W inoc:r z ponied!2lialku na
wtorek żol!nierze Narodcwego P'ranitu Wyzwolenia dokonali slroordynowanych ataków moździerzowych na 5
m:.iist delty Me.
głównych
Mytho,
Canitho,
konigu . Kie.n Hoa, Kien Phog i Chau

bombardowań

Wiet.namu: w okresie luty
lotgrudzień 1967
1965
nictWQ amerykańskie 2D.'7lllciWietnamu
lo na obie cz,ęści
1.713.841 ton ballbb. W czasie drugiej wojny śwjatowej
lotnictwo Stanów Zjednoczonych zrzuciło na obi~y w
Europie i AfJryoe Północnej
1.554.463 tony bomb. W rejonie operacyjinym Pacyfiku
Amerykanie ZX2lUCili podczas
Doc. . :
światowej
wojny
drugiej
Patripci· południoWQwietnam502.781 t-On bomh. Jedynie w
scy dokonali we wtorek śmia
roku 1967 na Wietnam zrzulego ataku na miasto Ca Mau
oono 650.000 ton bomb.
delcie Mekongt& 1 opanoSiły wyzwoleńaze Wietnawa1i je, . W toku wabk 2lginę
mu poludniawego w dalezym
lo co lllajmniej 32 Amerykaciągu !lZtu!rmują pozycje wro
_.__ „ _________
ga. Widownią z.a.C:eklych waJ.k, __n_ow..,·
są nadal okohce Sajgonu. W
nocy z niedzieli na poniedziałek prurtyzam.ci przypuści
li ataki na pozycje wojsk

w

Przedstawic iel
~zqdu DRW

w

ódwiedził

s

cią.

Szwecię
Wietnamska Agencja Prasowa podaje, że na zapros7lWedzkiiego
rządu
szenie
ambasadO!r DRW w ZwiąJr
ku Radz:ieclcim Nguyen Tho
Chan - jako wy.slarutiik rzą
d.u Demokratyczmej Republi~
kii Wietnamu złoży! ostatni:>
wizytA: w Szwecjli.

wdzięcz
br;lJfmi.ch

paTtii za z.a.ufanie i poinformować je, że jeśli spotlkarue
konsultatywm.e uzna za wskazane odbycie narady w Moskwie - to KC KPZR bęcW1e
uwa;żal za zaszczyt przyjęcie
w Mosk!Wie wszystkich uczest1
n ików narady.
• KC KPZR uczyni wmystko
oo jest niezbęóne, aby .sti_wonajbardziej sprzyiaiące
rzyć
warunki dlla pracy narady l
nrzyJ'mie del~gacje b."a. tnic_h
,...
partia Z serdeczną ~=os-

Komunikat owynilacb spotlan\a
KP

Drodzy

mczerą
Wyra:z;ić
delegacjom
ność

~ąziku
Susłow zl:o-

W listopadzie lub grudniu br. zwołano
zostanie w Mos.k wie śNiałowa narado
Od ZI lutego do 5 marca 1968
Budaod.bywało się w
roku
peszcie kO!'!_ultatywne spot~a
nie przedstawicieli następu1ą
pa.rti! J<cmiuaistycznych
cych
i „obot.Dicn:,.m: KP Argentyny KP Aa9U'alii, KP Austrii,
Beleii. - K.P Boli10rii, KP
~a.rtii
Bałg~skie~
Bra.zylii,
KP CeJlonu,
Komun~j,
KP Chile, Cypryjskiej Postę
powej Pańii Lodu Pracujl\(:e•
KP
go, KP Czechosłowacji,
KP
Danii, KP Dominikany.
Ekwadoru. KP Finlandii, Fraa
cuskiej Partii Koaiunistycznej,
GwadęJupy,
KP
·a> Grecji,
Partii Pracy,
Gwaternal1JkieJ
Partii Ludowej .Jedności Haiti,
KP Hiszpanii, KP Hondurasu,
Irlandzkiel Partii
KP Indii,
Robotniczej, KP Irlandii P6ł
KP Iranu,
Irak•,
KP
noenej,
KP Izraela, KP .Jordanii, KP
Kanady, KP K<>lumbii, Partit
Ludowej Awangardy KostaryK.P Luksemki, KP Libanu,
burga, KP Maroka, KP Martyniki, KP Meksyku, MongolPartii Ludowo-Rewoluskiej
cyjnej, KP Nikaragui, KP Niemiec, Niemi~kiej Socjalistycznej Partii Jedności, KP N.epalu, Partii Ludu Panamskiego,
KP Paragwaju, K.P ~eru, Pol
skiej Zjednocz,!>llej Partii. RoPołudnwwej
KP
botniczej,
KP
Afryki, KP Portugalii,
Reunionu, KP Salwadoru, KP
San Marino, KP St.anów Zjednoczonych, Szwajcarskiej Partii Pracy, KP Syrli, KP Sudanu, KP Turcji, KP Tunezji,
KP Urugwaju, Włoskiej Partii
Węgierskiej
Komunistycznej,
Socjalistycznej Partii RobOtniKP W.
c-zej, KP Wette!\leli,
Brytanii, Komun1Stycznej Partii Związku Radzieckiego oraz
ko.nunistów
reprezentantów
algierskich.
Przedstawiciele KP Norwegii
i Zjednoczonej Partii SocjaliIslandii brali ttd'l:iał
stycznej
konsultatywnego
pracach
w
spotkania w charaktene obser
watorów.
w atmosferze swobodnej l
dyskusji uczestnicy
partyjnej
spotkania konsultatywnego dokonali wYJDiany poglądów na
sprawę zwołania i przygotowa
narady
nia międzynarodowej
komunistycznych i ropartii
botniczych. Po wyczerpującej
dyskusji, postanowili oni zgo4
nie zwołać naradę na listopad
lub grudzień 1968 roku w Moskwie.
Spotkanie konsultatywne wy
chodziło z założenia, że przedmiotem konferencji jest wz:mo
cnienie jedności ruchu komunistycznego oraz przyczynienie
zwartości - wseystkich
się do
sił socjalizmu •i demokracji w
walce przeciwko imperializ.ntonarodowe i społeczne
wi, o
wyzwolenie ludów i o pokój
proświatowy. Po omówieniu
pozycji, dotyczących por'!!;łdku
o)>rad przyszłej narady, spotkanie doszło do wniosku, że

Mau zdobyte

Tygodnik ,,Newsletter"; wy
przez republikański
dawany
komi·tet Kongresu, podał w
numerze z 4 bm. stra.szlliwą
w swej wymowie następującą informację na temait ame-

cji wielu bratn.ioh partii, by
komwmstyczpairtiii
narada
odb~a
nyoh i robotm.iczych
delegaCJa
Mooklwie,
w
si~
tym
KPZR zawiadomiła o
i
Cen1lralny
Komitet
swój
po.leotrzymala n.astępuJa.ce
cenie:

Parii

Rad2lieckiego M.

Miasta Ca

zwiąZkiu z; propozycją d~ega

WE WTOREK WJIEOZOREM Z.AKONCZYLY SIĘ OBllADY KONSULTATYWNEG O SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI PARTil KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTNICZYCH.
UOZES'ENICY SPO'l'KAN·lA KONSULTATYWNEGO 1EDNOMYSLNllE l.JCBW ALILI KOMUNIKAT,
Na

5 bm. przybyły do Sofii
pierwsze zagranioi:ne delega-1
cje państlw - sbrOl!l tJlk:ładu
Wairszawskiego na rozpoczynające się dziś obrady Doradczego K{)lllitetu Politycznego Układu Waasizawsltiego.
W Sofi.g_ znajdują się już: delegacja węgierska z I sekretarzem KC Węgier~iej Socjalistycznej Partii RobotniKadarem
Janooom
czej
oraz delegacja czechosłowac
ka z I sek:retat:zem KC K.PCz
- Aleksam.ckem DUJbczekiem.

południowowietnamskich
na pozycje wroga

żyt następiująoe o.świadcz.en.ie:

uchwalenie komunikatu
M. Susłowa

pr~~

przybywają

szturm patriotów

Nieustający

•
•
"'
potkanie kooswlta.tyw
ne partii kornlUJllistyczlllych i robotnic:zych kontynuowało

z otoczonej przez partyzantów bazy
amerykańscy
Zołnierze
Khe Sanh umacniają workami z piaskiem pozycje uszkodzone pocis.kami artYl_!!rii sił wYzwolenia,
CAF - UPI - telefoto

Izraelski agresor

ostrzelał

I

.iunbasadar spotkal się z
premierem Erlanderem orarz:
ministrem spraw zaglI';micznycłi . Niloonem i poinformon~u
ich o walce
wał
wietnamski~ przeciwko imperialistom USA oraz o stanowisku rządu DRW od!noś
nie uregu!owani:ia problemJU
Ambasador
wietnamskiego..
podzliękawa,i naJ!'9dcwi s.zwedz
udzielam.ie poparkiemu m
waJce na.rodu
cia ,. sł'us2mej
wieł.na!lfskiego.

Premier Szwecj:i oraz minister spraw zagranicznych pisl.e A$encja VNA - wyra,,.,..~
zifi w imieniu narodu szwedz·
no obrady.
lciego sympatię i pod2liJw dla
Ferreto
Arnoldo
sh!S:!mej wallki. narodu wietSeguara, członek Biura PoRada stwierokupowanych.
Tel
z
Wedl!uig d:onlesi.eń
KC
stwierdzili,
sekretarz
i
ora.z
lityozn.ego
namskiego
je=e, że !Zrael
dziła raz
Awiwu, i.Zraelskie dowództwo
Awangar- . oklupacyjne
Ludowej
Partii
że Stany zjednoczone powintgnoruje uchwal}' Rady Bezzachodnim
na
oświadCzYl
Kostairyki,
dy
ny bezwartmkowo zaprzestać
Narodów Zjedpieczeństwa
brzegu Jordanu danosi, że w
I bombardowaana. DRW.
ubie,glych dwóch tygodniach
n0C7l011ych.
że 2ldaniem jego partii n.a.rada powinna się odbyć w M~
wojska i7ll'ael<llltie zabiły a l i b o 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - najjak
moż1iwie
skwie,
bojowniików
56
areszt.owały
szybciej, jesz.cre w tym roarabskich.
niektóre
jeżel;i
nawet
ku,
We wtorek dos:ziło do .izlraelpartie nie będą mogły, =r
wymiany
~ - j<>rdańl!'lkiej
nie będą chciały ~ąć w niej
JorstitimJ:ów J>l'TR..?: mekę
udziału.
dan. Według dotychczasowych
inform.acjli., ogień trwał nieba.jaszi. O'l.ll:onek
Abdallah
dtugo i nie spowodowal ofiar.
Biura Politycznego 1 sek:reT-a-'-"-i·e M,1._,_._t=o Rol
Komunistycznej
KC
tarz
""'""'""'." ·~
u.i.· ~
Pairtii Maroka. stwierdził, że
I
planuie, j3K słycliać,
ni.ctwa
za
si~
jego partia wyipow:iada
skup durżej Cl'lJęŚCli produktów
2lWol:aniem starannie przygozaNa apel trzech śląskich
mowainia czy!lliU produkcyjne-.
rolnych pochodzących z okurowainej narady.
kopalni „Zabrze", ZUT
łóg:
~ i społeozme.go dla u=zepowanej części Jorda.nii..
„Z.,aoda" i Huty im. I>iiierżyń
ni.a V zjamu partii - odposiedziby
nowojorskiej
z
(A) Dalszy ci~ na str. 2
skiego, wzywający do podejprz.edsię
d2iiesiąt'ki.
wiadają
.
Na
ONZ u~OSIZą, że po!1.aJWJające
bi.orstiw w całym ~aju.
się Wci~ osb!"zel:ilwanta tefymasówikach podejmowane są
przez
jordańSkiego
torium
ważne cl:J.a zakładu i gospoWojsk.a izraelskie zaostrzyło
darki pa;rtanow:ienia dotyczą
i
l
k~smas1
i
l
jurż dawniej K.at.ast.rofaJm.ą syce p!7JE!de wszystkim przed..,
tuację d:zliesiąt'k:ów milionów
Uiruchomienia
temi•i.n.owego
k
·-'-odźc '
inwestycji, wzrostu oplacaln~
!::li
ofiar
ow araoo ich,
""''
•
~Cl~
i7.Jrae.lagiresji
ozerwoowej
go eksportu, poprawy jakości
w zwi~·~'-· Rad2Jieckim produkxiji i zwięksrrenia jej
skiej.
•
mardniu
wprowadron~;
Np.
*
ponad zadania pla.oo.
5
Rada Ligi Arabskiej zaaeA.geneja TASS poda>je, że
budowniczych
zobowiązam;iia
cateli1,12.ty o;1;>i~. dwa ~~e
~~'anie
wtorek
ci"- . me
PolifycZJnego
B tura
górnicw-hrutniczego kombinaC'Ll:anelk
;,.n.u;:om()Q
=einl
sa
~~""
w·
""
tu miedZiowego w Lubim~e
Przy
204" i ;,Kosimoo 205".
aira.bSkiej konJ''31'enoji na sz.cey
sekretarz KC KPZR A. Kimają na celu
Pollk:owi10ach,
naukowej
pomocy a'Paratury
cie cfla omówienia obeonego
pr.zyją,l we wtorek
riJe:n:ko
przekazanie do
wcześniej51z;e
za.instalowanej na pokładzie
stadium kryzysu bl4sk:OIWSChod
W
Rumuni~
ambasadora
będą
wstępnej eksploatacj·1 tej najpt'Owadrone
satelitów
niego wobec nowych ane~joZSRR T. Ma.rinescu na jego
przestrzeni
ba-dania
więksrz.ej inwestycji w historii
dalsze
izraelnistyczmycil posiumi.ęć
proobę i odbył z nim
1-~-'-eJ·.
polskiego górnictma.
skich na arabS<kich •~ach
m-owę.
"'"""~
~J ~„
miejsca wyDo ostatniego
pelnili salę Zakładowego Domu
•IHIHDUIUIUUllUllUUW'HIWHlllUllUHlllllllłllllllfHllUllllOlllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHlllllHllllllllllllllmmUnllD
Płoc
Kultury budowniczowie
kiego Kombinatu Rafineryjnosię
Zebrali
Petrochemicznego.
'łC(e
przy~O
oni, aby oClpowied.zieć na apel
·
'
załóg Sląska i Cz,,nem powi.
tać V Zjazd PZPR. Budownjczowie kombinatu zobowiązali
się na cześć zjautu wykonać
w br. w robotach budowlanomontażowych poważne ponadplanowe zadania.
We w$61nym
~ wojny.
dziesiąit :wypa'dlków nairuszeo
W Tel-Awiwie mOW11ą
l!'OmJ.owach
o
kom.un.Nmc·
nia porozrumienia o przerwagdy
po.koj:u. Tak!że wtedy,
Elszkola powieJohnsona i
Będąc niedawno
niu ognia.
izrae!Skie C2l0l:gi roZiWijaly oStanów
rząd
że
było,
dziane
w USA, premier Eszkol wi.efen~ na Synajlll., a samow miejiscowOOci KO'llOX~He
Zjednoc=nych ma zamiair ule słów wypowiedział na teloty bombairdowa~y pokojowe
w stanie Tennessoee spa.hl się
wa.żnie i przychylnie rozpana
„urzeczywistnienia
mait
miasta ZRA, Syrii i Jarda.ni~.
dom za.mie.szk.aly p!l'Zez wdowcałym świecie warunków oo- trzyć zagadnienie ,,W'S"'arcia
twierdzili.
liderzy
izraelscy
"
ca L. Thomasa i jego pię
gotowości obronnej" Izraela.
kojawej wspól!p.racy'".
że wszystko to dzieje się „w
cioro dzieci w wieku od 12
Za tym frazesem, wedłu,g aJak też r-ozwmieją ,.J)(llkoiocelu ustanowienia sprawi%łlido 3 lat. Najstarszy eyn 14izraelskiej
i
meryk.a.ńslkiej
wą w~ól:praoę" w Tel Aw1Blill'kim
na
pokoju
w~
letni Marvin ms!.ał tragiczprasy, kiryją się konkretne
wie? Jalk wiadomo, 1'07.at}OWschodzie".
nej nocy u zna:jomych i w
SiJy powietrii' ~
'PO&t.n ięcia.
oświ.adczeniam1 wy Eszk.ola za oceanem przyOhludny;mi
Policja
ocalał.
sposób
ten
otrzymały od U~
Izraela
n109ly zupel<nie konkretne reo dążeniu do pokoju ~'.Y'Plotwierdzi, że przyczyną poża
48 s amolotów bojowych ,,&kyzultaly, św i adczące„. o przvs(al!'ali się w
maci Izraela
4)
(Dailszy ci"·"
n.: była wadlilwa instalacja
gotowaniach Izraela do noONZ zagadać przes.zlo sześć..... n.a str.
?~eplma w jednym z poko-

w

~;ecl2Jialek

ra-

terytoriu m Jordanii

..

Dla uczczenia V

Setki

Ziaz<łu

PZPR

zob·owiązań

produkcyiny ch • społecznych

.

spotka n.• e

A K 1·r1· Jen k o
T MarineSCU

D w a n a we
n „ or b . .

* •

roz-1

JZf8f> l

•
tOWUJe

no\.\-·e prown

k

'

Faryzeusze zTel-Awiwu

Tragiczny

I
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Jaw.

p1łżar

Ze spotkania konsultatywnego

L. Sailla ni
c

W lutym br. odbyła się
w Libreville w Gabonie mię
dzynarodowa konfellellcja mi·
nistrów
ośwliaty,
w
której
wzi~i
udział
przedstawiciel e
17 txancusko-języcznych
krajów Afryki.
Wspóinrganiza torem konferencji był rząd tran
cuski. Organizatorzy
spotkll·
nia w Libreville w.ystosowali
równiet zą,p1loszenie do wlali.z
oświatowych kanadyjskiej prowincji Quebec.
W związku .z udziale-ro pg:ed
stawiciełi Quelbeca w
konfere-n
cji w Librev.i»e · kanadyjskie
Ministerstwo Sptl'aw Zagranicz
nych
wystosowało
do rządu
Gabonu notę wcitestacyjną.
Cl Swiatowa
Demokratyczn a
Federacja K~iet . zwróciła się
do prezydenta 'CJSA .Johnsona,
wzywając go by fV..!Ydał polece
nie zaprzestama \bombardowań
przez lotnictwo t.-.SA Demokra
~ycznej Republik! \ Wietnamu
i
zażądał.n

niezwłoł:mego zakoń
wszystkich •, działań wo-

czenia

Komunikat ,Jotka"
1. P. P. TotanizatlC>r Sportowy komunikuje, te w zakła
dach piłkarskieh" z cbn. 2.lII.
1968 r.. stwłe.i~'d2l0lll0:
9 rozw. z 10 tt::aifiendaml
wygr po 17.658 zł 115 r-ozw. z 9 fll:a:fienlartli
w:y<gr. po 1.381 zł
2. W z.a:kładaeh aTotio-Lotka
- I losowanie - z•).dnia 3.llI.
br. stwierdzono:
6 rozw. z 5 traf. preoi.
wygr. po 544.916 ~
189 tO'ZJW. z 5 traf. zwykr.
wyg• po około 17 .:!OO zł
12.468 rozw. z 4 trafieniami
wyg'C. po :i&3 zł
250.344 , rozw. z 3 trafilenLami
- Wyf!;r_J. 'QO- 19 zł
3. W zakładach T.Xo-LO<tek
- II lOSf>wanie PK01 - z dn.
3.III. br. stwierdzO<llO:
4 roe;w -ł z 5 traf. pt"em. WY"r. po {.573.164 zł
227 rozw. \z 5 traf. zwy!d. y-vgr. po olll:.oło 10.000 zł
12.M2 rozw':>
z 4 traifien1ami
- wygr. po \285 u
225.887 roew. z 3 traflenlami
wygr. po 15 zł
4. W IH losowani.u premiov.rainej „ezwórkn.~' odlD.ale:ci-ono
ogółem 965. wyg)r~h pre
mie po 1.0llO zł.
5. Na wylosow:aną loońeó~-ę
banderoli o . nr 2869 odnaleziono ogółem:
210 kuponów
premie po 2.000 zt.
Posiadacze premiowamej ban
deroli o W/W numer-ze opróez
premii 2.llOO zł będą 1uczestn-iczy~ w specjalny:m lbsowaniu
wyjazdu do Mel<:sy9ru.) Losowa
nie to odbędzie
się • w dniu
24 marca br.

.
KUkUł eczka ip1ac1
pię~ trafień
Ił

''złza4, 13

ZWJ>lllclyeh

-

2
za eztery trafieni.a premiowane _ zł 4'l9
za cztery
tratierrla zwykłe
_
z1 100
za trzy traflen!a pr~iowane _ zł 25,50
za trzy traMeola zwy.kle zł 7,50.
Na główną wygraną w błelfą.eej grze preypada 320.llOO zł.

Jenny-eh
zbrojnych

am_ęrykańSikich

w

Wie~namie

łudniowym.

sH
po-

o
Dziennik „Al Abram" w
numerze wtorkowym informu
je, że · Gl studentów aresztowa
nych niedawno w czasie demonstracji przeciwko zbyt la·
godnym wyrokom na dowód·
ców lotnictwa z okresu czerw
cowej -wojny, zostało w ponie
dzi·ałek
zwolnionych,
Na 16
marca zapowiedzia.no otwarcie
kairskiego uniwersytetu, który
od czasu tej demonstracji jest

w Buda peszc ie

w Warsza wie
generailny SWliat<1Wej
Federocjd
Zwią?Jków
Zawodowych
I.ouis Sa.il·
la.nt,
wra.cając; do
Pragli z
Sekretarz

obrad
kich

XIV

Zja:zxl!u

ZNn.ą'llków

(A}

Claude Jones, WJicepraewod-

Radziec-

Zawodowych,

przybył we wtmek do War'Eawy, gdzie mtrzyma się kil

szenia siły. zwartOOci i oddzia-

ka ooL
o .Jak juz informowaliśmy
Na OW-O!I'OIJ G<lańeklm t..
Rada Bezpi_eezeństwa wznowiła
w poniedziałek
debatę
nad
Saillanta powitali członkowie
sprawą
Afryki południowo-za
Pre-zydWm CRZZ z przewodchodniej. Pr zedstawieiel Paki·
stanu,
Agha Shahi
wniós ł
niczącym Centralnej Riady
wspólny projekt rezolucji AlIgnacym L<>gą-&>wińsk:Lm.
gierii, Brazylii, Indii, Pakistanu,
Paragwaju,
Senegalu
I
Etiopii dOf!l~uiaJący się natyeh
miastowego uwolnienia 30 ollllllllllllllllll!łlllllllłllłlllHllłlłHllllUHIHlll
byw.'.lteli Afryki
połud:niowo
zachodniej
ska-zanych
~zez
sad w Pretorii.. Projekt rezolt.icjl potępia n.arugzenie Przez
rząd RPA poprzedniej rezolucji Hady Be"?ieczeństwa, h-tó·
ra domagała się t>ezw!ocz1;ego
p:zerwania p~oeesu przeciwko
Cl Na
ul. Tramwajowej 4,
Afrykanezylrnm
zwa-lczającym
tramwaj linii 25-5 potrącił 56·
rolityke Aparthaidu w Afry·
letniego
.Jana Zelesińskiego
ce południowo-zachodniej.
(Traktorowa 76a).
Doznał
on
Cl Z kilku miast amerykań·
ciężkich obrażeń ciała I przeskicb napłynęły wiadomości o
bywa V.· Szpitalu im. .Jordana.
ekscesach białych rasistów. W
::i
Na ul. Maryna.rsk!el 66
Omaha w stanie Nebraska mu
samochód mark:i. „Star" udesiała interweniować policja, w
rzyi w ści~ budynku mieChicago grupa
białych
rasi·
stów bojkotuje decyzję w spra
szkalnego i pr2ewrócił ją. Lokatorka
wie desegrei:acji rasowej.
jednego z mieszkań
Cl Episkopat zaehodnion•lem ie
38-letnla Irena Groehocka doclci odejął się od fez zawarznała
obrażeń
ciała.
tych w memorandum "Benso W Dzigoszewie, pow. Sieoerger Kreis" na temat „poradz, samochód „Nysa" potrą
jednania z Polską" I uz.nan1a
ci! Ka2limierza Woiniaka. Wol
granicy na Od·rze i Nysie.
nial<
odniósł ciężkie obrażenia
Konferencja zrzeszająca wszyc-ia!a.
słkieh
biskupów NRF,
która
się odbyła we wtorek w Stut1'· 1
Cl W Lesznole
gow. Kutno
garcie podkreśliła, że wspomwyskoczyła
z szyn
węglarka
niane poglądy są tylko stanoparowozu prow.'.lciącego pociąg
wlsddem pojedyńczej grupy ka
relacji Łódź Toruń.
Ofiar
tolików za<:hoclnioni~mieelctch.
w ludziae!'J nie było.
(reg)

Mohamed
Harmel członek
Biura Polit~ego
&ekreKC Tll'Ilezyjskiej PartLI
'Komunistyczn ej po stwierdze

tarz
niu

ujemnych
skutków podziału
w
międzynarodiowyrtl
ruchu
komu:niety=n ym .dla
sytuacji politycznej w ' trze-

cim świecie,

uzupełn<iające

W liceach

zgadzają

walce,

na

si.ę

praktyczn'=!
światowej
na-

i robotniczych oraz na to, by
narada taka odbyła si~ w
Moskwie w końcu 1968 r.
Przewodniczący
KP Indii S.
Dange wypowiedział się zdecy
dawanie za zwołaniem jeszcze

ślił,

że

jedność

tylko w

wykuć

z histoEil Polskl,
powJązaneJ
z zagadnleniami
wychowan ' a
obywatelskiego oraz i przy gotowan-\.a zaw<Xkwego. W bleż.
roku, podobnie 'ak w pop~ze<l
ndch latach. maturzyści., Którzy mają oceny bardzo dobre
I dobre będą mogli w egzaminach t·stnych z tych przeclmlo
tów korzystać z przysługująeych im Tegułaminem
zwol-ł

zwołanie

wywiadu

I

..

nieje

światowej

wadza

Pryszczyca nada1
,
rozna

5

kiasyCZl!le operacje w

chunki w 400 mgrain;reznycb
bam.kadi, w tym w 45 ba.n.kach
londyń*iich.

cji

}est

W

Czechosiowa-

óuży

popyt na akcje badlru, za klt6re wypłaca
się dytwlidend.T W wysoloo6ci
5 proc. A.Xx:je te lrupują organizacje pańf'bwowe, ~n.a-n
sowie i :spól>d:ziel!nie zai.nteresowa;ne
OOindlen zag:mnd.cz-

gpotl

robotni-

nym.

konk ursu
„Wczoraj, dziś i Jutro
Polski Ludowej i Kraju

W • Bryfan"ia

od

aKJtywną rolę w han
Zach~
Baink istod 1966 rdm, ~

Zakończenie

KC KP San MariAgostino Giacomini, za.a.pe
o częstsze
zwoływanie
narad międzynarodowych, albo
też o dokonywanie
w innej
formie swobodnej wymia,ny do
świadczeń i poglądów, przy je
dnocźesnym lJOSzanowaniu niezależności wszystkich
partii.
Guy Jean Daninthe, członek
Biura Politycznego i sekretarz
KC KP Gwadelupy podkreślił,

'l'rwaJ·ąca

dzien

bondynte i inny<.;il ośrodkach
finans<YWych. Ma odkryte ra-

*

1

londyńskiemu

bard2Jiej
dlu z

narady partii komunistyczny ch
robotniczych.
Za zwołaniem międzyna.Todo
wej narady panii komunistyc-~
nycb i robotniczych wyp<1wiedzieli się
mwoież
następni
mówcy.

*

C?RJChosl:owack ieg-0
Ha.nołow~
odzieW

niko<wi
„Filnanciał
Times".
w wywLadz;ie tym podkireś
lił. iż ba!nk pi:ragnie odegrać

c:zyoh lronfy.ruu-O'Wa!ło obrady.

można

Członek

~

niezbędne

pod

Dyrelmlr
Banku

walce.

no,

maturę

.Jean Terfve, członek
Biura
Politycznego KP Bełgił poparł
ideę
przygotowania światowej
narady wszystkich sil antyimperi al !stycznych.
Przedstawieiel
Komumstycz.
nej Partii Boliwii stwierdzi!,
że
jego delegacja
uważa u

przystąpią

kiraje

Czechosłowacki bank
wypłaca dywidendy

1960.

kom~yoh

utrwalające

twtną

. Oba

koniec marea br. do wyotycze
nia nowej g;ranicy w rejonie
Rai!l ot Kutdl.

podaje Agencja MTI
również we wtorek r3lll0
kanie
k0ll.Slltl1atywne
partii

lował

ID'

Agencja Fcance Presse don<>si z Delhi., t.e tindie i Pakistain pororzrumialy się co do
realizacji! decyz;ji
'l'.rybunalu
Międzynarodowego w 51Pl'awie
granicznego ;ezytoctwn
Ran
ot Kutc:h. Indiom pnyipadło 90
proc. wspomnianego obsz!n"U_

te delegacja Gwadelupy ,.ypo
wi3da się za zwołaniem w Moskwie
jeszcze w tym
rol<u
międzynarodowej
narady partii komunistyczn„ ch i robotniczych.
Delegat SocjaJistyczne J Partii
Nikaragui, podkreślając potrze
b• współpracy. solidarności
i
zwartości
wszystkich odłamów
ruchu komunistyczne go, wypo
wiedział się za
zwołaniem w
listopadzie narady światowej.
David Khenin, członek B>u·
ra
Politycznego I sekretarz
-:c
Komunistyczne j
Partii
Izraela popart propozycję zwo
łania z końcem br. nowej narady. Delegacja Izraela propo
nuje, by do udziału w naradzie I pnygot1>wamac b
do
iej 7.aproszono Związek Komunistf>w Jugosła.wii oraz in""e partie, utworzone po roki1

Jak

w tym roku w Moskwie mię
dzynarodowej narady i podkre

ogółnOlkszta!cących

zdawała

o

przygotowani e
rady partii komunistyczny ch

przedmiotów

maturzyści będą zdawali egza
min
pisemny z języka polskiego i matematyki. Egzamin
ustnv obejm!" historię Polski,
jeden przedmiot wybrany przez
ucznia l język obey. W tech·
nikaeh
zawodowych młodzież
będzie

móv.ri.ł

jaką niedawno wyzwolone kita
je afrykańskie i arabskie toczą
przeciwko impertalizm<>wL
Komuniści
tunezyjscy

w br.

wia<lomości
z
egzam.i.naeyjny eb.

komunistycz-

Fu.ad NaS9al!'. sekretairz generalny Jordańskiej Pa.rliil Ko
munistycznej uzasadni! pilną
potrzebę
zw'>ł_ania
narady

180 tys. młodzieży
Ok. 180 tys.
młodzieży,
w
tym 90.8 tys. uczniów liceów
ogólnokształeących (o to tys.
więcej niż w ub. roJ<;:u) I 86,7
tys, uczniów teehników zawodowych przystąpi w bież. roku do egzaminów do;trzał-oścl.
Tegorocz:ne
matury, których
s;oczegołowe terminy ustalą 1ak zwykle kuratoria szkol
ne, będą
trwały cxl 20 maja
do 20 czerwca br. Dla ab.solwentów szkół średnich przygo
towano 42 tys. miejsc na studiach dziennych w wyższyeh
uczelniach I 29 tys: miejsc w
pomaturalnyeb szkołach zawodowycb, w tvm ponad 10 tys.
w s·t udiach nauezyelelskic h.
W klasach
jedenastycJ:! liceów I piątych techników nor
małne
lekeje ko·ńezą slę
30
wlctnia. Do rozpoczęela matur natomiast będą s!E: odbywały konsultacje Ot'az zajęcia

ruchu

ływania

nego.

Kroni ka
=== wypad ków

maturę

Dokończenie 7Je stil'. 1

niczą.cy Komi.nistycz.n ej PartU
Australii sbwierdził, że dobrze
przygo~ana
nał'ada
świat.owa
nawet skromna
i na niewielką &kalę - mo:że
być pożytecznym krok.iem na
drodze prowadzącej do Z!Więk

zamknięt-y.

zdaje

Porozu mienie
Indie - Pakistan

mie9l('C)'

pryszczyca
w
W. Bryta.ni.
rozszerza si.ę W dalszym cia·
1(\1. W piątek zanotowano n<e
we ogniska :r.arazy na terenach, które uważa.no za wo\ne od infekcji.

Do chwili ;>becnej padło 1111
Angl'ii i Wailii 420 tys. 7JWie- I
rząt. Zaraza objoe>,la W eumif'I

Wśród
wielu .mprez jakie
odbyly się z okazji 50 rocznicy Rewolucj.I Październik<>wej
w nasz}"m
mieście, poezes:ne
mlej-see
zajął
k<>l}kurs
pn.
„wezoraj, d:zii.ś i jutro Pol5ki
Ludowej i Kraju Rad", którego inlejatorem było społeC2eństwo .Lodm.
Inicjatywę
tę
podjął KŁ PZ-PR. Ogółem d<>
konkursu ?.głosiło się 295 zakładów pr~, Instytucji I or~
ganlzacjl.
Wczo.raj w Teatrze
Nowym
odbyło się uroczyste podsumowan<e konkursu 1 rOZdanie na
uód. przyznanych przez ogólnolódzką komisję konku'l'.sową.
Nagrody l>O S tys. ~ pr;gyznano ZPB Im. Marchlewskiego l ZPB Im. Armii Ludowej,
-:>:PB im. Obrońców Pokoju otrzymały w
nagrodę
obraz,
Łódzkie Zakłady Radiowe plęk
ną rzeźbę, a LPBU otrzymało
3 tys. zł. Komisja przyznała
"ównieź
nag·rody rzecz.owe,
które otrzymały: ZPW „Lo-

dex" na sumę 2 tys. zł, K<>menda Miasta
MO na sumę
1.850 zł, Ko!<> ZMS w Zarządzie PSS „Społem" reproduk-cję małarstwa. I>K ,,E!!ergetyk" 1 tys. zł, DK -im.
Znojka 996 zł, D>:lełnłcowej
Bibliotece
Publ!.cznej
ŁódźGórna przyznano nagrodę war
toścl 1.150 zł, świetlicy
TK
F.TN bloku 33 repro<tukeję
malarstwa.
Ponad~o
przyznano nagrody
indywidualne.
otrzymali
je
Krystyna
Wołoszyn I Marla
Popiel-Valle
wycleezk.1 do

ZSRR,

z-tygodnlowe

wczasy

-

Marchewa, St. Mroczkowsk\, rocmy ·abonament teatralny na 2 OSOby w. Typula
oraq; B. Bartoszewski.
Bony
:tsiążkowe otrzymali: w. Bieleckl. 'Ył· Kulpin, il. WoJclechowskl. St. Szewczyk, M. Sto
k<>wskl, L. Rudnlcld.
W części artystycznej Teatr
Nowy wystawił ~~takl „Tka
czy" Hauptmana.

St.

nleń.
2.333 tarmv,
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• SPORT •

Jedziemy

SPORT •

m1

do Chorzo wa
Jak jm :inf~. ro
PTT-Ki i redakcja ;,.Dziennika
Lód:Z:kieg.o" argani!zl!lją, 1<3 mar-1968 I' ~<idk:alrO'wą wyciecz.
ca
•
.
kę d_? . ~a na ~
wy, OWJ.ercfinałowy mecz o Kłu
;bowy Pw:ba!' Emo,py mi~
Górnikiem Zabw.e i Mainche-

sterem Utd Wyj000 z

o

;nastąpi

dnia.

Mecz

,godzi:n:i1'ł

18.

z;i.pewnione

rmipoomie
Uczeetlli.ey
najleps'Ze

8}ę o
ma.1ą

miejgca

.na Stadionie Sląskim. KC921t wy
cieczki. wraz z obi.a.dem w Chorzawie - 160 zł.
Zglooz.enia

.zbiorawe

indyw.:lduałne

1

przyjmuje
Oddzial
PTT-K, ul. PiotrikOW!Slka 70
{tel. 230-64) codz.J,ermie w godzinru:::h 9-16, a w saboty do
godziny 14..

korzyst:my. Zorganizowano gzereg :llgrupowań I jest na'd:cieja,
że zawodniey znajdują się w d<>
brej ~rmie.
Se!lreja wzmocmona zestala -za
wodnikami z Wid2.ewa: Ręba
czem;
Maran.dą,
Robaszewską,
C:hmieleckim, Dobiechem, Adam
czewsltim 1 Tomasrzewsk'ilm z Gór
nika (Wałbrzyeh).
lJ<1 pierwszego s.połlkania d<>jde.ie w Krakowie
ped koniec
maja.
ŁKS wyłOS'OWaA wyjątkowo l!itl
ną grupę w której znajd'tlją się
następująee
kluby: AZS (Kl!'a·
ków),
Wisła
(Kmków),
Sląsk
('Wroctaw);
GÓ'rtlilk
(zabn:e),
AZS
(Warszawa).
Ogółem
w
pierwszej lld2e 2'Ilajd.uje się 18
Kolejny mecz
o mist,n:cstwo zespołów (dokooptowano : Wartę
I ligi siatkarki Startu rozegra- (Poznań),
Orkan
(Poomań)
i
ją w Lodzi. Dziś o god.z. 18 w
Gwardię
('W.,.oeław).
sali
pr2y ul. Teresy
zmierzą
egulamm
rozgirywek ligosię ~ ze Spójnią Warszawa.
wych powiada, że do kaź
(m)
dej
konkurencji
zgłoszo
nych może być od 1 do 4
?.aWod·ni'ków z każdego klubu,
z tym, że 4 najgorsze wyniki
nie są bTalOe pod uwagę. Drużyna
powinna składać się ma-k
•!mum z 48 lekkoatle-tów w tvm
miejscu znajduje się Odra Opo 16 kobiet (obowiązkowo). Obo·
le 1 po.rażka. a na drugim wiązuje p-unktaeja wielobojowa.
ŁKS cztery porażki. Oba te Ponadto dochodzą s,pecjalne pre
zespoły uzyskały awans do eks- mie
za uzyskanie
najlepszych
traklasy.
wyników.
Cieszy nas bardzo fakt awanz każdej g.r.upy dwie najlepsu siatkaTek: ŁKS. Trzeba nad·
za,kwalifikują
się
mienić, że w
tód·zkim zespOle sze d·rużyny
do
spotkań
flnalowyeh, a po20
gra.ją jedynie trzy senioorki,
po
zostałe
zawcxlni.czki są jeszcze stale walczyć będą o ut.-cymajuniorkami. Na ręce trenera si~t n;„ się w lidze. Warto tu nad·
ka'l'ek LKS, mgr R. Felik5'iaka, ll"ienić, że fawoTytem i to 100·
kierownika drużyny. p. .J. Ma- procentowym jest Legia, która
tusiaka i całego zespołu składa ostatnio połączyła się z Lotnimy ser<leezne gratul'!cJe. A oto kiem, tworząc w ten sposób wy
jątkowo siley
zespół.
Z I Ugi
skład
beniaminka
ekstraklasy
spadną
jesienią
dWlie najsłab
siatka-rek:
K.
Gosławska,
H. sze drużyny.
Grzelak, H. Iskrzycka, M. Jesionowska, J. Kurku!, A. Macie
Nie trzeba dodawać, te LKS
jew1 Jl' (kapitan zespołu), B. Re powinien
zmobilizować
wszystsiak, A. Wiertyńsk.a, A. Wypl· k'.1 swoje siły
żęby ułtzymaćj
jewska. (m. s.)
! !>l~ w lid-Ze.

Dziś

Start-Spóiftia

pod

ligową siatką

Siatkarki ŁKS weszły do I ligi
Siatkówka w Łodzi mi.ajduje
w stanie dynamicznego rozwoju. o czym świadczy chociaż
by
drugie miejsce w tabeli I
ligi siatkarek Sta3.'tu, ubiegło·
roczny
awans do
ekstraklasy
siatkarzy Anilany.
Potwierdzeniem tego jest tak
że wielki sukees siatka'!'ek ŁKS,
które na tydzień przed zakoń
czeniem rozgiywek II Ugi zapewniły
sorne
jnt ·a wans do
ekstraklasy. Stalo sit: to dzięki
wygranej
w
zaległym
rn"°"u
warszawskiej Skry
z najgroź
niejszym ryiWałem łodzianek Tamovią 3 :1. W tej sytuac;t na
wet ewentnałlna przegrana ŁKS ·
w najbliZs:zą niedzielę w Czę5tachowie nie będzie miała wply
wu na końcowy układ w czołówce
tabeli.
Na pierwszym
się

SPORT • SPORT •

Wyście

Trud
na
rolo
liQo
wców LKS
c

1eszyliśmy
się niezmiernie
w roku ubiegłym gdy lek·
koatleci ŁKS P? wielu l_a
tach wywalozylt
nairesrzcie
miejsce w pierwszej lidze. Wsą;ys
ey zda}ą so:t;?le z teęo sprawę,
te awans ten wlel!ce zouowią
zuje
za.wodników, trenerów I
działaczy
sekcj-i le-kkoatlet:vczLodzi. nej LK.§.
przy- Sezon zimowy b:!>ł dobrae wY

godz. 11.45, a
godz. 0,45 następnego

jamd o

•

SPORT • SPORT • SPORT •
Pierws ze startv lekkoa tletów
SPORT
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R

Stępień

„Dziennika Łódzkieeo" i Gwar~ii

Przedstawiciel e komitetu organ.iz.acyjneg <> XXJn Wyścigu Kolarskiei;o „Dziennilla Ł6d~iego" i Gwa.rdn w osobach: n>gr T. zatopiańskiego, mjr R. Łomnickiego i red. J. Niecieckiego złożyli
wizytę sekretarzowi Ł6dzkiei;o Komttetu l'rontu .Jedności Naroou mgr Antoniemu Wesołowskie:RW.
Tematem
ro.miów
były
sp.rawy
zw~e
z
tegorocznym
XXUI Wyścigiem „Dziennika Łódzkie&"o"
i Gwardii oraz
z
przygoto~niami
do wyścigu jubilellszoweg o xxv
kt6ry
od będzie się w 1976 r.
'
Sekretarz ŁK FJN mgr A. Wesoł~ki obiecał udzielić jak
najda.lsttj pomocy w oq;anizowaaiu tFdl wyścigj5<w, ofiaruiąc
nagrodę

główrui.

Przypominamy , że tegocoezny wyścig odbędzie się 2 czerwca
I połączony będzie z powitaniem przez łodzian drużyny narodowej Polski z Wyściga Pokoju. (n)

W. Stępień (Start)
w,.

-------- --·---

wdal 7.35 Najbliższe

Startu
wziął

łódzkiego,
udział
za-

w

wooach zorganizowany eh w bali Społem, skac-ząc w dat 7.35.
.Jest
to bardzo dobry
wynik,
wskaa:ujący,
że
w sezonie letr_iim n-a boisku Stępień zaliczać
się będzie oo ozorowych s~
ków w Polsce.
Obledzińsk:Ji s.k~ył 6.51, a ze
skróconego roo:blegu w tr-ójskoku uzyskał - 13.40. (n)

~------------------

plany koszykarek

ce:

Grąbczewski
wygrał
z Kostro, a Matk9wskoi z Filipowiczem. Natomisst Adamski zre
misował
z Bednarskim, Ma:~Elłek z .[amrozem, BernaTd z

ŁKS

Mi-mo te rozgrywki ekstrakla- Spartak Moskwa.
sy zo$ały zakończone, koszykar
25 marca i 4 kwietnia br. ło·
ki ŁKS rozegrają jeszcze kilka
ciekawych spotkań o charakte- dziank-i grać będą w półfinale
Pucharu
Europy z TTT Ryga •
rze międzyna.ro<11>wym.
Tymi spotkaniami ŁKS zakoń
15-17 bm. - w
Łodzi odbędzie czv
bieżący
sezon. (s)
się międzynarodowy turniej koszykarek. Obok zespołu ŁKS w
zawodach wezmą udział: mistrz
NRD Chemie Halle, wicemistrz
Jugosławii
Radnicki
Belgrad.
C7'Mowa drużyna I ligi ZSRR -

I

Suk~es.

ciężarowców

Szachowe mistrzostwa Polski
Wezoraj w dogrywee XI run
dy fi.nałów
szaeh<:>Wyeh mistrzostw Polski Schmidt wy.grał ze Sliwiński-in, - a w dogryw-ce XlI rundy GrąbelZew
s:kl pokO'Dał Py·tla.
W czasie
roa:grYwek XIII
rundy wynill<'l były następ-ują

SPORT

ŁK Frontu JednoścM Narodu

I

Lekkoatleta

SPORT •

odbędzie się o głów·nq nagrodę

nteresująco
przedstawia się
punktacja zawocLniezek i za
wodników .za rok ubiegły.
Ot<ń
na pierwszym miejscu
jest Kraweewicz - 1282 pkt„ 2)
N ..,.wakowa 1255 pkt., 3) Kuk
wa - 1085 pkt„ 4) i 5) Smiechu
ra I Balcerzyk p<;> 10'72 pkt.
W punktacji mężezyqin najwlEl
cej punktów osiągnęli: Rębacz
1!.99 pkt„ 2) Towpik 11311
pkt.,
3) Maranda 1129 pkt.,
4) KJrupiński - 1116 pkt„ 5) Go
łęblowski 14190 pkt.
Ja. Nie.

skoczył

SPORT •

Gward ii

W trójmeczu o mlstr:zostwo II
z Lewi i ligi
ciężarowców,
zawodnicy
S-chmidtem. Jedyną Gwerdii łódzkiej zajęli pierwsze
partię
(Żółtek Wit.kowski) miej se' uzyskująe • 2310 kg. Oru
odłożono.
gie
miejsee
zajął .:espól
LZS
%082,S kg
Po rozgrywkach XIII rundy Wielkopolanka
1
trzecie
WKS Grunwald Po;zn.ań
pierwsee miejsee zajmuje Grąb
189()
kg.
czewSki !!,5 pkt.,
2) I 3)
W ramach tJ'Ch zawOdów M.
Adamslct l Kastro po 8,5 pkt .•
nsta,n<:>Wił
4) i 5)
Lewi l Sehmidt po Kałumy - z Gwardii
dwa rekor'dy okręgu łódzkiego
q pkt.
uzyskując w
wycisku 130 kg
D?Jiś o godz. IO
dogrywka i w trójboju 395 kg zdr.byXIII runtl:v. a godz. 16 XIV, wając tym samym
klasę
mlrooda. · treg)
~nwską. (a)
Sidorem,
Pytel ze

Sliwiński

* Odznaczen
ia dla
..
o .. k d . T t w· lk"
:: ~ ~„:}~~„H!~~e:~„:-;-=:!,~"~~ ! Na peryferiach logiki

zasłużonych łodzianek ,„_...~,,,~,,~~~~~~"~"''"''-~

3tys zł od ,,Argedu"

iHoracy Safrm

na Centrum
Zdrowia Dziecka

Aktu dekora.o.U dokonaA prz ewodnic:z.ąey
Prez.
RN
pracuje w µrooukcj• i ul"łu-1 JlP.krcc sięga.m pamtęciti
E. Kaźm:IBroz.ak, który w ~ roecrnnyeh
stawach
pl>d7liękogach - grabulacje i naj1lepsize
w la.ta szkJolne, spędzowa.I kobietom na.S'Zego miasta za ieh trud i wysil.ki, &kiażyczenia złożył
Misiak w
ne w. pr.;es~rmnych cedając jak najlepsre ży<menia
da!Sll.ych
osiągnięć w
praey
imieniu K()ffiiSlji Wspólp•racy
la.eh
P_03ezu1ck1ego kl.aszto2lawodt>wej i w życiu ostłbi stym.
Spóldzielezej.
Wszy:>tkie zaru., sU1_1e mi prz~ oczyma
-, .
proszone ot.rzymaly czerwone
straszliwa fotogra.ticz.., w kieOdznaki Honorowe m. LoB. JozW!laik:, 1: Just~ E. Klep..
gożdziiki.
Należy dodać, że
;ona do tonitku moich pie-i:
dzi otrzymały: J. Boryea, H.
~rek, A. Mrnhalak, W. Mokażda łódzka spóldzielczyn'
wocin poetyckich.
Na te3
Dt>l'OŻyńska, "!l. Gert.ner,
E.
liter. K. Nejman,. M. Rotte,
z okazji Swięta Kobiet otrzY
podobiźnie,
która memalo
Grabarczyk,
H.
Jabliońska.
E. Semotiuk, J. Sikorska, K.
muje upominek.
Upominki
przyczyniła się do spopulaStocka, A. Tesarska, ~· • T-0i kwiaty wręczone będą rówryziowa.nia
wzmiankiowa.nema.srrewska,
W. Kwa.smevi:inież renóstkom.
go
zbiorku,
tkwi!em
.w
0 Js~. L. W~ll'l'!twska: .1·
350 kobiet z PSS Lódź-Baprzy-ciasnym
a.wstriackim
ruoohoiwska 1 S. Jaslde'W'lcz.
łuty sipotkalo się wczoraj w
mundurku
ze , sztywnym,
Ci:lonkowie Prezydium wręKlubie ,.Społem" na przystojqcy.m kołnierz~, gloczyili wyróżni<Vnym kobietom
jemnej herbatce.
Okolicz:nowę miałem. przepisoW-O owiąoZanki
kwia1iów.
Wie le
ściową cz,ę.ść artystyczną wYgoloną
niczym a.reszta.nt,
kwiatów wraz z najlepszykonała
mlodz.ież
zelemeoowszyję za.ku-tą w
kauczu,koW dość szybkim tempie prze
mi
ży=eniami
składali
koleska.
wą
obrożę...
Na u!ky. zaś
b:egają
wyburzenia kamienic
dzy z pracy i znajomi.
l>7Jiś 6 bm. wiec-norem
u.zu:peiniała
przy ul. Narutowicza. Dotyc zy
ten
uniform
Towa;rz.yskl, mily charakter
to domu nr 31 (przy rogu KiTeatrze
Wielkim
odbęd'l'Jie
gimnazjalny
nislc0; cza;pka
lińsk·iego)
i nr 21 bliże j
miało spotkanie kierownictwa
się ogólnołódnka akademia z
z, ceratowym dCJtsz~iem. Spe
Sienkiewicza. Szybkie przepro
ruchu spóldziekrego z i:,odzi
okazji Swięta Ko"biet. w e"lęc;alnP. . zarzq,dzernie
. c. k:
wadzenie rozbiórek
umożliwi
z działacz-kami kół i komisiji
ści a.rtystycznej „Zemsta nie·
Szk-O!ne3
RadV ~ra:J'(PlJJeJ
Miejskiemu
Przedsiębiorstwu
spól>dzielcz.yń.
Na ich ręce
tope:rza".
(Kas)
ustalqro, że w11si;iko~ć C>k:yRobót Progowych dokoil.czenie
cia na,szych
uczniowskie/i
pQS?.....erzan.ia,
mnodernizowania
mózgownic
nie mogła przei wydzielerna
drugiej jezdni
krocza.ć grubości trzech męna ul. Narutowicza od ul. Arłodzianki
mii Ludowej do Sienkiewicza.
sk.ich palców. Zimq nosiliPrace te z()S\.ąną
zakończone
śmy dhi.gi, workawcttu sz11ieszcze w bież. roku.
nel, któTy w miMę przy1
Jednocześnie
przystąpiono do
śpieszonego
cho®
obija.Z
wyburu.ni,a
oomu
przy
ul.
się bezceremonialnie o rozSterlinga 31 (przy rogu Jąra
luźnione sznurowadła trze·
cza) za Teatrem Wielkim.
!<iszcze męskie od „Próch
wtków.
Dom ten uniemożliwiał pasze
nika" zyskały sławę nie
rzenle ul. Sterlinga. Znstanie
Nic dziwnego, że w czatylko w kraju ale i za
ona - na odcinku od Jaracza
granicą.
Te modne płaszsie w<l!ka.cji z niekł,a.manq
do Północ.nej - jeszcze w bież.
cze
wykonują
przeważnie ..•
radośdą
i
utęsknieniem
ro.ku .unooeMlizowana. (a)
kobiety. Stan owią one 75 proc.
wrocaliśmy
dio „cywila",
zał0~i.
Dyrekitor naczelny zato
jest do naszych powszedk!a<l u ma wiele słów uznania
nich tużurków t pM-tek.
dla takich pracownic jak Alicja Matusewicz,
która
jest
ni.foie
wu
koch(ffłi!
szefem p rzygotowania prO<!ukNie piszę ;a
tych
cji, Irena S-pinkiewicz peinią
słów
'
bez
kozery.
Uca funkcję
szefa
zaopatrze8 I 1 marca - z okazji ~TW3
wazami je za skromny, acz
nia
przedsi ębior stwa
i
Jamna
nia wystawy poświęconej KaStaniislawska historyczny przyczynek do
szef krojowni.
zachskiej SRR - w ŁDK (ul.
Pełnomocn ikiem
dyrektora do
wszczętej
na !amwch naTraugutta 18) odbędą się prospr.a~
ogólnokrajowego
zrzeszego pisma dyskusji „Zn
jekcje filmu „Grzesznicy bez
nen1a
produc
e
ntów
płaszczy
winy". (o)
i przeów mundurkom szkol
męskich i chło pięcych jest tak
nym". Co do mnie, je&tem
że kobieta, mgr Barbara Chał
-przeciwko
mundu.rkom, kt6
ko. Jest ona z wykształcenia
rych
fasem, krój i d!u.gość
ekcmomistą. Wygląda mlodziut
ko a przecież w p!'zemysle ow centymetrach 'Określalyby jakieś ścisle przerpisy re
dzieżOM1Ym
pracuje 20 lat, w
tym 8 lat w „Próchniku''. Do
sortu oświa~y. A jeśli ju;'
nego tego zadania podjąl sięl jej obowiązków n-"leży koorustalimy jakiś model dla
Mostootal-Będz.in.
d ynacja pracy
w
12 zaklażałuję
poszczególnych
swoJe1lO ·kroku, ponieszkól,
zadach
zatrudmających
7 tys.
1
waż praca, którą z całym prze
3ięgnijmy
najpierw fachn·
Montarż wiei'. - na ziemi
osób i wytwarzających roczkona·
n
iem
można na z\va ć
piowej
por<Uiy
renomowa.n11ch
juri. rozp<lCT.ęto. SamQ windonie 2 mln s.ztuk odzieży.
n;_ erską, daje dużo satysfakcji.
m~strzów !u.b mistrzyń igły.
wanie
elementów w
góre
Co zdecydowało, że zgoPrawd1-iwe to dla mnie zado
przeciu
$t<1wirtjąc11ch
~ię
:przewidziane jest na prz.elndma się pani objąć takie trud
wolenie
kiedy w ciągu dwu
przysłowiu,
że „nie su:knia
mie marca i ik!wietnia. Pra~o? i odpowiedzialne stan owilat wydajność pracy w 1.akła
zdobi czlowieka.''.
Chodzi
dach
drol>nej
wytwórczości,
t'3. ta IPObrwa akol:o 2 tygodPasjonuje mnie eksperyo to, aby to ujednolicenie
które należą do naszego zrzellń.
(a)
ment. Muszę przyznać, że n!P.
sze-nia, wzrosła

PT'aCO<Winicy

lódzk.iego „Arprzekazali 3000 7..1 na.
budowę
Centrum
Zdrowia
Dzieeka. w Warau.wie. Pma
tym załoga
tego przedsię
biorstwa praekaże dla Centrum sprzęt kuchenny wargedu"

tości

3 tys. zl.

(w)

Na razie
wyburzenia •••

Wszystk o
o sprawach

kobiet
Na ten temat
CzytelniczkMnl

r. naseyml
raz.mawiać

i:-re;~T~4!t::

w czwartek. 7 marea

sekrclan Rady Kobiet
m. Lodzi.
oraz crzlonkinie Ra.dy Kobiet

Pasjonuje mnie eksp erymont.„

Anna Mrtczkowska
Leokalłia Rzepkowska

P

PROPONUJEMY TEMAT1Z:
Zdrowie

"Grzesz o icy
bez winy''

kobiet

li

Możliwości

li

Udział

podnosrr.enła

kwalifikacji

zawodoWyeh

lrobieł

życlq

w

spolOO?.n<>-poHtycznym
usług i
hMldłu
Awa.nse kobiet•

•
„ ______
..... ______ _
•
Oeena

W naj'bliżsiz.ym cz.asie przystąpi się na budowie stadioLKS do montowania wysokich, bo aż 45~mebr<JIW)'ch
wież oświetleniowych.
Będą
to potęż,ne stalowe k!ratownice. Ich montaii: nie należy do
irzeczy łatwych i p-0wszechnie stosowanych. Kierownictwo budowy 11iczyło eię nawet z konieczm.O!Ś'Cią
stania w tym celu z pomC>cy helikoptera. Niestety, nie
u<lalo się
wypożyczyć
jmiIlJU.

Wieże

zostaną

zn<lw
otrzymalismy
od
jednego z Czytelników a·
larmujący
list
nt.
nie
uporządkowanych
w naszym mieście
spraw bezpań
skich zwierzat chorych lub
padłych · na ulicy.
Na
przejeździe
kolejoW}'1Dl
przy ul. Srebrzyftskiej 17 lu-

„Coles".

I

Podnosi <m el.Ementy na wy60 metrów. Wieże pow trU'cll częciiach ll1'a ziemi w pozycji leżącej
ii k1awa11kami zostaną podniesione
mi żądaną
W)'\SIOkość
i. tam będą sPawane. mrud-

-1

Klo

wylosował

nagrody

--- - w naszvm konkursie==::::::::::

z okazji ·Świqhl Kohiel
Zgodnie z za.por;111ied.7lią, we"°
raj, o godz. 12, w n>aszej redakcji
odbyło ~ę
los~wanie
nagród w konkursie organJzo
wanym wspólnie ze Spóklzielnią „Czyst'!'Ść" z <Jtl<:a;,;}i Swię
ta Kobiet".
Spośród nadesłany.eh 3.005 od
powiedzi nagrody wylosowali:
Kaxol
i Grażyna - Jeiewscy,
ul. Niemcewicza · 5(1 m. 44 lodówka;
Irena Kaczorowska,
ul. Lorentza 1-a m. 4 od·
kurzacz;
Anna Włoszczowska,
Marys<ińska 42-<i m. 3 mik·
ser; Teresa Lewicka, ul. Mokra 31 m. 2'l froterka; Ire•
na Berenc, Kiliń skiego 53 m.
:is malinka do wyciskania

~
jj(,~
~""°...,.,.%1&1

ag;: -

„Problemy
związane
z
procesów technologicznych" Odczyt
mgr
inż.
A. Piaskowskiego, o godzinie 18, w Domu Techn•ika
(Pl. Komu~y Paryskiej 5).
CJ

identyfikacją

o

„Przegląd

wydarzeń

mię

dzynarodowych" odczyt red.
J. Lebenb urna, o godz. 18, w
Klubie TPP-R (Narutowicza 28).
Cl „Meksyk tańczy i śpiewa"
nrelekcja mgr A. Dembicza
o godz. 18, w ŁDK (Traugutta 18).

-

owoców; 4 talony na

Cz

I

<Kas)

zaprenumerowałeś
„Dziennik lódzk i"

= na II kwarta ł

•

I

§

pociąg
przejechał
psa.
było komu 11:0 uprzątnąć.
Zwierzę
przesunięte
pomiędzy

tory, męczyło się przez kilka
godzin, a ponad nim z łosko
tem przejeżdżały pociągi. Dróż
nicy do których
zwracali
się w
tej sprawie przechodnie
- odpowiadali, że to nie nale
,;y do ich obowiązków. Rzeko
mo aie mieli również możli
wości
powiadomić
lecznicy
zwierząt,
by ktoś przyjechał i
uśpił czworonoga.
Nie
wiadomo
zresztą
c.zy
lecuiica wysiałaby swego pra
cownika na miejsce tego nie•
codz.iennego wypadku. Przy O•
kazji bowiem innych tego ro
dzaju przypadków gdy jakiś
pojazd pn:ejeebał na ulicy kota lub psa - ja.kie. mia
ły miejsce w Łodzi, dowiadywaliśmy się, że lecznica zwje
cząt nie ma z tym nic wspólnego.
Zachodzi
więc
pytanie kto
ma się zajmować bezpańskimi
chorymi, rannymi lub padły
mi 2Jwierzętami, znajdującymi
się na ulicy? Wydaje nam się
- a -zabieramy głos w ter spra
wie nie po raz pierwszy że
tego rodzaju
ostatnie usługi
nale,;y uruchomić prz~- której
kolwiek
z
łódzkich
lecznic
zwierząt.

Czekamy na informację, któ
rą przekażemy
naszym Czytelnikom gdrie należy
zgła
szać
tego rodzaju przypadki.
iwitl

SPÓŁDZIELNIA

Plracy
Lekarzy
Specjalistów
„Zdrowie" wykonuje w
punkcie usługowym przy
Al. Kościuszki ff1 wszei
kie zabiegi ginekalogicz
na
oraz
przeprowadza
badania histopatologiozne i cytolog;i=ne. Telefoi1 382-&o
1612 k
PLAC budowlan-i"W dziel
nicy Chojny sprzedam.
Pasikows_~i, -· Społeczna 11
DOMEK
jednorodzinny
murowaD'Y
sprzedam.
Zgieriz, SokQ&oW§ka 19
sp;zedam.

·n ie sp-rzect<H~,__T.eL
KREDENS
pokojowy
sprzedam. Łódz . Główna

358 - 25

=
i

immHlllUIHUIUlllDllU llllllDllllJll

teg-0
Nie

- W związku ze swymi obo
wiązkami
służbowymi
często
wyjeżdia
pani
w delegację.
Jak godzi to pani z obowiąz
kami żony i matki?
- w domu obowiązuje tak-1
:l e
koordynacja
wszystkich
czynności.
Zarówno mąż, jak
16-letni Tomek oraz 15-letnia
Kasia mają swoje zadania. Sta
ram się ich usamodzielniać .
W rodzinie panuje podział pra
cy.
Mąż
pomag? przy zakupach czy przy transporcie nie
Iizny do prania. Kasia sprząta
mieszkanie, Tomek jest odpo
wiedZJlalny
za
zaopatrzenie.
zwłaszcza w
artykuły technfoz
ne.
On
wykonuje WS>Zystkle
drobne na.prawy, mimo że mąż
jest Inżynierem mechllnlkiem.
Co sądzi pani o zajmowa
nla eksponowanych stanowisk
przez kobiety?
że mogą sobie dać radę
tylko wtedy, jeśli oprócz wysokich kwalifikacji
posiadają
dużo energ ii i t_r_pchę zdolnoś
ci dyplomatycmych.
Rozmawiała:
KAS.
Foto A. Wach

G~

m.

C)'n&,

I

42-d, pra'W".a ofipiętro. Po li

_

O G I:. O S

zENIA

przed „Balat onemu
Dużą
sensację
wwudza zainstalowany
przed
„Bałato
nem" automat z piwem. Wystarczy wrzucić dwa złote - po
złotówce
a z kranu leci do
kufla małe jasne. Już w pierw
szym dniu - automat za,insta
low.a.no 4 bm. mo:Ona było
zaobserwować
długie
ko.Iejkl
'n mini-pijalni. Pomysł „chwy
ci!". (j. kr.)

2'MOO· •

~

Słuszme.
I reżyserem?

Od czasu do

ez<tsu.

Proszę pana., c.zy ja nasię

na

~,

scenę?_

łem.

----~-~---~--,

__, ____" _______
Automat z piwem

z

- Nie.
- Dlacze{1!07
_ Bo
pam.i stę
ba.1'dzo
kiepsko szminkuje.
Na,za.jutrz przy śniadaniu
zamieniliśmy kilka zdawk-0wy-eh słów na t-ema.t 11ogody,
a.le na.sze kola.na nie
spotka.ly się już pod sto-

zało
naszą
dorodną mło·
dzież z jak najlepszej (ze·
wnętrznej)
strony. W imię
estetyki można przy tym
stosować
1'ozsądny
libera-

lizm, a nawet tu I ówdzie
tak zwa.nq taryfę ulgow~.
WsizCJtkże i nóżka nóżce nie
za.wsze jest równa .••
Jestem
natomiaat

że

jest pa.n aktorem.

E. Kaźmierczak
przewodniczącym

ŁRPH
Wczo.raj odbyło się
posiedzenie
Łódz:kiej
Przyjaciół Harcerstwa
dy Chorągwi Łódz_kiej
Wzięli

w&pólne
R.ady
ora!Z: Ra
ZHP.

w nim m. i·n. udział:
sekretarz KŁ PZPR - H. Rejniak i przewodniczący P.rezydium RN m. Łodzi - E. Kaź
mierczak.
Referat na temat
„Zasady
Ideowo-wychowawcze
harcerstwa w szkole średniej i czyn
niki warunkujące
ich prawidl<>wą
reaJiza-cję"
wyglosHa
Anna Rosel-Kicińska - komen
dant c.i.orągwi Łódzkiej ZHP.
o
-specjalnościach
drużyn
mówiono zarówno w referacie
jak i w dyskusji :".Wracając uwagę na konieczno6ć atraikcyj
nych form
wychowawczych.
Sekretarz Kl. PZPR - R. Rej•
niak podkreślił m. in. koniecz
ność
pllłllocy
ze strony róż•
nych inlitytucji dla harcerzy.
W imieniu KŁ PZPR wyraził
on
uznanie
dla Wojskowej
Akademii
Medycznej,
która
w8zechstronnie współpracuje z
Łódzką

Komendą

Chorągwi

ZHP.
Jeónym
z
przejawów
tej ws-pół.pracy są argainirowa
ne jako jedY'Ile w kraju harcersk·ie
manewry techniczne

zimą.

Satyryczne okno „Karuzeli"
Redakcja popularnej „Karuzeli" znalazła atrakcyjną formę, a~by ze swoimi rysUITTka
mi wyjść dosłnwnie na ulicę:
oto w witry.n ie Biura Ogłoszeń
Wydawnictwa
Prasa
Łód'Zka
(Piotrkowska 96) zorganizowała
„okno satyryczne". Znalazły- &ię tu 3 rysunki o zró7A1lcow~m<1j tematyee i tendencji:
palityc.zna satyra :r. Ibisa-Grat
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§ ~e~~2k{~o 30 ~4~
~ PIANINO n~oc'żesne na
S płycie metalowej, w do
i- firmy
bcym Sz.ina.r~
manie i -radiole
pH-

U Ż

w

menłtofia 38 m. 12. Ha.lina Kozakiewicz, Zamenhofa 38 m. 12,
Liliana Łuczak, Murarska 22-,
Leokadia Człapińska, Koło<W:iej
ska 16.
Hasto, które należało ułożyć
z syloo br.zmi: „Czysto6~" p-0
maga kobiecie". Jednocześnie
dziękujemy
Spółdzielni
„Czystość" u
ufoucdo'Wanie tak cen
nych nagród. Zapraszamy oooby, które wy
lOS<>Wały
nagrOdy na uroczystość
zakończeniia
konkursu,
która odbędme się 8 bm, o go
dzinie 1'2 w Klubie Dziennika
rza, Piotrkowska - 96, I pię~ro.

.„ ,. ?
"':J;;!

§======..

UISługt

Spółdsziel·n·i „Czystość"
wyloso
wały: Botetia Kil'lakiewicz, Za
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potężnego

SO'kość
wstają

daję

uczniowskiego ubforu poka-

o 33 proc.

Czq

Komentuiemy

zamEm!towa-

!P'l'zy pomocy
z im.partu

-

„
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do ttieo celu.

dźwigu

Pewneg.o wieczcn-u po kolacji, sq,siad.ka. za.gadnę!a:

M

korzy------ -------- -----

ne

sów.

.
I

Ha budowie stadionu lKS

gł<1Wea

Nfo

Interesuiqce

Janina Zajdel

•

.W

I

będ.7'ie

~

przejed'l!C.nym
wrogiem
w.szel'kiego
ma.kija,żu
w '
szkole,
godzi on blowiem 1
nie tyl·k-0 w poiwa.gę uczelni ja.ko takiej, ale i w n.aturalnq urodę i świeżość
dziewczęcych lic, zwamych
w naszym pięknym języku. '
ja.godami.
A
poza
tym, '
większość TWStola.tek „u&ku 1
iteczni<I."
to s~cykowanie
bardzo nieudolnie,
szafujq,e bez umia.r.u czar- '
nym,
niebieskim i
o
zgro-;io!
zielcmym kolorem.
w-Oha.m się o tym
,pisać, clwć przed la.tu
ponilos!em z tego i>o·
w-Odtu poro,ilkę tlowairzyskq.
Dzialo się to w k"ł'ysnic1dm. PEnWl~ie.
Sąsiadowalem rprzy $tc1le z fertycz-~
ną brunetkq,, rozwódiką w
przedbal"UJ;ko-..vskim
wieku.
NaJS:za mw.jomość ogra.niczala się w grwncie "ł'Zeezy do
wp-rzejmych pyta.ń i odpowiedz.i.
Pod. stołem nato- '
mi<hst mme3 przestrzegalfś·
my przyjętych w ,,do-brym
towa.rzy.stwie"
kcmwenan-

z.

DROBNE

UCZNIOM klas I-V sła
bym w nauce opóźnfopomoże nauczyciel
-nym,
specjalista
klas początkujących.
Wólczań
ska &l m. 9
49875 g
- - -- - - - - _ _ _
OPIEKUNKA do dziecka po·trzebna. Bratyslaw
ska 5-a m. &9,
Plata.I<,
od
16
P<>_g_. •z. _ ---~_!~g
UCZENNICA do zakładu
fryzjerskiego (po 9 klasach) potrzebna.
Więckowskiego ~-47_ _ 50082 g

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. -. - - - GARAŻ . w_ śródmieściu l\lLODE . malze~two ~
lub
d0;el?1ca Dąbrowa cz_lonkow:1e
spoldl2l1elm
- WY"naimi.e Zariąd AJp- m1eszkan1owej, poszukutek Wojewódoztwa ł-ódz- je niekrępującego poko
kiego, Łódź, ul. Roose ju sublokatorskiego
na
velta :Wł. Tel. 222-08
3· lata.
Najchętniej
w
- - - - --~ródmieściu.
Ewent. piat
lltAŁZEl'ilSTWO poSl2lUkU- ne z góry. Oferty „49873"
je sublokatorskiego po- Prasa, Piotrkowska 96
koju „ n.a
rak . . Oferty GARAŻU w okolicy ·obi:°
„49925
Prasa, P1o·trikow Stałi-ng,radu
poszukuję.
ska 96
Tel. 204 _87 , godz. 8_ 16
2 POKOJE, k'\!Chni.ę, w l?ADIOODBIORNIKI
z RENCISTKA zaopiekuje
blokach zamieruę na po wkresem UKF 100 MHz su::
dzieckiem
4-5-letkój kt;chmę i oddrliiel- pr zest raja do częstotlii- nim na ~ godzin dzien
nie' pokój. Tel. 409-41 w wości łódzkięj stacji o- nie. O!e·rty „4992·2 " Pra
gO<!oz. 18-20
49898 g raz
telewizMy,
radio· sa, Piotrknwska 96
--.- - - - -- odbiorniM lli'Prawia inż.
- PRZYJEZDNY posmkuje Anto ni
Biliński,
za- WYKWALIFIKOWANĄ
noclegu 2 ra?.y w mie- kład Radiowy, Namioto kwiaciarkę i pomoc nasiącu.
Oferty
„49004" wa 22
(Nowe
Złotno), tychffi'iast
zatrudnię.
~rasa,
Piotrkowska 96 go dz. 12-18
49900 g Dzwonić w godz. 8-11 i
17
2
AWALE"
k
j
l"QREPETYCJE!-mat
ma - 0,
tel.
ŻeK
"
poszu u e ~
e
•oms•klego 'J:1 2ff1-92,
m 23
~ublokator skiego p<,koj 1, \yka,
fizyka,
chemia. ·
·
-· ·
- -najchętniej
w blokach. R zgowska
56-a
m.
10 ZAOPIEKUJĘ się dziećTel. 491=35• g~z. 11-1~ (,przy Lec~ru=e~
mi u siebie. Tel. '4CIQ-37

i

kowskiego („Ofensywa a1!ł,erY
w :'?łjetna.mie")
oraz
diwie satyry społeczne K. BaTanieckiego 1 K. l!tozolewskiego.
Inicjatywa pożyteczna! Uwa
Ulmy jednak, że jest t<> raczej
„C>kienko"
~3„n 1 i.żeli
„okno satyry". Cey w przyszłości nie
można by .powiękŚz;yć go preez
eksponowanoie nie trzech, ale
przy·n a)omnlef 6 _!"ysunkow!
Moini-wystarwę
„Ka•ruzeli" zor
l(a-nfaowano W nie_zwykle szezęś
liwym miejscu przy ruchli
wej ulicy, przez którą przewija się tysiące
ludzi.
Tak
więc
peł>nić- może ona poży
kańska

t_eczną

funkcję

Po dyskusji uchwalono tekst
listiu do de.iałacz;y Rady P ·r zyjaciól
Ha.reerstwa w sprawie
dalszej
p~mocy
dola drużyn
specjalnośoiowych. RównJeż na
wczorajszyin posiedzeniu
wybrano
na
przewodniczącego
Łódzkiej Rady Przyjaciół Bar
cerstwa Edwarda Kaźmier
czaka przew. Prez. RN rn.
Łodzi.
Jednocześnie
rada zło
żyła
pods2Jiękowanie
Janowi
Pakule za aktywną pracę na
pełnionym dotychczas stanowiskU przewodniczącego ŁRPH.
..
J • .Kr.

sygnelizując

przechod111iam (i to w formie
atrakcyj.nej) sprawy oraz pro
blemy społeczno-po_!]tyczne wa
żne l aktllal-ne.
Skoro redakcja
,.,.Karuzeli'',
w której pracuje tylu
popularnych i uta•lentowanych saty
ryków powiedziata „A" do
brze będzie, jeśli konsekwentnie, nie popr-zestając ;na namiastce, t>gwie rówin·!eż uB".
Czekamy ina to!
M. J,

ZA lłZECZV
POZOSTAWIONE
W CHLESłE

ZAKt:AD
NIE ODPOWIADA

Grzywna -za trzepak
Mardatn Kolanek (Smocza 7)
tirzepa•k metalowy war
300 zł. Kolegium Karno·
Administracyjne
ukarało
gc>
grzywną w wysok<>Sci 1.000 z!.
uk·radł

tości

(W)

DZIENNIK ŁOD7iKI nr 56 (6601) 3

WAZNE TELEFONY
Informacja telefon. 03
Pogot. Ratunkowe
09
Pogoi. 1\łO 07 •OO·OO 500-00
Strat Pożarna
08
Ipformacja PKS
265-96
Informacja PKP
581·11

Piotrkowska 282) eodz .
10-17.

TEATRY

•

CO!!ldzie?KiEOY?

lat 18 (ang.), „Spojrze
nie w słońce" od lat
16 (jug.) godz. 15, 17.30,
20

Sl'UDJO
„Darł init"
od lat 18 (ang.) godz.
17, 19.30
„Wikingowie"
I miłość"
od
lat I 6 SWIT od lat 14 (ang.) god?:.
(franc.) g. 19
IO, 12.30. 15, 17 .30, 20
ł,DK „żywot Mateu·
sza" (poi.) od lat 16 L ·. TRY - Bajki: „Blę·
kitny
kaczor i.3 k", "czap
godz. 15 .15, 17.30. 2G
ka - niewidka", „Ozie
MŁODA
GWARDIA
Je
starej
„o
„Czterej
pancerni
i grzebieniu. lipy"który nie
pies" Zes-taw III od
cbcial
myć
zębów"
lat 7 (poi.) godz. to .
0 Peti i mat;icz.na piłka",
12, 14. 16. 18 ~Galia"
,,Kot
brzuchomówca•'
od lat 18 (fr.) g, 20
MUZA - „Wojna I po· g. 18, 17. „Bokser" od
kój" od lat 14 (radz.) lat 14 (poi.) g. 18. 20
g. 16, 19
DYZUR1' APTEK
UKA - „Mściciel w ma
sce" (ang.) od lat 14 Pl. Kościelny 8, Piotr
g.. 15.30. 17 .45, 20
kowska r;r, Piotrkowsk;i
POLESIE
„Synowie 3117, Obr . Statingraclu 15.
magnata"
(węg.)
od Armii Czerwonej 8, PL
lat 14 g. 17, 19
Pokoju 3.
POPULARNE - „Jo-jo•'
(fr.) od lat 14 g. 15. 17
DYZURY SZPITALI

MUZEUM RUCHU RE·
TEATR WIELKI g. 18
WOLUCYJNEGO CGdan
,.Zemsta
nietoperza"
ska 13) czynne w g.
{przedst. zamkn•ięte)
9-15.
TEATR
POWSZF.CHNl" MUZEUM SZTUJU (W!ęt
g , 16 „Swięta Joanna"
kowsklego nr 36) godz .
(pr zedst. zamkn ięte)
10-17.
MUZEUM
ARCBEOLO·
TEATR JARACZA (W sa
GICZNE I ETNOGRAli ul. M'>n iuszki 4-a)
FICZNE
(Pl.
Wolnog. IŚ.~O „W pustyni i w
/;cl 14) godz. 11-17.
puszczy'', g. 19 ,,Nie
zap omnisz owych dni"
KI N A
TEATR NOWY - g. 11
„Trzy
białe
strzały", BAŁTYK „Old Sureg . 19 .15 „Damy i buza
band" (jug.-NRF)
od
ry"
lat 11. godz. 10. 12.30.
KOMUNIKAT, z powo15, 17.30, 20
du
dłuższej
choroby POLONIA - „Flip, Flap
jednego z aktorów, Dy
i inni" od lat 11 (USAl
rekcja
Państwowe~o
g, 10, 12.30, 15, 17.30, 20
„Długość
pocałunku"
Teatru Nowego
zmu- WISŁA „Kiedy
ml ·
(czeski) od lat 16 g. 19
szona
jest
odwołać
!ość była
zbl'odnlą•· PRZEDWIOSNlE „Pol
planowane przedsta.wie
(poi.) od lat 16. g. 10. lyan!la" (ang.) od lat
nia komedii „Blacharz
12.30, 15
17.30, 20
li g, 15,
„Panowie i
burmistrzem" w dniach ,VŁOKNIARZ _ „Arne- panie" (wł.) od lat 18
6, 7, 16.. 20 I 27 marca
rykańska żona" od la•
g, 17.30. 20 (seanse zam
br. ~ami.ast. wym. spek
16 (USA)
godz.
IO . PlkOnN
i ęltFe)lł
takll w dniach 6 •. 7. 16
„Fanfan Tu
12 30 15
17 30 20
1 27 marea będzie wy
· '
'
· '
lipan" od La<t 18 (fr.)
•tawiona komedia „Da ADRIA - Pożegnanie z g. 15.45, 18, 26.15
.
my I huzary" a dn ia
tytułem:
„Kandyd POK~J - „W martweJ
20 marca
sztuka pt.
czyli
opt:i--mizm
XX
pętll" od lat 7. (radz.)
„Tkacze".
zakupio.ne
wieku" od lat 18 (fr.l g. 16, „Noc ~?•l~bna ·
bilety zachowują swą
g. IO, 12.30, 15, 17.30, 20 od lat 16 (fmski)
g.
ważność.
CZAJKA - „Billy Budd" 18, 20
MAŁA SALA godz. 20
(ang,) <>d lat 14 g. 17 . REKORD - „Z~cle mal
„Szkl,na menażeria"
19.15
żeńskie". Czt:sć Il
TEATR 7:15 godz. 19.15 F.NERGETYK - nlee-zytl
„Ona" od lat 16 (f•r,·
„Zielony .&"1"1"
ne
wł.)
g. 10. 12.30, 15,
OPERETKA nłeC?:yn·
GDYNIA „Włóczęgi
17.30, 20
na
Północy"
od
lat 7 ROMA
„ZarezerwoARLEKIN - godz. 17.30
IUSA) g. IO. 11, 14. 16
wane dla śmierci" od
"Maski .mistrza Fan·
18, „Karabiny" nd I.at
lat 16 (NRD)
g. 12.
tasl,<i"
16 (braz.) g. :ro
14, 16, 18, 20
PINOKIO - godz. 17.30 HALKA
„Ostatni SOJUSZ - „Jowita" od
,.Niebieski piesek"
brzeg" od lat 14 (USA)
lat 16 (poi.) g. 17, 19
g. 15, 17 .30, w
STOKI
„Grobowiec
t MAJA - „Działa Na- Ligei" od lat 16 (ang.)
MUZEA
varony"
od
lat
14
g. 16, 18, 20
l\IUZEUM
HIS'l'ORil
(ang.) g. 16. 19
STYLOWY - . STUDYJNE
WŁOKIENNICTWA (ul. ŁĄCZNOSC „Włoszki
„Złączeni
losem"
od

l

Faryzeusze zTel-Awiwu
(Dokończenie ze str. l)
Za rozgtrzygnięte uważa
się
takie zagadnienie

ret.

Hł·łł

zgłoszen i a

-

na wizyty •domowe w
godz. 19--5. Na miejS<"u
przyjmowani są chorzy
w godz. l&-7.
Nocna pomoc plelęgniarska, Al. Kościuszki
48, tel. 32ł·09 zgłoszer..Ja telefoniezne na za.
nleg! do domu w godz.,

w Rzymie
Premiera „Tanga" ściągnęła
do Teatru „Eliseo" w Rzymie
przedstawicieli
świata
kultuory. krytyków i wielbicieli
teatru.
Pr?:edstawien ie
było przyjmowane
gorącymi
oklaskami przy otwartej kur
tynie i
stało się jednym
z
wydar~eń kulturalnych obecnego sezonu. Prasa rzymska

Wiad.

8.15 Na muzycznej
pięciolinii. 9.00 „Z pios e nką jest
nam wesoło". 9.20 Muzyka operowa.
IO.OO „Lalka"
ode.
10.20 Radiowa estrada piosenka·
rzy.
I0.35 Mel.
rozrywk owe .
10.45 „Najważn i ej s ze zapobiey:. r", 11.00 Muzyka dla wszy st-

ki ch. 11.30 Muzyka lud owa. 11.45
Publicystyka
m i ędzynarodowa .
12 .05 Wiad. 12 .10 Koncert z polonezem.
12.45 Rolniczy :twadrans. 13.0(l ,.Koloi;pwe ljsty" słuch .
13.20 Swofskie
melodie.
13 40 Więcej, lepiej. taniej. 14.00
Rep, li/•gi\cki,, 14.20 Mel. francuskie. 14.311 (t,) Zagadki muzyczne. 15.00 Wiad. 15.05 .,Nasze
spotkan ia"
· Czechosłowacja.
15.30 Dla dzieci „Wszystko inaczej" - odc. ,POW. 15.50 „E\dom
radzi". 15.55 Opinia konsumenta.
16.05 Studio ~ytm . 16.25 Na zoł
nierskieh szlakach . 16.35 Radiostop sportowy, 16.50 „ Wi".Yta w
pokoj11 137''. 17.00 „ABC big·
beatu".
17.20 „Ojciec
W!cgin;usz". 17.30 Ciekawe
książki.
17.40
Kwadrans z dedyk,acją.
17.55 Wiad. 18 .00 „Nuty. nutki'· .
18.40 Muz. i akt. 19 .05 K0'1cert
reklamowy. 19.20 „Wiejskie spot1<ania".
19.35 Koncert żyr.zeń.
2-0.co Dz.iennik. 20.26 Kronika spor
towa. 20.30 Koncert chóru Rotgł.
Wer ławskiej. Zl.00 Kone. r.:ho·
pinowski. 22.00 Prżegląd wyda-

rzeń.

22,20
Odtwonenle fragm.
konc. „Mikrofon
dla wszystkich". 23.00 Il wyd. dziennika.
2a.IO Wiad. sportowe. 23.15 Utwo
ry J. S. Bacha. 24 .00 Wiad.
PROGRAM Il
B.30 Wiad. 8.35 „Dz.iwn.a kalkulacja" - aud. 8.50 „Od melodii do melodii". 9.00 Gra Polska Kapela. 9.30 Wiad. 9.35 „Zie
lone sygnały".
9.50 W rytmie
walca. IO.OO Utwory
Smetany.
10.25 „NRd książkami M. Gorkiego", 11.25 E. f,.alo - Symfo·
n ia g-moll. 12.05
· kraju I ze
św iata.
12.25
(Ł)
Komunikaty .
12.30 (Ł) „Podróże bliższe i dal
sze " - rep.
12„a <Łl Mucyka
rozrywkowa.
13.25 .• Weekend"
- fragm. 13.45
Konc. z taśm
nadesłanycb
przez radiołc-n:e:
jueoslowiańską
!
rumuńska.
14. 30 Wiązanka
melodii.
14.45
r ek itna sztafeta . 15.00 Mel. ro7
rywkowe.
15.30 Gra kapela E .
Dvnarsk iego.
15.50 „Rewolucja
nlem!eeka" - fel. 16.00
W1ad .
16.05 Muzyka d;iwna. 16.45 Akt.
tód1k ie. 17.00 (Ł) „Godzin.a w
miekkim fotelu"
aud. 18.30
„ Klub eksporter ów". 18.45 Kurs
ięz.
frane. 19 .00 Wiad. 19.07 Nowiny I nowinki.
19.30 „Harfa
·~raw" słuch. 21.00 z kraju
i
ze świata. 21.27 Wiad. sportowe.
21.31 z na~rań ork. symf. 22 .20
Książki.
które na was czekają.
22.50 Popularne fragmooty oper.

buty

I~.

Przemysłu

La.J:>oratoriUl?II
Obuwniczego
w
Krakow •e
centralna placówka
projektowo-badawcza
przemysłu
ol:mwniczego
w
kra•ju
opracowała
te<:hnologię nowe
go typu
obuwia
odpornego
na przemakanie. Są to pół·
buty męskie
z
gumowym
oto kiem wokół podf's zwy
i
półbuty z gładkich Skór tzw.
licowych które przed przemoczeniem chroni pasek cien
kiej foli gumowej umieszczo
nej
m i ędzy
pod:izewką
i
wierzchem.

Uni:w.ersytet Radiowy. !3.35
Nastrojowe melodie: 23.50 Wiad.
TELEWIZJA

23.15

9.55 Wychowanie obywatelskie
(kl. Vlll ;,uwaga! Uwaga! - po
ci ag
pospieszny
ds>
Warszawy •.. " (z Krakowa). 10.25 „Ostat
n · ~ s.łowa umierającej"
- film
z serii „Sherlock Holmes" (z Ka
tow!e). 15.45 M;>ternatyka I roku „Całkowanie
1>rzez częś
ci" (~ Wrocławia). US.25 Materna
tyka I roku
"Całkowanie
orzez ,1>ods-ta$nie" . .!z .Wrocła
wia). 16.55 Dziennik (W).
Dla d"ieci: „Pan Połka I Spół·
k•" (W) . . 17~
Film z •erli:
„Bolek I Lolek na wakacjach"
C '). 17 .30 PKF (W). 17 .4() Telekrarn (W}. 17.50 „Naddźwiękowe
samoloty komunikacyjne"
\W).
18 .20 „Zielony piersc'eń t.odzi' .
rŁ).
18.37 Wiadomości dnia (Ł) .
18.oO .,Muzyka filmowa
Sergiusza Prokofiewa"
(Z
Katowie).
19.20 Dobranoc (W). 20.05 „o;:,ta1
nie słowa umierającej" - film

17.001

z

serii:

„Sherlock

Holmes„

(z

Katowie). W.55 „Swiatowid"
magazyn wydarzeń tniędzynaro
dowych (W) . 21.25 Studio Współ
czesne: Stanisław Stanuch - „w
!esie'' (z Krakowa).
Ok. 22.20
Dziennik {W). 22 .40 PolitechnJk.o
TV. Matematyka I roku (powt.
' Wrocławia). 23.15 Politechnika
TV. Matematyka I ro-ku (powt.
:r.

Wrocławia) .

wartość

Buty z

otok.iem

ocl.~czają
WyJi:onaąe
z miękkich

się

Pogrzeb

odbędzie
a:ę
dnia
r., o godz. 16 z kaplicy cmentarza na Zarzewie.
ZARZĄD, RADA, PODST.
ORGAN. PART., KOLE·
ŻANKI i
KOLEDZY ze
SP·NJ PRACY
„ELEKTRYK"

C. III. 1968

Dnia 5 marca 1968 r. zmarchorobie, prze-

Koledze STANISŁAWOWI
CZLAPINSKIEMU wyrazy
szczerego współczucia z po·
wodo zgonu

S. t P,

Marianna

I

BRAT

\\'olsztajn

składaj!\

z domu SNIEGULA
Pogrzeb odbędzie się dnia
10. Ili. br. o godz. 16 z kaplicy cmentarza św. Franciszka, PrzY ul. Rzgows-kiej, o
czym zawiadamiają w głę
bokim smutku
MĄŻ I RODZIN A

DYREKCJA, KO~fiTET RO·
DZICIELSKI,
RADĄ.
PE·
DAGOGICZNA i MŁODZIEZ
ZASADNICZEJ
SZKOŁY
DZIEWIARSKIEJ ZPP
„SANDRA" w ALEKSAN·
DROWIE

W dniu 3. Ili. 1968 r. zmarł

Mąż. Ojciec i
żywszy lat 77

W

Dziadek, prze-

S.t P.

MISTRZ SZEWSKI

Popzeb
1. Ul. br~

odbędzie
o ęodz. 16

•ie

'Wyprowadzenie

stąpi

dnia

SYNOWIE,
CORKA i WNUKI

POGODA-

Dnia 4 marca, po
lat 31

przeżywszy

o

i

Wiktor.

na-

łfO·

ł

cierpieniach
P•

zasnął

w Pa,nn,

ZE ZGROMADZENIA DUCHA SWIĘTEGO.
!lfsza śwl.ęta i uroczystości żałobne odprawione zostaną
dma 8 marca br~ o godz. 18 w kościele w Aleksandrowie,
skąd nastąpi eksportacja zwłok do kościoła parafialneęo w
Małyniu.
Pogrzeb odbędzie się dnia 7 marca br., o godz.
12,30 w Malyniu.
Ro Dz I N A

~mian.

dziś

br. o

l\sjądz Zbiu;oiew Antoni
Rafał ł~zła nnński

Zachmurzenie
duże.
okresa·
mi opady śniegu, deszczu lub
Temperatura maksymalna ok. plus 3 stopnie C.
'Viatry umlarkawane I dość
s!l;ne, Jutro pogoda beZ wlęk·
mżawki.

zajdzie

„

SYN, SYNOWA
WNUCZKI i RODZINA

ciężkich

S.

zwłok

dn.la 6 marca

d:r.inie 16.30
kaplicy cmen tarza na Dołacb, o czym zawia~amiają pogrążeru w głę
bokim smutku

a kaplicy cmentana na KuTczakach,
o czym powiadamiaj• pogrą·
żeni w smntkn

..........„„„....„

Słońce

tragiczną,

lat 18

Ignacy Płonka Aniela Psujewa

gumowym
ele!?ancją.

7.30. a wzejdzie jutro o
6.16 . Imieniny obchodzą

śmiercią

przeżywszy

ŻONA.,

szych

dniu 29 lutego 1968 roku

zginęła

S. t P.

one l;>ędą główn'e
skór welurow~b
materiałów . tekstylnych.

i

Stefana Grzywacza

ła po długiej
żywszy lat 64

Nieprzemak alne

RAD IO I IElEWllJA
8.00

wysoką

także

O prz.ygot<T>mniach Izraela
do nowej woiny
świadczy
też
postępowanie
przywódców izraelsk'.ch sabotujących
rezolucję
Rady Bezpieczeń-1
stwa o IikwJdacj;i skutków
kryzysu blisknwschodmego
Awant:u'I'nicza polityka T~

artystyczną
utworu Mrożka,
„jego całikowitą niezależność
od wszelll:ich modnych kierun
ków" i umiejętność ,,swobodnego przechodzenia od meta·
fizyki do reali z.mu".
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PROGRAM I

Awiwu wyworu,Je równie! ~
niepokojenie
i )crytylkę w
samym Izrael\L Niedawno ga
zeta „Haarec"
opu.blikowala
oświadcr.enie
mlodych clzia.laczy społecmych i lrulturaJnych. którzy wzywali rząd
do wycofania wojsk z oku·
powanych ter'!!!!lów. Pod tym
samym hasłem dążą do stworzenia szerokiego frontu komuniści. którzy w
wyoofanil:
wojsk z ziem arabskich wi·
dzą pod.stawowy
warunek U·
stanowienia między l7Jraelem
i państwami
sąsiadującymi
Przygotowi.>:jąc się
pokojowych stosunków. Wa:rdo nowej wojny, Iuael myśli rówto, żeby przywódcy 12lraela
me:ż o
własnych
tyłach.
A posłuchali tych głosów, j~ii
tyl:y te, to jaJK: podkreśla aposiadają
oni jeszcze um if'>merykańska prasa. około mij.ętność
rozsądnego
rozumoliona Arabów na <>kupawa- wania.
nych terenach. Korespondent
G. SAWIN
„United
State>
News a n d , - - - - - - - - - - - - - - Wo.rld Repor+.", który od.był
niedawno podró-ż po okw))(>wanych terenach, rysuje obZONIE I RCYi>ZINIE składa ·
raz
my wyrazy głębokiego współ·
przymUSIJ'Wej asymiolacj1
czucia z powodu zgonu naszearabskich terenów. Następu
go wieloletniego członka i ko·
je - stwierdoZ:a koresporiden t
legi
- .,stopniowa aneksja
pod
kontrolą izraelslciej arm:Li".

,,Tango" wydarzeniem
kulturalnego sezonu

podkreśla

wujaszek zza oceanu

projekt
reorganizacji
1a;raelskich sil
morskich.
Jak podała niedawno ga.zeta
„New York
Times", w I:rraelu przyśpie
szono budowę „znacznej !iC?.by" kutrów patrolowych. W
USA i Izraelu mówi Sile także o tym, aby cześć olcrętów
amerykańskiej
6 floty rozmiecśc:ić
w
śródziemnomm·
skich portach Izraela. a jego
wlaSl!le siły morsikie zamif'nić niejako w przydatek do
6 floty.

dostaw z USA 50 niszczyc!eH
bombardujących
typu
„Phantom". Nie ba~ na to.
że
gospodarka Izraela znajduje się w trudnej sytuacji
w rezultacie wojny I wojennych wydatków, rząd lMaela
myśli
przede wszysbkim o
rozbudowie 9'.vego przemysłu
lotniczego W USA zakupiono już fabrv"kę samolot.ów.
która
będzie
produkowała
chla potrzeb wojska.

Ul. curie-Skłodowskiej
u _ przyjmuje rod?:ące
gLr.ekoJo.g lcznle
1 chore

z dzielnicy Górna; 01 .
Sterlinga 13 ~ z rejoni!
poradni „K" _ przy ul.
Kopc:ńskiego 32 t
N owotk! 80; ul. Przyrodnirza 1 •1 _ z rejoou poradni .. K" przy ul. Piotr
kowskiej 1117 I 269; ni.
M. Fol'nahkiej 31 z
dzlelnie„
Polesie;
ul.
Łagiewnicka 34 • 39
z
dzielnicy Batuty 1 Wi·
dzew
Informacje o dyżurach
npitali Innych specJa!
ności tel. 03.
Nocna
pomoc lekarska, ul. Sienkiewicza 137,

Dobry

zaakceptował

hawk".

godz.
godz.
Róża

(reg.)
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- Mimo wszysitko pnypus2lC2am, że adW'Ollcat
ję, albo mam sobowtóra, albo jestem posą
- Jerry'ego Nelsona.
Jest on jednym z
to -prawie jaik doktór. A
wiec. uwaga!

R.ozsunęła
błyskawiczny
spńdnky, · ZSLmęła pasek i

zamek
~

bluzkę.

na bOiktt
do ir-OI'Y

t.ak przez jedlną lub dwie selrundy,
im obejrzenie gładlci.ej, aksamitnej skóry. której p 1 ękrn.o ?;Ostało lleSWf'""
cone zaognioną. czerwoną k:re;;iką. Nagle p<>trząsnęla
głową
i szybko zasunęła zamek
spódmczki...
- Mój Boże - odezwała się - nie W!iem,
dlaczego. ale ~ję się oklroprue, gdy jestem
rozebra111a.
- A więc widzieliśmy bliznę - rzekł Drake. - Po kilku m i esiącach zblednie i pani
prawie nie bęclz.ie wiedziała, :le w tym miejscu coś takiego się 2l!lajd<>waro.
- A zatem mo-że pa.n st;wi.erózić moją Wż
samooć? spytała.
- Oczywiście - odpow 'edzia1 Drake uśmie
chając się sądzę, że dzięki odciskowi palca i bliźnie po operacji wyrostka r<>baczk<>wego mogę wystaiwić palili wiru-ygodne stwierdzenie toż9am<JŚCL
- Właśnie o to mi chodzi - zaznaczyła.
Podczas gdy Ambler
była
zajęta swoją
garderobą,
Della Street szybko otworzyła
jej torebkę, spojrzała do wnętrza, zatrzasnę
ła i dostrzegając wzrok Masona, skinęła gło
Stala

umożl : wiając

STRESZCZENIE
. Miss Do-rTie AmbleT z;l<l.wila się w biurz11
adwolui-ta PeTry Ma&011.a w i;prrwie usta!P.·
nia
tożsamości.
Podejrzewa
bowiem,
że
„ktoś Usiłuje ją urządzić".
Propcnw.je ana
04.woka.towi, ażeby stwieTdzil u niej istnie·
nie blizny poope1'acyjnej. Mason pDTównn.l
najpierw adc'i.!·k palca klientki z tym, któ·
TY utrwalcmo w jej prawie jazdy. „Teraz
możemy
spTa-wdzić bliznę po o-perac;i na
wyrostek robaczkowy" .za,propOon<>Wfll.

•••

Dziewczyna zerwaJ:a s!ę i udała szybko w
róg .p okoj1L
- Odejdę od okien - rzekła.
Zdjęła żakńet i uniosła biur.kę, aby pokazać mały pasek na obnażonym ciele. Nagle
pod wpływem zażeiwwamia s<;yhkim ruchem
opuścila

b!U'Zkę.

Jeślii

parni się rozmyślila, można poiprzestać na odcisku palca rzekł Mason.
- Nie, nie za:pr:z.e<:zyla. Chcę, żeby
pan_, - UJI"Wafa nagle, śm i ejąc się nerwowo.
-

wą.

powiedział Mason.
Jesteś świadkiem. Motożsamość.

- All right, Paul Chyba skończyliśmy.
żesz

stwierdzić

Przypuszczam, że dowody są wystarczające rzekł Drake. Ciekawe, po co
to wszystko?
To powinno mi pomóc odpowiedziała Dorrie. Mówi pan: „Ciekawe, po co
to wszystko". otóż, jeśli się dobrze orientu- ·

dzana przez kogoś, że odgrywam rolę sobowtóra i dlatego, bo... boję się.
- Skąd pani wie, że upatrują w pani - .
bowtóra? spytał Mason.
Otrzymałam to do noszenia oświad
czyła, szamocąc się ze spódnicą, że aż uniosła ją nieco do góry, odsłariając kształtne,
uda.
Przekazano mi nawet pończochy,
obuwie, bieliznę,
wszystko i powiedziano,
źebym je nosiła i stosowała się do pewnych
instrukcji.
Czy są jakieś wyraźne ślady na tym
ubraniu? - spytał Mason.
- Nie przyglądałam się.
- Dobrze by było zobaczyć rzekł Ma•
son lecz prawdopodobnie tn:eba by było
posłużyć się światłem fluoryzującym.
Uczynię.. . uczynię coś na własną

mr. Mason -

powiedziała.

-

I

A co pani zamierza
resował się Mason.
-

Potrząsnęła

rękę,

powrócę

później.

zrobić?

-

tu

zainte-

głową.

Nie zgodziłby się pan na to I nie pomi tego uczynić. Mimo to mam zamiar zagrać w otl"arte karty.
Nagłym ruchem chwyciła torebkę, spojrzała
na zegan-ek,
obrócila
się do
Masona
-

zwoliłby

rzekła:
Myślę, że
opłaty.
- Przyjm~j

-

pańska

sek:reta!'ka

pobiera

honorari'llln dme;oęć
d'ollairów
i daj pannie Ambler pokwi1t>wanie - m;róc1ł s ię Mason do Delli Street.
- Proszę tędy · - rze.lda Della - i wyprowa<l'ZHa kl i en tkę z gabi.1etu.
Mason i Drak e wym ieniJ,i spojrnenia.
- Wyz'!laczyłeś już kogoś na rObot.ę?
spytał

Mason.

najlepszych

do takich za.dan. Tak się zloakurat w mcmn bu.uze i sporaport, gdy właśnie weszła Della
notatką. Mam jeszcze · jednego p'"acownitka. Jest w samoc:hod.;>;ie stojącym przy
kirawęzniku... Coś tailtiego! Myślę, że to ła
komy kąsek!
żyło, że
rząd'Zał
z twoją

Mason
- Jaik

był

skinął głową.
sądzisz, o oo

jej chodzi? - sp~
Drake.
- N~e wiem - odpowiedziaJ Mason. - Wywęszymy. Prawdopodobnie ktx:\ś przygotowuje ją jako sobowtóra w proces:e r<>z:w<>dowym, Porozum się ze mną natychmiast. gdy
tylko będ.z'es-L miał gotowy raport. Myśl.ę,
że <l'lla idzie gdzieś z okrcilonym planem
działania. W torebce ma broń.
- Do diabła! A to ładna histQria! - wy•
krzyknął Drake. Ma br<>ń?
Adwokat 9kinął głową.
- Z dzisiejszej wizyty wynika - odezwał
się Drake że następnym razem będziesz
miaJ klientk.ę, która zechce Z!l'Ob1ć
strip
tease. Nie za.p<nnnij wtedy mnie wezwać.
W es<2lla Della Street.
- Czy poszła? - spytat Mason.
Sekretarka kiwnęła gl<>Wą.
- Co stwierdziłaś, oglądając broń?
- Spojrzałam szybko; · mOim zdam.em nie
była nabita.
- Uwa:basz, że byla pusta? - SJpytał Ma900..

- Nie. NaJboje w niej były. lecz w na.\:>ojach nie bylio pocisków. tylko kapi.srony w
niebies•kim papierze na końcu nab-Oju.
- Slepe naboje! - wykTzyknął Mason.
(4)

(Dalsey

cią:g

nastąpi)
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Druk.t Prasowe Za.Id.

Grai!. R.S W. „Prasa'' -

Lódź.

ul. Zwirrld 17. - Papier: druk. ma.t. 50 & P-12

Fr.

