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Posiedzenie
Rady

Wiecei WJJrobów,

Charge d'affaires

ZRA
u A. Rapackiego
21 bm. w godzim~h popołudniowych minister spraw
zag:ran.ioznych Adam Rapacki poprosił charge d'affai;es
Zjednoczonej R.epl.llbliki Arabskiej, Abel.el Moneim Ati!k i
dat WYTaz zaniepokojeniu i
obuTZenLu rzą<lu PRL z powo
du nowej a@'""Sji Iz:raela sk:e
t'owanej przeciwko Jordanii,
a pOIŚrednio pr:reciwko . ZRA
i tnnym państwom ara:bskim .
Minister Rapacki ponowił zapewnienie o gorących uczuciach 90lidarll<Jl':ici całego .r;iarndu polskieg,o z walką krajów arabskich prz.eciwko p-0lityce
ekspansji
i
agresji
Izraela, jak również o poparciu S'łusz.nej S?rawy ZRA
i innyoh kraj·)w araooltich.

Nowa

prowokacja

izraelskich no Jordanie

Ponosząc ciężkie straty
agresor został wyparty

Rada BezpJeczeństwa Narodów
Zjednoczonych
zosta.>la
wc.z.oraj zwoła,na na sesję nad
zwyczajną, nia
godzinę
18,
wedlu.g nasze:;o cza;;i.. na
żądanie
Jordanii, zaatakowanej pr:zez agresora izraelskiego. Z różnych pań9!.W arabskich naplywają wiadomości
o ich s.olid'arywwa.ruu się z

••

Zobowiązania na czesc
V Zjazdu partii

Bandycki napad
żołdaków

eksport

-----------------------------------------------'
Bezoieczeństwa lepsza
jakość

Na wni.oeek delegaea J''?""danii do ONZ, amb. Muha·mm.ad.a ~-Farra,
przewodniczący
Rady Bezpiecreństwa, delegat
Senegalu O. Diop ą.rołał posled.zenie Rady w celu r<nWa
żeni.a
sprawy
~resji
l!Zraelskiej przecioMko Jorda111ii.
Posied.zenle Rady Bez.pif!C2eń
stwa
r<>zpoczęł-0 się o godz.
z każdym dniem rośnie !iÓZ1..30 (czasu w&rszawsk.!eg<>).
ba zobO'W'iąeań i czynów spoDo głoou zapisali się delegałecznych podejrnow_a.nycb przez
ci Jordanii,
Izraela, Stanów
załogi
przedsiębiorstw,
ta.bryk
Zjednoczonych i W. Bryt,...ii. · i instytucji Ł9<1zi i woj. łódz
W obradach bez prawa udzia
kiego dla oowzen.ia V Zjal.du
lu w głosowa111iu
uczestł!llczą
partii. W meldunkach o z.ob<>delegaci: Jordan i.i, ZRA, Irawiąz.aaiiach
robo<tnicy podkreku i Maroka. Delegat Al·g ier.ii
ślają,
iż
podjęte
prrzez ni.eh
uczestńfozy w poSiedzenllb ja
czyny prod1Jk<:yj.ne są wyrazem
ko czronek Rady Be'l'pieczeńich sta:nowiska, ich
pełnego
(Dailszy ciąg na stT. 2)
poparci.a dla P.Olityki pa·rtii i
I sekreta.rui KC PZPR - Wła
dysława

'
pow a zna

włeksz11

Gomułki.

Pracownicy
sżeroko znanej
w kraju "'" swych wyrobów
fabryki
koszlll „ Wólczanka"
postlN:.owili dooatkowo wyprodukować na rynek krajowy
i
zagra.ni~y
215 tys. koszal.
Ponadto produkcja eksportowa
zostanie zwiększona o iO proc.
w wyniku innych zobow!.._ązań
zwiększona zostanie
i,!ość koszul I gatunku, zmniej5zy się
liczba braków, zaoszczędzi się
surowie<: itp. Na ceyny społeczne

podjęli
ści

na

Załoga

zaikładów

odzieżo-

wych „Zeta" w Zgierzu podję
la
zobowiązania
o
łącznej
wa.rtości
ponad 1,9 mln zł.
M. in.
wyproduku;je się tu
400 u.brań ponad planl oraz zaoszczędzi się 2 t')'s. m
t,ka111iin .
Budowla<ni z Wielu'Ilia
postanowili oddać trzy bloki mle
szkalne na ł 1 2 miesiąee przed
terminem, a budynek s2'Jkolny
na miesiąc
przed pierwotnie
wymaczoną datą. Inzynierowie
WPB zobowiązali się opracować w
czynie społecznym dokumentację basenu kąpielowe
go. Pracownicy
cukrowin! w
Wieluniu podjęli zobowiązania
o wartości blisko miliona zł.
Zało~a Fabryki Pluszu I Dywanów im. T. Ajzena w Ło 
dzi postanowiła wyprodukować
dodatkowo lł,ł ton przędzy,
1,1 tys. m tkanin oraz Z,3 tys.
m kwadrat<>wych dywanów i
chodników,
Prace społeczne
!VYniosą
1,z tys. godzin.
Przeszło pół miliona
zł wynoszą
z;ooowiązani.a
pracowników Fabryki Krosien Baweł
nianych w Z<luńskiej
Woli.
Zmierzają <>ne rn.
in . do pod
niesienia wydajności pracy, ta
kości
produkcji ora~ z.nmiej-

ran.o Izrael dolronM zbrojnej
Jordanią. Wielkiej aktualnoś
agresji na całeJ długości linii
ci nabiera sprawa zwołania
przerwania ognia.
Izraelskie
nowej arabskiej
konferencj1
sity
pancerne
przekroczyły
na sz.czycie.
Tymcza:9elll
Jordan w
trr.ech punktach.
według
z.godnych
doniesień
W dwóch rejonach napastnik
różnych a,gencyi prasowych dok-Onał desantu spadochrono
trwa wycofyw:mie eię wojsk
weg>o. Wojska j<>rdańS{kie staagresora z pl"o"}WOkacyjnie na
padniętego pasa ziem jordań
(A) Dalszy ciąg na w. 2
skich na drugim brzegu Jordanu.
Brytyjskie
Mini'Sterstwo
Spraw Za,g ranicznych, nie negując oczywis',ego faktu brutalnej agresji Izraela, ograZwiązek Radziecki wystrzeniczyło się do formalnego ape
lil kolej.neg>o mtuoz.nego saitelu o wycofaniu się oddziałów
li:tę Ziemi „Kosmos-208".
i'ZI'aelskich. Waszyngton, prag
Sputnnk ma prowadzić nau·nąc stw<Yrzyć sóbie alibi wokowe badania przestJrreni ko~
bec opmn J>'.llblicz:n.ej świamiczmej zgodnie z programem
ta,
wstrząśniętej
nowym
ogłoszonym w
marcu 1962 r.
aktem
a.gree~.i
ze
strony
Apa1'a·tura zainstalowana na
Izraela, og:ran~czyl się rówszenia braków.
pokładzie sp'lllmiika funkcjonuPracownicy Zakładów Jajezar
nież
do
ap~lu
cofnięcia
sko-Drobiarskich
w
Kutnie
je normalnie.
wojsk izraelskich na linię za
wieszenLa broni. Oto, w krótkich słowach,
ja.k wygląda nnmimllRlllHWNmllDlllllllllllJDHlllJllłDllDllllBIUllnlłllllllRIUOlllUll-
sytuacja według depesz, które na<l.eszly do godzi.ny 18
S
dnia 21 marca.
Ob~me podajemy dalsze szciegóły.
W związ.ku z nowym i'2lrael
skim akrem agTesji, Jordania., w kilka godzm po rozpętaniu vrzez wojska tzraels)c!e atak:u na obszary j>Ordań
ski.e leżące poza linią ,przerwania ognia. zażądała zwoła
nia w trybie nagłym posieZ rodzinnej ziem! Włady
Setki depesz, a w każdej
dzenja Rady Bezpieczeń9twa.
z nich - słowa serdeczne i
sława
Gomulki
RzeszowPo południu nades7la z Norozumne,
mania
lapidarne,
szczyzny - ®pesz jest najwego Jork.u: depesza, że Ralecz pełne troski o przywięcej.
da Bezpieczeństwa zbiera się
szlo.ść nas wszystkicll. o losy
(C) DaDsey ciqg lila str. 2
o godzinie 18.
kraju.
Na adre9 Komitetu
Poranne orędzie króla JorCentralnego PZPR, do I
danii
Husajna,
skierowane
kretarz.a KC Włady&ł.awa Godo wszystkioh królów, prezymulki, piszą ;udz.ie z miejdentów i eomirów państw arab
soowości, którycli na próżno
skich, stwierdza:
szukać na mapie i z dużych
,,21 marca o godzinie 5.30
ośrodków przem)"S'łowych, pra
cownicy gospodarstw rolnych
i · profesorowie uniwersytetów.
Nadawcy indywidua1n.i
i
Ja'k: donoszą z Gwatemali.;
całe . zespoły po:z,drawiają
w
środę
odnalezi-Otno
tam
Władysława Gomułkę,
wyraporwanego pr.zez nieznanych
żając z;roz;umi~ie dla stanosprawców
w
ub.
tygodniu
wiska
p.rzedstaiwi-O<!lego
na
arcybiskupa Mari<> Casarie50.
warszawskim wiecu. Podk:reśDostojnik odnaileziony został
łają
jednoczośnie -swą
niewraz z.e swoim szioferem w
jące się tt.: cz.y ówdzie antyprzejednaną
postawę wobec
mi.eście QuezaJ Ten.ang<>, 200
państwowe napisy. Klasa rojawnych i ukrytych wrogów
km od st<>licy kraju. Po zabo1m:icza 2'Jiemi kutnowskiej
l.udowej ojczyzny, domagają
wiadomienio.: wladz do Que:lliaje sobie doskonale sprawę
się kar dla prowodyrów antyzal Tenango wysłano heli.kop
z faktycznego tla tych wydasocjalistycznych
demonstracji
ter wojskowy, którym przerz.eń.
reakcji społecznej, syjonistów! wiezi<mo 59-letnie?.,.o
arcyQiN asbępnie gl>OS zabrał se'lcre
wsiz.elkich 1ntryga.ntów i»slrupa
do
jego
rezydencji'
w.z KW PZ~ - W. Bek_ ilitycz;ny.oh.
w Gwatemali.
który dokonał .szerokiego omó
wi.enia
zdaxreń
ostatniego UltlłlllllllllllllłllllllllllllllllllllłllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHfllłłlllllllllllllllłłllh
okresu. "Uderzenie sil wrog'ch Polsce Ludowej powiedział nas>tą,piJo w drwi li, gdy sytuacja międzynaro
dowa staje się coraz trudniejsza. Wpływa na .t o postępu~ą
ca z dnia na dzień eskalacja
wojny w Wie~namie, a poważne niebezpiecr.eństwo dla
pokoju światowego ~ta.nowi
Po całonocnej akcji w Karrina Mikołajewna
Rzeszemikonllikt bliskOWSICh-OdnL Dz1paczu, na miejscu, gdzie la„
kowa z 'Kujbyszewa.,
ur. w
rad:iowc
s.iej sze komunikaty
wina śn.ieżna zasypała kilkana
19łO r„ Wiktor Iwannwic'Z Fieprzynoszą wiadomości o
noście osób trwa wytężona akcja.
dotow, z Kujbyszewa, ur. w
W eżwartek do goozin poranwej
prowokacji
:il<>łdaków
1940 r„ WiaczesJaw Michajło 
nych
spod
kilkwpetrowych
wicz Sałow z Kujbyszewa ur. w
izraelskich.
warstw śniegu wydobyto zwlo
1940 r. oraz Bolesław KowaPrzyszw ono także w chwiki
d~iewięciu turystów
zagralewski
z warszawy.
li, gdy aktywi7ru,je się pod
nicznych
i jednego
Polaka.
W dalszym ciągu trwają poopiekuńczymi
rząid.ami
boń
Smierć pod
zwałami lawiny
szukiwania
ptY.<ostałych
ofiar
skimi neohitleryzm. Siły reak
ponieśli:
Władysław Aieksantragicznej katastrofy. Nie odcji,
rewizjonizmu
i
sy}r
drowicz Bondarenko, zamies1Znaleziono dotychczas czworga
kały w
Usolie obw.
Kujbynizmu, nie raz; jeszcze będą
turystów,
którzy znajdowali
szew, urodzony w 1939 r., Taisię w rejonie ujścia lawiny.
pról>owa~
obalenia linil nasia
Pietrowoa
Bielikowa
z
Pie
Są
to:
Lidia
Iwanowna Buszy.
sz.ej partii. Dla aktywu pa;rtrawska <>l>w. Kujbyszew ur.
lina
z Kujbyszewa,
Kalina
tyj nego wyrukają stąd poważ
w 19ł5 r„ Walentina Jakowlew
Walentinowna
Pietrowa z Kujne
zadania
wychowaW'<:Z<>na Wiszofa.kowa z Rjieki Sabyszewa, Kalina Miehajlowna
ideologicz;ne, by nie wciąga
mara O'bw.
Kujbyszew, ur.
Rewiakina -z Syzyrania
obw.
no więcej oo brudnych rozl.I. 1947 r„ Sawkat Sakirowicz
Kujbyszew, Grigotjewna
SzaKurnieje'v z Kujbyszewa, ur.
grywek polityk.i.erskich nasz.ei
ryńskaja z Kujbyszewa. Poszu
w 1939 r., Galina Michajłowna
kiwania
ti:wają
w dalszym
ml odzieży".
Kozakowa z Syradanla
<>hw.
ciągu.
Na
zakol"..cze<n.Le,
rnebrani
KujbysT.ew,
ur.
w
1946 r., WaPięć osób
przewieziono
do
przyjęli treść lis1m slcierowa
leria Iwano-wna Ra.zinkowa z
szpitala w Cieplicach. Są to:
(B) Dalszy ~ na str. Z
Kujbyszewa ur. w 1946 r., Mi(D) Da.lszy ciąg na ~. 2

„losmos-208"

o

wańOoi
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rzecz miasta i zazałoga
„Wól,czanki"
przeznaczyła 2,7 tys. godzin.
kład u

zobow~ązania

s,5 mln zł. Dodatkowo 'fliY'
produkuje się tu 219 ion drobiu - perlic, kaczek, kurCZl\t,
głównie na eksport.
Bard.ro istotznym problemeJD
w fabryce podz"""!>Oiów radiioe
WYCh w KutnJe jest stoounka
wo duża iJ.Ość braków.
I~
zmni6'szenie w wyniku realizacji
podjętych · zobowią<Z.ań
przyniesie l,• mJn zł oszczęd•
n ości.
A. Dzieri.

Brązowy

medal

dla .Confeximun
za kalendarz
reklamowy
Lódrzka Centrala Handlu z.a
granicznego „Confexim" ot.ny
mała od or.ganizaitorów świa
towej wystawy kalendarzy fir
mowych, jaka odioyła się w
ntiejscowOOc:i Puna w 1ndiii
zawiadomienie o przyznaniu
kalendarzowi
reklamowemu
„Con.teximu"
na rok 1968
tr.zeciej na.grody - brązowego
medalu. Su.kc.es jelit tym więki
&i:y, że ·na WY'stawie eksponowano 200 wyselekcjonowanych już kalendarzy z 25 kra
jów śwLata.. Pierwsze i drugie
mie}5P' przypadły
w
udziale
firmom
amery<kań~
Sikiej i angielskiej.
Kalendarz, celclamujący polskie wyr<Jby odzieżowe oferowane ·n a rynki zagra,nicz;ne
za pośrednictwem „Confeximu", opracowany ZJQ9tal przez
a.rtyst.ę plastyka
I. Grabiań
skiego.

Zmarl

dr

Btlesław

Drobner

De pe z~ do KC PZPR i Wł. Gomułki

Brandt ponownie
przewod niczqcym

SPD
Wi.Jly
Brandt,
mmister
spraw
zagrainicznych
NRF,
utrzymał stanowiBko pn.ew<Jdnicz.ącego
SPD.
Zja.7.d SPD
w Nocymberdz.e wybrał go w
czwartek na to stanowieko
325 głosami przeciwko 8 glosom.
Na stanowiska wioeprrewod
ni=ących zja7Jd wybrał ponow
nie Herberta Wehnera, który
otrzymał

głosów na 827
oddanych oraz dotychcza~we
go przewodniczącego
frakcji

269

socjaldemokratycznej w Bundesitagu r.ielm1;,,ta Schmidta.

Polska Ludowa

1

• na nas liczyć
moze

na mapie wska,.,uje
kierunek · uderzenia
wojsk izraelskich.
CAF - U.Pl - telefoto

Strzałka
główny

••••••••••••••••••••

Dziś 6stron

se-.-------------
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party~jnego
ziemi kutnowskiej

p
•
R 1ta

męz

Kwatera gen. Westmorelanda
ostrzalana przez · partyzantów
południowowietnamskich
donoszą,

że

pa.rty:z.anci
ostrzela.li ni es.pod ziewanie z 75 mrn
dział
bez-Od.rzutowych amerykańską baa.ę lotnic·zą Tan son
Nhut p<>loż<>ną w pobliżu SFjgonu. Jest t<,> pierŃwy wy . adek zbombardowania tego lotniska z d.zial bezod.r:zut<>'Y.'y~h.

południowowietnamsey

Partyzain<:i wielokrotnie aitai<owa!.i tę bazę USA, ale do tej

odnałezio11y

Spotkanie aktywu

W saili kiai.a Fabryki Maszyn Rolniczych
„Kraj" w
Kutnie, odbył<> sM: wczoraj
a TODe spotkanie aktywu partyjnego
ziemi kutn<JWSkiej, w którym
•at'-ą
ucz.estniczn
sekretarz
KW
K
PZPR w Lodzi
W. Bek.
Podcza~
koncertu w pałacu
Prz.ybyłych
P.">Witał I sekTesportowym w Reggi-0
impretarz KIP PZPR w Kutnie sario =anej włoskiej piooen H. Kaczmarek. „Ostatni okres
ka·l"'ki młodzieżowej Rity Pa- powiedział on - obfitowal
vone-Teddy
Reno p<>informow ważne dla narodu wydarze
wał, że poślubił 0111 Pavone po
nia. Za,jścLa w Warszawie, odtajemnie. ' Slub odbył się
I<;
bily się szerokim echem w
marca br. w Lugano w Sbwaj
·
ca'l'ii. Teddy Reno jest starszy
całym kraju. Także na :zierru
od swojej małżonki o 20 lat
kutoows'kiej znaJazly się, niew zwią'Zku z crzvm· 'ej ojciec
liczne zresz;tą jedn-0.stki, któnie chąi.ał zgodzić. się µ
ślub
re próbowały siać ferment.
~sw_o_J_e_J_·_c_o_·r_k_i_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wyraz.em tego byly pojawia-

Agencje prasowe
w czwartek
ranio

Arcybiskup Gwatemali

pory utywaJ.i m<>źdzl.erzy bądź
rakiet.
Korespondent francuski zw·ra
ca :iwa.gę, że atak sił wy'ZJWo leńczych był dużym zaskoczen' ~ rn
dla Amerykanów, gdyż
'lt.ktor
Tan Son Nhut
był
Pl ·ez ni.eh uważany za „bezplrc?Jlly" i obsadzony
przeo:
znaczne siły wojskowe. W bazie tej , 111i.ajduje się kwatera
g€ner.ała Westrnorelanda.
ciężkich-

I

Spod lawiny w Karpaczu

wydobyto zw-l oki 11 osób
Poszukiwania

trwają

nadal

21 bm. zmarł w Krak<>wie w
wieku
lat 84
dr Bolesław
Drobner,
senior
posłów
na
Sejm, wybitny
działacz
polskiego ruchu robotniczego.
Bolesław Drobner urodził się
28 czerwca 1883 r. w Krakowie. Ojciec jego brał czynny
udział
w powstaniu styczniowym. Postępowe tradyeje rodzinne
i
poczucie
silnych
związków z
ideą
niepodległej,
socjalistycznej Polski - zadecydowały o drodze
życiowej
Drobnera.
Mając 15 lat z<fstał członkiem
Polskiej Partii
Socjal-Demo•
kratycznej. Studiował w Ber-

linie, Lwowie, Zurichu i Frei-

burgu Badeńskim. We Lwowie
do Polskiej Partii Socjalistycznej ,,Pro~etariat". Pod
czas pobytu za granicą zapozna! się z wybitnymi działa
czami SDKPiL i PPS
oraz
·-rzywódcarni europejslliego ru
chu
rewolucyjnego, m. in. z
LeninP.m.
.
Na wieść o wybucha rewolucji w 1905 r. przedo~tał się
do Królestwa Polskiego. Brał
udział w walkach polskiej kła
sy robotniczej w Warszawie i
Łodzi,
Częstochowie i Sosnow
cu.
Po stłumieniu rewolucji
znalazł się znowu na obczyź
nie, gdzie
ukończył
studia.
uzyskując stopień doktora.
Pod koniec 1907 roltu wrócił
do Krakowa.
W okresie
drugiej
wojny
światowej
Drobnu przebywając w
Związku
Radzieckim
wstąpił

brał
udział w
~organizowaniu
Związku
Patriotów Polskich.

reszty w
Polski był
współautorem
Manifestu Polskiego
Komitetu Wyzwolenia
Narodowego.
B. Drobner
byJ jednym z
twórców odrodzonej PPS; brał
aktywny
udział w zjednoczeniu obu partii - PPR i PPS.
Od Kongresu Zjednoczeniowego w 1948 r. działał w szeregach PZPR.
Był posłem we
wszystkich kadencjach Sejmu
Polski Ludowej.
Zaangażowany
bez
wolność

walce o

•

*

•

Bolesława Drobsię w Krakowie
w poniedziałek, 25 bm. w Alei
Zasłużonych na Cmentarzu Ra·

Pogrzeb dr
nera odb~dzie

kowickim.

Pronozyci3 zakazu wykorzystania mórz
oceanów w celach wojskowvch

Pol• ska Lud owa
z

kraju

w

rzeń

owców,
fabryk.

najwyższym

że

wnikliwa,
analiza przy„

świadczeni,

czyn i okoliczności tych boleumożliwi
wypadków
snych
nam rzetelne i skutei:zne wypełnienie obowiązków obywatel
skich i patriotycznych spoczywających na naszym środowi
sku naukowym" - pod depepodpisuje się sekretariat
szą
Odnaukowy Krakowskiego
działu PAN, Egzekutywa POP
Zakłado
Prezydium
i
RZPR
wej Organizacji Związkowej.
Z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, rektor i
senat POP oraz organ. studen„Cała

zapewniają:

ckie

na foru m ONZ

pracowników

• * •
Centralnego
Komitetu

(D)

nasza

akademicka z pełną
w skupieniu wysłucha
ła Waszego przemówienia. solidaryzujemy się z Wami i w
pełni popieramy politykę partii. Pragniemy je<inocześnie do
dać, że wszystkie zajęcia dynaszej uczelni
jlaktyczne na
odbywają się dzisiaj. tj. 20 bm.
- przy maksymalnej frekwen-

uwagą,

Ddlrończenie :zie

str.

Władimir

Szc-1.epanowicz

diejew z

Ku~.!>Yszewa,

1
FX·

Helga

Spotkanie aktywu
partyjn ego

kiej
ziemi kutnows
ze stn.-.
(B)

-

ZM:S-

studentów,

Nieudan yjzamac h
w Jemeni e Płd.
Kairski

dziennik

,„Al Ach-

w

informuje

bar"

c.ziwair·t ek,

grupa przeciwników prezydenta Ludowej Republiki Południ0<wego -Jemenu, Asz-Szaabi,
dokonać zamachu
próbowała
Dziennik podaje, że
stanu.
spiskowcami a siłami
mięct.zy
prezydenta Jepopier.ającym!
menu Południowego doszło do
starcia. Próba zamachu [tal?lu
udaremni<l'lla.
zos tał.a

D-O'kończen.ie

1

KC
nego do I s:ekretaTz.a
PZPR - W. Gomulki, w którym zdecydowanie potępiają
px.zywódców zajść warszawskich i domagają się ich surowego ukarania. Równocześ
nie wyxażają całkowttą aprodla linii postępowania
batę
przyjętej przez Komitet Centra1ny PZPR z tow. Wies.ła
wem na czele.
Również; wczoraj w Radomspotkanie
się
odbyło
sku:
aktywu partyjno - politycznego. Uczestniczył w nim sekretarz K.W P2JPR - B. Malinowski. Dziś podobne spotkanie aktywu partyjnego z
kierownictwem ~W odbędzie
się w Piotrkowie, a jutro w
(er)
Tomaszowie.

Spontaniczną odpowiedź na
&kierowane 'do młosłowa
od
dep.es.ze
dają
dzieży

uczniów,

że

I

•, • zorga n1•zo·w a 11·
S
... or „
UJ N OUJ •• I k
demonsI rację onlyp" o s q
•

\l JOll l SCI
J

'7 •••

e

~·yJ·~i·sty~ne,
4

OI>~izacje

prasa burżuazyjna na Zachodzie przyjmie oStatnie wydarzenia w Polsce jako punkt
dla powszechnej i
wyjścia
bardzo ostrej kampanii pr.zeciwJoo polityce PRL. Moty·
·. ·
wem przeW!JaJącym się przez
calą treść jego przemówienia by'la natarczywie TJ<l'Wtarzama opinia o a;ntysemttyzmie w Polsce.

~

~„

J

on

z

państw.

Trage dia w Karp aczu

młodzież

cji".

35
przedstawicie li
Polecono mu przygosesję
towanie na nast.ępną
mat.erialów o
szczegółowych
za,gadnieniacll związanych z
wykorzystanie m dna mórz
oceanów.
Eksploatacja dna morskiewszystkie
i'.lllt.e:resouje
go
Dlatego
świata.
państwa
aktualnooć prac tego komiteLudzkooć
tu jest oczywista.
nie rncie dopureić do te.go oowiadczył na posiedzeniu: tej
komisji przedstawicie l Związ
Malik
Radzieckiego
ku
ażeby dno oceanów stail:o się
je!JZC"ze jeciną widownią niebezpieczmego wyścigu Zbrojeń
Kieserowa z NRD, Gert Keller
atomowych.
z NRD ora dwaj Polacy: Wła
RaZwiązku
Propozycje
dysła w Sobocz i Henryk Kę
także
być
dzieckiego mają
dzierzawski.
Kom:itreie
w
przedłożone
Ofiary tragic,piej katastrofy
18 Państw ONZ do spraw
uczestnikami wycieczki
były
IO'Zibrojen}a, ()obradującym w
zorganize>wane j przez radzieckie
Genewie.
biuro turystyki młodzież<>wej
„Sputnik" - odpowiednik poi - - skiego ,,Juventuru".
Do Karpacza na miejsce tra
katastrofy udali się
gicznej
przedstawiciele konsulatu Zw.
Radzieckiego z Poznania i kon
(Al D-Okończenie ze sbr. 1
sulatu NRD z Wrocławia.
wiały 2'Xlecydowany • opór agre
Jak nas poinformowan o w
sorom izraelskim w rejonie
g<>dzinach wiec.zorpóźnych
na południe od miejscowoonych ekipy -ratownicze natraci S=a (tu!Ż na północ od
fiły na zwłoki jeszcze jeda:iej .
Morza
do
Jordanu
ujścia
Galiny
turystki radzieckiej się
lWz'Nim~ły
Martwego).
Michajlowny Rewiakiny z Sy0
używa
Wróg
walki wręcz.
· = zrnnia., obw. Kujbyszew, uchodoznej w 1947 r., która
wsizelkiej br-0ni, nie wyłącz.a.
dził.a za zaginioną. Tym samym
jąc lotnictwa. Jordania oczeliczba ofiar śmiertelnych ~ro
kiwała tej na't>aści izraelskiej.
sła do 11 osób.
;przeciwko agreooPowstała
Jak ustałono, wyciec2lka rarowi, aby ocalić bratnie kradzieckic-h turystów liczyła łącz
je arabskie i zachować dla
nie 29 osób, z tego 15 osób
nich nadzieję odzyskania pew
ni„ brało udziału w wycieczce
do źlebu Białego Jaru. z po:
nego dnia zagarniętej ziem.i
zostałych 14 _ 10 osób zginępalesityńskiaj ... ".
ło i zwłoki Ich odnalez;.ono.
Według doniesień z Am.maTrwa,ją p.oozukiwania 3 rad.z.ienu, premier j-Ot'dańS'ki TaJ:hun.i
którzy z.agickich turystów,
Syr.i.i,
że rządy
oświadczy!,
nęli bez wieści.
Lironu, ZRA · Iraku nawiąMimo ostrzeżeń, część uczeRząd
z:ily z nim kontakt.
turystów z
grupy
stników
ZRA i ;r7.ądy innych krajów
ZSRR wybrała się wraz z pola.raibstkich sbwierdzily, że udzie
skim pilotem wycieczki na za
lą niezwl:oez;nie -..vszelkiej pógrożO!lly lawina.mi szlak wiodą
cy ze schroniska . „Strzecha
Ąkademicka" do gómej stacji
Tego
wyciągu kreesełkowego.
ulic
Na
c:i
Wólczańskiej i Zielonej, 17-let
temperatura dochodlzi.ła do plus
(WscbodGlowacki
Roman
nl
'
stopni.
s
nia 22) wpadł p<>c1 samochód
osobowy. Dozmał an obrażeń
Do turystów rado:lecklch dociała.
turyści z
órooze
łączyli po
Cl Na ul. Ol:>r. Stali.ngradu
NRD 1 kilJtu Pol&ków. Łącz52 8-le.tnia Elżbieta Wesotawosoby,
nie w grupie były 24
;,ka (Obr. Stalingradu 57) wpa
dla pod samochód ciężarowy.
radziecw tym 14 turystów
nuewczynka odniooła obrażekich, 6 z NRD l 4 Polaków.
nia ciała.
ci w drntu 19 bm. ok. 15,50
Cała ta grupa :mstala zasypasamochód
na u.I. Nawir<>t 26
szerokość
na Lawi.ną, której
potrącił
„Wa:rszawa"
ma.riki
wynosi ponad 40 metrów.

Delegaicja Zwaązku Radziec
dniu
w
przedłożyła
kiego
W marca na pierwszym posoi.e<lz.eniu komisji oNZ dla
dna
wykorzystania
sopraw
morskiego propozycję zakazu
oceawykorzystania mórz i
nów w celach wojskowych.
Inicjatywa ta ma być prz.ed'ło
Zgr-0madzeniu Qgólneżona
mu NZ na kolej.n.ej sesoji.
Tymczasem komiJtet powsta;ł na XXII sesji Zgromadzenia Ogólnego. Składa się

Do
Spraw
PZPR i Ministerstwa
Zagranicznych napły\~ają depe
pra
których
w
sze i rezolucje,
cownicy naszych placówek dyplomatycznych i konsularnych,
handlu zacentral
ośrodków
granicznego i innych polskich
placówek, a także polscy specjaliści przebywający za gra.ni
i studenci uczący się w
cą
zagranicznych nc'lelnia.ch wyi soliaprobatę
pełną
rażają
sedarność z wystąpieniem I
kretarza KC -PZPR Władysła
wa Gomułki.

skupieniem wysłuchaliśmy prze
mówienia towarzysza Włady
sława Gomułki. jesteśmy prze
wszechstronna

rnł>odych

działające w USA, zorganiz<r
wały w Nowym Jorku antypol ską demonstrację z udzia-

Główny
kilkuset osób.
od.czymówca, H. &.hacter,
któ
.
-.<......: d
rym
VE>w•a czen1e, w
·i.cu
w gwałtownych slowach zaatakował tezę. iż syjonizm ::.
antysemityzm to dwie strony
tego samego nacjonalisitycz nego medalu. Zdani.em mówcy1

łem

..__„

przygotowuje

encię na szczyc ie

konłer
ZSRR
ywa
Pokojowa inicjat
krajów niezaangażowanych

mo,z e na nas liczyć

(C) D-O'koń~nie ze str. 1
paczka depesz po·
Pokaźna
chodzi od przedstawicie li śro
dowisk uczelńianych i naukogłęboką
„Odczuwając
wych.
wobec ostatnich wydatroskę

Jugosławia

Prezydent Ju,goslaiwli, Tito oowiadczył w środę wieczorem w Zagrzebiu, że Juprowadzi. konsiultagosławia
cję z pewną liczbą krajów na
temat ewenitualnego zwołania
szczycie
na
konferencji
pańsitw niezaanga:.Ww anych.
niektóże
Tito oświadczył,
re kraje niezaangażowane są

zainteresowan e zwołaniem tak.ieg-0 spotkania. i t«zą. si~
już r-0:zmowy na temat jego
obrad.
porządku
terminu i
konferencja bę
Planowana
pod&zers.zych
na
dzie oparta
stawacll niż so0tkania w Belg;radzi.e w roku 1961 i "li
Kair.7...e w 1004 r.

Posiedzenie Rady

Bezpieczeństwa

(Dokończenie re str. 1)
siwa ·w obecne? kadencji. W
liczest.niczy rów·
posiedzeniu
nież delegacja Izraela.
Pierwsi w toku debaty wyprzemówJenia de•legac!
głosili
Delegi!t
Jorda!I1.Li. i Izraela.
przedstawił sytuację
Jordanii
Ja·ka od kilkunastu godzin wy
na jordańsko
Silę
tworrzyła
przerwania
Linii
izraelskiej
niek·tóognia l przedstawi!
nowego, podre szczegóły
akt.u
Izrael
przez
jętego

Przedstawiciel Joragresji.
danii domagał się od Rady
Bezpieczeństwa szybkich i stanowczych kroków w celu pow
strzyma<nia ae;resora w jego po
po-;
zag·rażającemu
stępowaniu
kojowi tak na Bliskim Wscho,
świecie.
całym
na
i
dzie ja·k
Cl'JW3rtkowa operacja agreso-<
p<YNiedział
ra i.zraelsikiego el-Farora wykracza daleko poza ramy dotychczasowy ch jego
lilllii puer•
wz.dłuż
poczynań
wania ogillla. te.rael - podkrep.rowadzi kam_.
ślił mówca terr.c>ru i zastrasze!llia,
panię
rr..ając na cellu wy.pędlZenie Ara
okupowabó'Wo z terytoriów
Izrael
W ten sposób
nych.
udall"e:nruia wysiłki
świadomie
nadą.wyczajnego przedstawiciel a
Wschodzie,
ONZ na Bliskim
Gunnara Ja.rrmga.

Bandycki napad na Jordanię

grę~n: sł~':i'tc~au por~~wał!

mocy, Jakiej
dać Jorda!I1.La.

za!Żą-

moglaiby

kom'Ulllikat
Popołudniowy
radia jordańsh.-iego stwierdzał,
że izraelSk.ie siły zbrojne wy
c-0f~ją się, :przy czym wróg
używa samolotów myśliwskich
i ognia artylerii, aby zapewnić sobie osłonę. Agresor s1lt"a
cił wiele spirz.ętu oraz postraty w luciężkie
niósł
dziach. Rzecznik a.rm.ii jordań
godzioświadczył
skiej
0
nie 18, że woj$a jordań&kie wywierają obecnie zmasowaną :presję na meprayjaciela, wypierając go w kieJO'l"dański
Jordanu.
runku
minister informacji stwierdru,
ż.e Izrael użył do swej natrzech bry.gad, czyli
paści
olro!o 15.000 żohl.ierzy. Wiadomooć o wycofaniu sił :Wrojnych agresora potwierdza także rzecznik armi.i. ti.zraełskiej.

"roni ha IJIJgpa dhów -

skrzyżowanLu

mężczy<tnę.

Swiaakowje wypad
są o zgłOIS'Zenie
proszeni
siP, do WK RD w. Wł. Bytomskiej oo, pOlkóJ 12.
Cl w Gra!>OWie (pow. Kutno)
wpadła pod motocykl 3-letnia
KrystY'Ila Kwiatk~wska, D'Li<!cko odniosło ciężkie obrażenia
ciała.
c:i w Dominikowica ch (pow.
Poddębice) motocyklista Józef
Smiec-howski potrącił 4-l~tnieRajkowskiego,
go Wojciecha
który do=ał złamania prawej
(reft
ręki.
ku

z

ostatn1"e1 chw1·1,·

aeresoró~J

Artyleria

izrael skich

otworzyła ogień

na pozycfe egipskie

W 'ka:iTS'kich kołach ofiJCjalnych stwierdza się, że w
czwaxtek po południu wyda·
rzył się nowy incydent nad
Kanałem Sueskim. Artyleria
izraelska w rejoni.e na poJ:udnie od Isma;ili-. otworzyła.
·ps]tie ·
·
· '
oSgtr1en na .~,~ycodJe ~„_, 1"
JXl'Wl=a a
ona egr.,.""""'
Pojedynek
rów:n.ież ogniem.
artyleryjski trw~ około 2Q
e
mi.nut.
~ 1 ~•-ych j~-~
Wed.,.,·~
~·~"".<-'="
'"5
danych za.wartych .... A:omunfkatacil. dowódz~wa jordańskie.
go, agresor s:.racił 200 żoł•
nierzy zabitych lu.b rannych
już w ciągu pierwszych gotrzy
<!zin walk. Zestrzelono
·
, ki
.
T
m:ys iwce izrae-.s ·e oraz zrush:z:
cz,cmo 25 czołgów i irtnyc
poja2ldów IzraP.la. Atak izrael
ski objąl terP.Jl dł:ugości 110
"
km.

* •
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S~Błem

KoszykaHe
grają
Dzlś

o wejście

do li ligi

Społem

w SR!i

przy ul

Północnej 36 rozpoczną się półfinałowe mecze o wejście do Il
ligi koszykówki męskiej. Poza
mistrzem okręgu łódzkiego Spo

w rozgryW1ka.ch wezmą uzespoły: Gwardii Wrocław,
Górn,ika Zabrae i Piasta Brzeg.
kalendarzy.!<
s.zczegÓ!owy
Oto

łem,

dr.dał

spotkań.

godz. 18 Gwardla Piątek Piast, godz. 19.30 Górnik - SiPO

łem.

·

godz. 17 Piast
Se>bota godri:. 18.30 Gwardia
,G órnik.
Niedziela - godoz. 10 Gór.nlk Społem
godz. 11.30
Piast,
Gwardia. (s)
----Społem,

leszcz ~ ··eden
bl•ea6 pr'SAłłJ•owy
1$

&.V

niedzielnych biegach prze
„DzJ.ermika
łajowych o !l.l!:.Cha·r
wszyscy nasi na.jŁódl2lkiego"
lepsi · biegac'1:e · "'P!!lika.ją soię 24
bm. w ośrodku spe>rto.wym ,,Bu
dowl~nych" w Gi:.otnikach.
będą się tu biegi zo.rganizowaprzez redakcję
ne tym razem
„EJGpressu Ilustrowanego ". .(a)
Po

Od-1

Rymkiewicz

pokonał brązoweqo

Polska

-

odbył
dmiu wc:w rajszym
ogólJno!ódzki V zjaz.d delegatów Towarzystwa Kr.zewie
inia Kultu<ry Fizycznej.
Podsumow.ąpó na nim trzydo.'ct>ek tej zasłużonej
letni
orgainizacji na polu k,rzewieni.n
fiJzycznej
kultury
masowej
sportu i turystyki, nakreślon o
najpilllliejsze zadan:a rui naj-

W

bliZs zy

wyb<>f'tl

~~:res

oraz

nowych

dok0:1ano

Vl[ła.dz.

Łodzian ae grają

o puchar

Michałowicza

Tradycyjnym zwyczajem - doru
Roz.c:zarowal zdobywca ży.ny juniorów rozgrywają koTokio lejne mecze o pucha·r dr Mi·
medalu w
Habiib Gaa.hia, kltóry przegrał chałow:icza. W najbliższą sobOgładko z Rynkiewiczem , cho- ~ę i n~edi21ielę na boisku Orła
ci.aż walk.a mimo zaciętości rie w Lodzi odbędą się spotkania
których uw
ćwierćfmałowe,
g:-omadząc kom- stała na zbyt wysokim pozio- dział wezmą zespoły: Poznania,
publiczności,
i Łodzi.
n
mi.e.
Katowic
zwycięWrocławia,
WySiOkie
plet widzów.
W sobotę o godz. 14 KatoWlistwo - 13:2 - odnieśli polscy
ce II grają z PQ:<naniem, a Łódź
pięściarze mimo, że nasz zez Wrocławiem. W niedzielę w
spól wyst.ą,p~l w dość eksperyty.eh samych godzinach spotka
menitail.nym skitadzi.e.
ją się Łódź z Wrocławiem i Ka
Wy.niki (na pierwszym nriejtow.ice II z Poznaniem. Gm)
scu zaiwoon.icy poJ.scy): Artux
g~"·
o
bm.
Olooh pokon.~ 2 :1 Ben Sala-, w niedzielę, M
ha Gałązka wyigraJ: jednogłoś- 10.3-0 w .sali ŁKS ~rzy . ul. Piotr
kowsk1eJ 76 <>dlbędz1e się dorocz ~,~:=
k
L . 1.H w·1 ---'·
.'
ęc":"'':""" po o- ny ogólnopolski turm.i.ej pa.r b~Y ' ~1 O~'
me z · a~......,
Gru.dz1en wy.grał dożo.wych. Będzie to turniej zor
n!Wł Man&,
s~~l'l!I f!!
1 :-?~: ! '
Z Hedh:i;li, Rynkie_wi.cz wypunik- ganizowrmy na powitanie wios-·
~~Ulla~
_
____;;;___
ny.
zd.obywcę
towaił Jedinoglośn1e
Obak gości przy.byłych do na
'brą00!Wego med.ailu na Olimpia
W dzlelmicy Bałuty zakończo
dzie w Tokio Gałhia. Dubisz szego miast.a z całe.go k>raju, uw piłce siatko~a:1: z H. Majieri, 'Mon.tew- dzia_ł. ;w:ezmą .również najlepsi no rozg.rywki
zespołów
koszykówce
i
wej
skii. pokonał M. Majeri, Sta- bryazysc-i Łodzi. (a)
szikół średnich. oto wynil<i.
chu:i:"ski odniósł "?:Wycięsibwo nad
1. TeDziewczęta:
Siatkówka.
z
wygrał
Hebel
Oha:abane,
ch!llikum Ek. n·r 1, 2. XXIV LO,
_,_
1. Techn.
Chłopcy:
3. ·v LO.
OU!nalfahem . i Dra~an ZihJU\.0Jll•
Łącz.n. nr 2, 2. XXVIII LO, 3.
.
.
tował ~auaói.
LO.
x:<r
Oczekiwane z duzym zannteKoszykówka. Da:iewczęta~ 1.
rasowaniem spot.kanie z Tune„Dnia M-etalowca" V LO; 2. LPWP, 3. XV LO.
Z okazji
zją stał.o na p::zeciętnym P<>- ZKS
organi- Chłopcy: 1. Techn. Geodezyjne,
„Metalowiec-Łódź"
zuje tradycyjny turniej w teni- 2. Techn. Przem. Piekarn»czego,
s'ie stołowym o Puchary Przecho 3. XV LO. (m)
dn!e przewodniczącego i sekretarza Zarządu Okręgowego Zw.
Zaw. Metalowców w Lodzi.
Turniej odbędzie się w dniac
25. III. 1968 r., godz. 17 - kobiety oraz 26. III. 1968 r., godz. 17 mężczyźni w sali przy ul. PrzyKolejny mecz o mistrzostwo I
byszewskiego 99a.
Zjazd podjął rqwn1ez rezobędą ligi siatkarze Anilany · rozegrają
startować
W turnieju
apro- aktualnie
pełną
wy.rażającą
~ucję
najlepsze rakietki Ło w Łodzi. Ich przec.i wnlkiem bę
batę i solJida.r:ność z wystąple
dzi i województwa na czele z dzie zespół Hutnik.a N. -Huta.
:iiem I sekretarza KC PZPR braćmi Domicz, Garczyński, Der Spctkanie to rozegra.n e zostanie
Wt. Gomubki na wtorko.wym doń, Frączyk,
Zb. Czerwiński, dzisiaj o godz. 19 w sali pr<Zy
spootkaniu z aktywem wa•rszaw Korus. Włodarski, Krygier i in- ul. Teresy 56.
skim.
ni, a wśród kobiet - Butrymomeczem d~a na
:Decydującym
wa, A. i G. Lasotówny . Guzi- szych siatkarzy będ;zie llliedzielporuszonych kówna, Ambroziewicz i inne.
Do zagadnień
Wawelem - Wi
<Z
nek
pojedy
ny
A. Lasota
Pucharów bronią.
na zjeździe jeszcze powrócimy.
rek o godz. 11 w s-ali Sta•rtu
(X)
wśród kobiet, Zb. Frączy.Ji: wśród
(m)
Teresy.
prey ul.
mężczyzn.
Międzypaństwowe
bokserskie Tun~ja

spot.kanie
Polska,
GwarHali
w
bm.
rozegrane 21
dii w Warszawie, cieszy'lo się
ziaiiinteresawa niem
ogromnym

wczor aj

się

me.da listę z To kio

Tunezja 18:2
ziomie.

brązowego

Ogólno polski

turniej

brydżowy

grają
w tenisa stołowego

„Metalow.cy"

V Zjazd Delegatów TKKF
obradował

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

SPORT •

w · Łodzi

Siatkarze Anilany
grają z Hutnikiem

0

Mistrzowie z

wizytą

SPORT •

w ,,Dzienniku

SPORT

Łódzillm"

M. Lisowska-Butrym i A. Domicz
opowiadają

o swoich su kcesacn

tenisistów stołowych na ostatnich
mistrzostwach Polski w Lublinie
potwierdził fakt prymatu okręgu
łódzkiego w tej dyscyplinie spor
tu na arenie krajowej. Dwa tyA. Domlcza
mistrzowskie
tuły
podwój(w grze pojedyńczej i
nej). f:lwa tytuły wicemistrzow(w
trym
M. Lisowskiej-Bu
skie
podwójnej)
i
grze pojedyńczej
oraz wicemistrzostw o Polski w
grze pojedyńczej P. Garczyńskie
go - oto długa lista tytułów zdo
bytych przez łodzian w Lublinie.
Wczoraj, zaraz po powrocie z
mistrzostw, redakcję naszą odwiedzili autorzy tych sukcesów:
podwójny mistrz Polski- A." Domicz (Włókniarz) l podwójna wicemistrzyni Polski M. Lisowskaktórzy wraz z
Butrym (AZS),
trenerem W. Butrymem podziez mistrzostw.
wrażeniami
lili się
Mistrz Polski A. Domicz: - W
pewnym momencie pojedynku w
z obrońcą tytułu W.
półfinale
Wspaniały

sukces

łódzkich

których w swojej karierze zdo•
byłam już cztery. A przecież w
tym roku tytuł mi•trzowski byt
tak blisko. W finale z Calińską

Lis<>wska-Butr ym i A. Domicz
Fot. A. Wach
(Spójnia) pierwszy set

v.rygrałarn

gładko 21 :7, a w drugim
Niestety,
dziła_m . już 7
odmow1ły posłuszeństwa,

:o.

prowanerwy
przegra

Cóż, w
łam drugi i dalsze sety.
mido
przygotowań
okresie
strzostw pisałam pracę magister
ską, a teraz będę zdawać ostatni
to
egzamin u prof. prof. J. Meissne
ra i A. Wawrzyniaka na Wydziale
Włókienniczym Politechniki Łódz
klej .. Katedra stworzyła mi wszel
do. przygotowań
kie warunki
sportowych za co w tym miej•
scu chciałam serdecznie podzię
kować. W dniach 14-21 kwietnia
poszło mi w finale gry podwój- wyjeżdżam wraz z A. Domiczem
nej, lfdzie wraz z Woźnicą poko na mistrzostwa Europy do Lyo,
(ms)
Ko- nu.
nallśmy parę Garczyński walski 3:1. Cieszę się ogromnie,
gdyz poza tytułami mistrzowskiPółfinaliści
mi zająłem pierwsze miejsce w
klasyfikacji PZTS i wypełniłem
w 'pradrze odbyło się 1060Wa-'
normę na tytuł mistrza krajowenie półfinałowy.eh spotkań pił
go. Teraz w perspektywie czeka
w Klubowym Pucha•
karskich
nas mistrzostwa Europy w
Ją
Europy. Losowa'llie ~~·
r~
Lyonie (Francja). Jako ciekawozes·tawieme
następujące
niosło
stkę muszę powiedzieć, że jeszpaT:
cze nigdy nie udało ml się zdoU<11itet - Rea!
Manchester
być tytułu mistrza Łodzi!
Ma.d,ryt
Wicemistrzyni Polskil M. Lisow
J\tven~
Llzibcma
Benfica
ale
ska Butrym: Mam szczęście,
wicemistrzows kich, Tury;n.
tytułów
do

Woźnicą miałem ochotę połamać
nerwy odmówiły mi
rakietkę w piątym
posłuszeństwa. Było
kiedy prodecydującym secie_
Woźnica
już 20 :17, a
wadziłem.
Skupiłem
wyprowadził na 20:20.
21. W
do
wygrałem
I
się jednak
finale też miałem ciężką przepra
wę z kolegą klubowym Garczyń
skim i z trudem wygrałem 3:2
(1'7, 18, 25, 17, 16). Trochę łatwiej

PE

~

Stefan Zeromski ma·
rzył o Polsce szklanych
domów. Dziś szkło, stal
i beton zajmują w nowoczesnej architekta·
rze i nrbanisty,ce po·
czesne miejsce.
y.

L

cać

8:two jednak o „prT.E>gię
cie" i wówczas nowoczesność
zaczyna obra-

się

<przeciwko cz.łowieko

wi, lcióry ją tworzy; budowle i ich wnętrza
stają SJQ
„zimne";
odpychające,
„odczłow~ecwne".
Rodzi
sil:
więc
niel>agatelny
problem
jak ową now<'Cze9flość uczynić
przychylną
dowiel«>-

wi? -

Zarzqdzenie
i ...

życie

Problem, który wzięła na
wa.rszta,t grupa specjalistów z
mieszczącego się w Lodzi ~iu
ra

Projektowania

Zakładow

nazywa Ste
ogólnie ,,humanizacją miejsca
pracy". Chodzi właśnie o to.
Wlćikienniczycli,

l)l"Łebywarue
S7lk'ła i
betonu,

by

człowieka

wśród stali,
uczyniić dla

7lllośniejS'Lym,

To
1962 r. ukazało się z.arz.ądzeme ministra p.rzemysitu lekkiego „w
sprawie
ma:lowania wnętrz
zakładów
przemysłowycti oraz mas.zyn i urządzeń". Zarządzenie zarządzeniem, a
właściwie d01Piero w 1966 r.
podjęto tę sprawę w sposób
syst.ematyczny, właśnie w WY
mienionym wyżej Biurze Pro
· jektowania.
ogólnie. Jeszcze w

W klraju rrie ·m amy na ten
temait wla.śdwie żadnycti doświadczeń,
wm:ystkie projekty powstają więc w oparciu
o lH.eratuN: · zagraniczną. Nie
ma też możliwości. sprawdz.enia efektów, ponieważ po pierwsze nie ireal.izowano do
tej pory żadnych projektów
na większą skalę, a po wtóire dopiero w br. ma w biurze ,powsfJać
komórka st-.:d iów zatrudniająca psyoholoi soejologa, która się tą
~rawą :z.ajmie.

KOLOROWE

Na

straży

obronności

F'ABRYK ·I

Zagraniczna literatura fachow oparciu o nereg odpowiednich
doświadczeń
podaje,
że
kolor ścian pomieszczenia,
w którym pracuJą, czy żyją lu
.Uie, ma wielkie znaczenie dla
ich samopoczucia, Przeprowadzono m. in. eksperyment polegający
na pOma1owaniu ścian
hali jednej z fabryk na kolor
„zimny".
Robotnice skarżyły
się na chłód, choć termometry
wskazywały normalną pokojową temperad:urę.
Inne barwy
powodują
tt>zdrażnienie,
inne
znów działają kojąco. Stąd wła
śnie wywodzi
się
koncepcja
tzw. klimatyzacji barwnej.
wa,

.AikltuaiLnie
w Biurze Pr<>jektawani a
Zalkladów Włókienniczych .opracow.ano (obok
pełnej dokumet!tacji techmcznej), k.om..pleksową !lokum~:
ta.eję ,,.bMW'Jlej klima.tY7'lLCJ 1.
dla bu<lluj ące.go się w Lo~1czu ,,Syntexu''
i · zakładaw
wełrnianych ·w Bialej Podlaski.ej.
Obydwie fabryki d<>;piero się budują i są w stanie dalekim jesz.cze od fazy
robót
wykończeniowych,
a
wiec od .malowania. Już teraz jedinak :zianolli się na kło

poty.

Malowanie
bez malarzy

poty z urzySk.aniern odpowiednich far.b i materiałów wy.
koń=eniowycll,

w łowiic.kim „Syinttexie" zaprojektowano np. w świetlicy
kominek. Ale skąd wziąć kamieniarzy _ którzy potrafią go
zbudować? Tymczasem zas cho
dzi i o to, by wnętrza, w których robotnicy wypoczywają w
czasie lub po pracy, miały zupełnie inny charakter niż miejsca ich pracy, by możliwy był
zupełny psychiczny relaks.
W jadalni tego zakładu zapro
jektowano jedną ze ścian w po
staci... akwarium. Nic bowiem
podobno tak nie sprzyja psychicznemu odprężeniu, jak obserwowanie pływających rybek.
Ale przeforsowanie, by wnę
trza wykonano zgodnie z takimi projektami, nie jest _łat.w~.
Po pierwsze, jak już mowihsmy, brak wykonawców i trudności materiałowe, Po wtóre koszty.
Takie
wykonczenle
wnętrz. takle malowanie ścian,
choć w
rezultacie daje efekty
ekonomiczne, jednak doraźnie
kosztuje drożej i wymaga roboty na „wysoki połysk": Nic
dziwnego, że Inwestorzy i wykonawcy
usiłują
się
.• targować•'.

Kolory i bhp
'!'ym=asem
problem
jest
ogólniejszy. Pebna kolorystyka wnętrza (i elewacji także)

łączy się ściśle

z

proble-

mem bez;pieczenstwa i higie-

Wiadomo że we wnetrmch
fa:bryczmych
pomalowanych

odipOIWiedili kolor yvydaJn-OŚĆ
pracy zał<>gi roome o
ok. 3 proc. w poróW1laniu z
pracującymi
we wnętrzach
bez
lclimatyzacji
barwnej.
Problem jest więc, już choć
by
od strony ekonomicznej,
niel><i>gatelny.
A tym~~

iii.a

ny

pracy„ Wszystkie koryta-

rze,

przejścia,

dzeń

wane

części

c.ną

mebezpiecznycll

malosą odp<>wiednimi kolo-

rróW-

wobec
producentów
maszyn.
Dla
przy>kladu do nowego oddziaru fab.ryki włókienniczej w
Nowej Soli zamówiono u angielskiego producenta maszyny poma·l owane na określonv
kolor. Pierwszą reakcją było... zdziwienie. ale zamówienie :rosita~o przyjęte.
Marzenia pr„jektant6w Idą
dalej w kierunku odpowiednio
dooranej kolorystyczni"
odzieży roboczej,
innej dla
każde.go dziai'U fabryki.
Problem }est nowy i u wie
lu. szczególni e parających się
bc.dowaniem faibryk. mme bu
dzić poważne ol>awy.
Jeśli
jednak w nowoczesnych tRbrykach ludzie mają czuć sie
dobrze, chętnie w mch
bywać i
wydajnie pracować
- „gra jest warta świecik:i"
Humanizacja
miejsea 1>racy,
najSQlel"Zej Poieta, musi Wi>beo tego pr:M"stać być „wymysłem" garstki zaipa.Jeńców;

prre-1

musi zna.leźć ŻYWy oddźwięk
prz.ede wszystk;im u inwesrorów i przyszłyeh użytkowru
ków
fa.bryk.
Kompleksowa
realizacja tych projektów w
Lowi=u i Białej Podlaskiej
otwiera n iewą~liwie nowy etap w budownictwie przemysłu
włókienniczego.
DalSLY
krok
to podjęcie pr-0blemu
humanizacji także w zakła
dach modernizowanych
lub
choćby tylko !'emontowanych.
A jak aia razie w tej dzied'Zilnie - cisza ...
JOZEF POTĘGA

Bez Jlliej trudno sobie wyobrarr.ić isł<lllenie wsp6łczes..
neg-0 wojska., które skut~nie 21abezpieC1La nienaruszalność państwa. Przy jej poonocy można OO.wiem naJsizybctiej ookta.dnie zlokalizować
połOtienie
niep.rLYjacielskiiego samolotu, czy też w wa.runka.eh lądowych pojaroou moohM!liczmegQ.
Na zdjęci.u: sta.c.ja radliow.lmcyjna podczas ]>racy.
CAF - WAF

u-.---------------------·----------------------

Tami., by ostrzegać ludzi i
możliwić im S!Zybką ewakuację na wypadek aw<l>rii. Np.
ściany

dać zachęcająco.
Stąd
nież nowe wymagania

nielcióryoh

łtWllUlllllllllllllUlllllllRIHINUllllllllllllllntllllłllltnllllllHlllllHłlllllllłlllllllllllllllllllllllHlllłłlllllllllllłllllmllllllllllllllllllllllllllllllfff

Poniżej 7J3dnieszcmmy fira.gment praAJY dr Tad-=a Wa.lichnowskiego, auW= głośnej
ksi.ą.Z.k.i „NRF a I7Jrael". Fragment l>en obejmuj~y okres po agresji w crrerwou ub.
wejdzie w skład posłowia na.pisa nego do J:lll wyda.ni.a .ksil\żkii, które w najb~h dnia.ob u.każe się na półkach .księga.rskroh.

pomiesz-

roku

czeń i przejść maluje się kolorami „-Odstraszającymi", taik.
aorówno izra,e.Zsko-syjoniistyczna ja.k j zaświ<t>tową.„
Nie jest rzeczą przy.pad.ku.,
że
by ci, którzy n.ie bardzo ;,kochodnioniemiecka propaiganda akcoo:tując.
Hitler wy!Jf'al f'olskę dla Uitwo-rzenia ośrodka
cłlaj ą" pracować, nie prrebyzagtady Żydostwa euTopejskiego. Wiedzial on,
w.spóln.otę celów pańUwa bońskiego, syjonizTntU i Izraela, zaciera;ą Tóżni<:e wynikaże tam znajdzie odpowiednią a:mtosferę.„ Jest
wa.li w nich zbyt długo,
jq,ce z ~rzeszłości. Zgodnie z k=cepcją reha- to bowiem kra.i (Polska), gdzie antysemityzm
·Wnętrze
nowoczesnej ba:li biHta.cji NRF przez Żydów, nie podnosi się
sW!nowi nierozlq,czną część kr!tjobrazu".
Tę
produkcyjnej, poza odpowied dzisiaj t<J.kkh srpraw jak np„ że były SSsiamą tezę eksponuje „Hajom" z dnia 13. VI.
nim
ustawieniem maszyn i GrU(1><Pem.fuehTetr i generał hrtler.ow~kiej po-!i- 1967 rolcu, gazeta izrael.S'ka w języku hebrojurządzeń, musi takż,e ~ą- cji, Heinz Reimeja.rth, przystqpil za zgodą 8kilm.
Ministentwa
Sprawiedliwości
Ul
.Szlezw;i.kuN.ie w.ięc ~O'Wego me można znaleić w tedo dzi.ałalności prawniczej przy
zach H. Jw;tusc., Ta wnna p-rymi.tyw<11a prom1111111111111111111r.n1111111111111111mnnr11mnon111111111111111mn1111111m1u111111nummmm11U1m11DJ11rr11nr11mm111111111H1Hma1111H111111 .Holsz:tyrne sądzie w
Westerland o-raz przy sądzie kTapa,ga.nda, powtarzaM rprzez syjonistów w Za.jowym we Flemsburgu. Inaczej mówiąc H. Rei- miatn za marki z Bonn.
Podob'Tllie
wygląda
nefarth zbrodniarz hitlerowsk.i ~ przestęp
antypolska argume-ntacja syi-Onistyczna w książ
ca wojenny, kat Warszawy, od.powiedzialnt w
ce E. Lapide, wicedvrektOTa biura prasowego
ma.sowe -mordowanie ludności cywitne; pod- premiera rząd-u Izraela. W książce jaka ukazaczas pows-tania warszawsk i egio w 1944 'l'O'lou ła się pod koniec 1967 r. pt. „Trzej .os-tatni
został oficjalnie, jako adwokmt, funkcjonariupo;pieże a Żydzi" na st'I', 187-188 vaw·tarza
szem w 41.paTade spra.iwiedliwrości NRF. Apa- się pa.szkwilan<:ką prapagandę nie przebieratierowa w ramach badania paIzraelu i orga.nizacje
jącą w swwach, szkalującą na„ód poLski tak,
ra.psycholQgicznego
zjawiska rot prapagandowy w
ja,k w codzienmej prasie izrael.skiej i żydow
przekazywania myśli na odle- syjcmi>Styczne, tym razem -n.i>e proteS'towały.
by podjęli Ją
gł-OŚć, zwanego telepatią.
Ofic- SpraWG byla zbyt delrkatna
skiej w kTajach zachodnich, wy<L<uv-0.nej w
jalna nauka traktowała wów- obecnie syjoniści, po takim ze strony NRF
różnych językach. Byli obywatele polscy w
czas takie praktyki podejrzli- po-parciu zbrodniczej dzialal711ości Izraela na
Izraelu: MaTian Muszkat, Ignacy Iserles i inwie 1 tylko nieliczni uczeni Bliskim Wschodzie, w nOWIJ'7n „rozdziale hi- ni, :znwJ.eźli okazję do pomnażania dochodów
prowadzili w tym kierunku cha
storii
stosuń.ków
NRF
Izrael",
'fYTZypieczę
oczernLanie-rn Polski Ludowej i narodu polłupnicz.e
badania.
Dziś
wielu
W quizie telewizyjnym „Mal biurku, na którym położono 1.2 wybitnych uczonych ZSRR in- to1vany-m
f'ehabilitaeją
hitleryzmu.
i
NRF
skiego. Przyłączył się ostatnio do n i ch były
żeństwo doskonałe" para osób
różnych przedmiotów:
papieros, tensywnie bada problemy pa- przez świat>owy syjonizm.
akt.or
Państwowego Teatru
żydowskiego w
odgaduje treść hasła przeka• zap,ałkę, grze byk, scyzoryk... W rapsychologii, przeprowadza i;nWarto w <tym miejscu przypomnieć slowa
Warszawie Henryk Grynberg, który będq,c na
zywaną przez osobę trzecią za
odległości
6 metrów od niej, teresujące doświadczen i a, publi
M. Wilnera,
sekretarz.a
Biura Poli-tyc;mego
gośc innych występach z Teatrem Zydowskhn
parawanem
s i e dzi kuje artykuły naukowe.
pośrednictwem
mimiki i ges· oddzielony
KP Izraela, który przebywając w Mosie.wie
w USA w grudniu 1967 T. odmówił puwrotu
tów. Trudność polega na tym, przy drugim b iurku odwrócony
z okazji 5f)-lecia Rewolucji P~ździernHwwej, do kraju wraz z żo-ną Krus·tyną Walczak. A w
plecami do dziewczyny, starszy
że przekazujący myśJ nie ma
prawa
użyć
najpopularniej· pan. Dwaj inni panowie wchow następujący sposób oce'Tllil tragizm tej 3ywywiadzie dla ,,New York Times" z 30. XII.
GRA WARTA SWIECZKI
szeg0 środka przekazu, jakim dzą do pokoju l stawiają na
tuacji: „Jest TZeczą tragW:znq, że na&Zemu na1967 T. oc.zernil naród po!S'ki, stosunki panująjest mowa. Mimo to, ucz~!· biurku starszego pana odwróNa podstawie przepr~adzonicy gry rozwiązują niektóre cony kapelusz, w którym znajnych pomiarów i dociekań ucze
7>adania dosłownie w ciągu se· dują się zwinięte karteczki z ni radzieccy dochodzą do wnio I
nazwami przedmiotów rozłożo sku, że środkiem przekazywania
kund.
dziewczyny. myśli na odległość są fale raZadanie jednak można utru· nych na . biurku
dnić:
zakazać
gestów i gry· Starszy · pan na chybił-trafił wy
diowe. Mózg - st:yvierdza np.
masów twarzy albo po prostu ciąga z kapelusza jeden zwi•tek,
psycholog A. Gubko - emituje
ukryć „tego trzeciego" za paoczami odczytuje nazwę przed- określone fale elektroanagnetyrawanem, Czy wówczas mo- miotu i zaczyna go sobie w
czne, podobnie jak radiostacja.
żliwe by było przekazanie w
myślach
wyobrażać.
A dziewMózg innych ludzi, niezym od- rodowi
którego synowie ...,,.zeszli (przez ce w państwie polskim, twierdząc, że „nie
jakiś
sposób myśli zgadują·
czyna przy drugim biurku, odbiornik radiowy, przyjmuje i
„.
gadując
myśl
starszego pana
cym?
rozszyfrowuje te sygnały. Wpra hitlerowskie pieklo w Europie, w latach dTu- miał w Polace warunków do rozwijania swej
unosi z biurka właściwy przedwdzie sygnały te są bardzo sła- giej wojn1J świa.towej, stracili swoich bliskich dz iałalności twórczej".
miot.
DZIWNE ZJAWISKA
be, ale w przyszłości być może w komorach hitlerowskich obozów śm.ierc.i W amerykańskim czas-opiśmie
„Para.de"
z
Scena ta przed Jaty rozegrauda się je wzmocnić przy P.O- rządzący Izraelem narzuooją jako sojuszników dnia. 24. IX. 1967 r. zbeszczeszcz<mo nawet paMłoda, ·niezwykle delika1ma
ła si~ w gabinecie znanego ramocy
odpowiedniej
aparatury...
by.l ych gem.eralów hftlerowskich i nazistów", mięć dr Janusza Korczaka. W artykule szkawrażliwa dziewczyn.a siada przy
dzieekiego psychiatry, w. Bie ch
Należy też wspomnieć, że teZrehabilitowane Niemcu zachodnie po agrel-ujący-m Polaków pisze się, że pul.ski Zyd Jaori.a
elektromagnetyczna . nie sji czerwcowej ze szczególną tro&ką przys-tq,- n-u.sz Korczak za.mord.owa.ny przez hitleTowjęst jedyna w tłumaczeniu .zja!
.
,
wiska telepatii. Wielu uezonych pi Y do popularyzowania pamiętrnkow, opra- ców wydany zostal w ź.ch ręce przez poŁS'kich
sądzi, że mózg emituje jakąś cowań
książloowyeh, monografii
naulcowych, antysemitów, chc-ć wiadomo, że Korczak do·
brot111olnie poszedł do getta wraz ze swoimi
szczególną, nie zbadaną jeszcze wykazujących
rozmiary
pomocy
NRF
dla
wyehowa-nkami z sierocińca, dfo lctórych pTa•
energię, która jest właśnie noś- Izraela, . histatrię ukladu luksembuf'skiego, nie
nikiem . parapsychologicznej in- znane
d!7tąd
kuliisy
współipracy syjonistów
cował cale życie.
f.ormacj1.
z przywódcami III Rzeszy i rządem booński-m.
Nawet :pani Yael Dajrm, c6rka generała M<>Tak więc badania parapsyeho Coraz szerszy Tazglos nadawamy tym .spra- sze Da.ja-na ('lat 28) okaza!a się n/igle „specjaIogi<'.'zne zdobyły · rangę pełn<r wam :nie byl eto pomyślenia jeszcze kilka lat
listką
oo spraw . l))ols.kich". Pisząc powieść
prawnej nauki. Jakie wobee te- 1temu. Obydwa państwa: Izrael i NRF oraz o Haimie Kalińskim pt. „Death of two s011.S"
g~ prakty=e znacz.;n1e moze organiza<:je syjcm.istyczne zrobily wszy·stko, by
tbfniejscowiła opisywa.ną a•kcję · glównie w Polmieć jej dalszy r=woj?
dzisiaj sp-rawy te '7llie należały do te-matów
sce, tak naświetlając stosunki panujące w naTrudno na to pytanie udzielić wstydbiwych, by przechodzom.o nad nimi do szym k-roju, że Tece-nzent ksią:ilki stwierdził
konkretnej odpowiedzi wy- porządku dziennego. Stąd szerzy się w NRF m. in. bez zażenowamia: „W polskim iobozie
każe to przyszłość. Ale Już dziś ilość publvka.cji, uzupełniających l11;kę w dlo- kcm<:eintTacymym d<>zorcy-<fW.Zi§ci .•.".
JeJtt t·o
wykorzystująe emitowanie przez
k
mózg określonych tal, uczeni
umenta{:ji związanej z rozwojem stosunlCow
znowu pod.la sugestia, że obóz koncentracyjny
konstruują aparaty odbiera.jące polityczno-gospodarc.zych
i wojskowych mię byl po>lski, a hitlerowcy tyl·ko w n.im tTochę
to promieniowanie na razie z dzy NRF i Izraelem i rehabilitaicją NRF przez pmnagali.
odległości dwó~h metrów. Mogą światowy ruch syjonbstyczny i Izrael.
Wspomniamy J. F. Steineir, głośny ze 111Wej
one być wykorzystane w diagno
W ,,..,,rze z t•...m, w dalszym oingu """Of'<:Zy- antlJ!P'Ol'S'kiej porwfo&ci pt. „Treb.Unka" ponowstyce schorzen kory mózgowej,
,,....
"„.
"
....,..
wy>krywają też st~ zmęczenia wie
sz,kaJ,uje się naród p<Ji,ski, czyniq.c go nie stał się ']M"Zed:miCJitem zaiinteresowania na
przy
normalnych
warunkach wsp6lodpowiedzialnym za zbrodnie
hitleTOW- Zachodzie. W paździerrniku 1967 r. wstąpił on
pracy człowieka. Głębsze pcxz:tla skie. Rehabili'tacja NRF, kl-Osztrnn -narodu ipol- w związek mo.lżeński z wnuczką.„ hitlerownie
mecł'3Iliki
przekazyw.ania skiego t<rwa więc nad.ail a · nawert przybiera S·kiego marszałka polnego W altera von Braumyśli na odległość mogłoby po- na sile po zerwa.nbu. stoswnków dy.plomatycz- chi.tscha. Odpo~viednio nadany rozgŁos w pramóc w pedago_gtce. w dalszej
·
zaś przyszłości ucz-Olllym marzą _nych '[Yl'zez 'l'ząd PRL z Izraelem. Wyra.ża się
sie ~ kątem „pojednan•i.a", „przeb.aczenia"
się metody zastosowania para- to m. in. w licznych paszkwila.nckiich artykuUp. by! op-rawq, ipropagM!idy ugrunllowanego
psychologii w technice.
Czyż lach prasowych poświęconych sprawom pcl- proce&u. renabiUta<:jri NRF przez żydów i okanie byłoby wspanJ.ałe Il!p. stero- skim. Nrp. H. J11.&t'us, na romach iizraelskie}10
zją do iprzypommie-nm antypolskiego paszkwiwanie maszyny za pomocą my- dziennHoa „N'1Winy i Kuner" z dnia 24. XI. lanckiego dzieła Steim.eira (]>t. „Treblinka", któi
Na polach ryżowych r-olnikom Poonaga.ją :!:ołni&?.c.
śli? l>ole do popisu olbrzymie 1961 ,,., piisal: „W dziedzim.ie pneśladowaniia rego wyda:nie omówi.ono, ty.m ,,.azem w NRF,
- w kosmonautyce, loltnictwie, Żyd6w, Pohka .imafazła wspólny język z Hitle- w języku niemieckim.
CAF - MTI
nawet hutniotwie!
rem w labach porpTzedzajq.cych drugą wojrJ,ę I
Dr T. WALICHNOWSKI
WŁADYSŁAW KULICKI
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ga

w Polsee

aie ma specJaJi-

sty6llD.ego
pr.redsiiębiorstwa,
które mogłoby podjąć si~ fachowo
robót
wyloońwiooio
wyeh.
Przedsiębiorstwa budowlane mają ekilPY stola·rzy i malarzy. które jednak
nie zapewniają odPQWiednie,go
,poi:iomu wykonawstwa.
Występują też olbrzymie klo

Ten trzeci

••
•

Z

niewidzialny

Tajniki parapsychologii
Naukowe podstawy
Maszyny sterowane myśłrtmi

Małżeństwo

doskonale

W Demokratycznej
Republice Wietnamu
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Telewizory i radioodbiorniki na cenzurowanym

Na budow-=
Dziecka

~

·oopDwied2li
na apel
S})()łecznegC>
Komitetu
Bu dC>wy P()tllJlika Centrum
ZdrC>wia D'.lliooka, żoln.iene
z pododdziału Ośrodka Szk<1
lenia Oficerów PC>litycznych
im. L. Waryl1sk:ieg<1 w t.<Jdzi, wpłacili na ten cel sumę zł 877 zebraną. z dobrDw<>lnych &kła.dek, pra~
ną.o tym samym uczcić pamięć
tysięcy
dzieci
polskich,
bestialsko pDmordowanych prze-z hiiler<>wskiei:o okupanta.
(bz.)

W

iedy w dyire<kcji łódz
cie brakorobów znalazły się ko zwykle. A więc bez dotrzech la.t kierunek radiowokiego
ZURiT
z.apyw ubiegłym roku „Eltra" z
liczenia dopłaty 50 proc.
telewizyi n v. ZURiT twierdzi.
tałem
cr,y
możemy w
że ma możno~ zatrudnienia
Bydgoszczy, Wa.rsz.awskie. Z~
t:vm
roku
liczryć
na lepO LEPSZĄ JAKOSC
kłady Telewizyjne,
Gdanskie
iednei klasy
absolwentów
sz;ą
jakość
sprzedawanych
Zakłady
Telewizyjne
oraz
ale starania ·w Kuratorium w
Każda
placówka handlowa
w Łodzi telewizorów i radio„Diora"
z
Dzierżoniowa. A
ZURiT w
bodzi
dokonuje sprawie przywróceni.a tego kie
odbiorników, na dłuższą cbwi
runku spełzłv na niczym,
więc ooza Zakładami Radi<llWy
odbi:oru
ia•kościowego
i w
lę zar.>anowało kłopotliwe milmi im. Kasprzaka w Wars.za
więk>zości na mieiscu posiaTe i i:nne trudno~ci z oew·
czenje. · Nic dziwnego. Handwie wszyscy producenci sprzę
da odpowiednie zaplecze na
nościa sa do pokonania. Cholowcy nie mogą przecież prze tu radiowego i telewizyjnego
wykonywanie reperacji. WsZR. dzi przecież o to. aby z każ
widzieć czy w tym roku doprzysivłali do Łodzi n1e nadadzie są zatrudnieni technicy dym rokiem kupowane przez
sta'l'.lą do sprzedaży dobry czy
jące sie do użytku apa.ra ty. I
telewizy}ni, którzv mogą fa
nas ratlioodbiorniki i telewizby sprzęt radiowo-telewizyjco ciekawsze, cbetnle płacili
chowo
?Jbadać
nad.srvleny
zorv. służyłv n.am jak najdłu
ny. Moga natomiast i powilJlkoszty naprawy
oraz kary
sprzęt. Dzięki temu un.i.ka się
bez reperacii. Zależv to
ni odrzucać nadsyłane z faumowne - bo ... to im się bax w wielu wypadkach kłopotów żej
orzecie wszvstikim od produbryk wyroby złej jakości, I
dziej opłaci , aniżeli produkoz naprawa•mi e-wMancyjnymi.
centów i?dzie kontrola techto zanim pojarwią się one w
wać· dobry jakościowo sprzęt!
Łódzki ZURiT został wytyniczna
pozostawia
ieszczP
sklepach. W intere>ie klie<npowany przez cen·t .rale warRzecz charakterystyczna
wi ele do żvczenia.
ta, a także wła&J.ym ZURiT
szaw~ka
iako
oddział
wiodacy
leży ujawnienie już w
bur- · jak twierdzą oracownicy łódz
.JERZY KRASKOWSKI
pod względem walki o jakieP-o
ZURiT
najwięcej
cie wad towaru dootarcza!llekość .lr-l"amcfcmów
produkcji
.jest
kłopotów
z
nowościa.m_i.
go przez przemysł. Tak więc
Łc'idzkich
Za:kładów
Ra<lioZURiT w pewnym
stopniu Np. supernowoczesny telewiwvcb oraz magnetofonów •• To
zor 23-ca.lowy ,,Opal" aż w
wyręcz;a nie dość ścisłą konnette"
20 pvoc. w hurcie był odrzutrolę techniczna fabry>k. Z ja
w najbliższym czasie prawcany jako nie nadający sie do
kim rez.ulitaitem?
dopodobnie
w końcu kwietnia
sprzedaży. Natomiast telewizo
wprowadzi
się w
Łodzi nory,
które
już dawno się produ
157 TYS. NAPRAW
wość polegającą na abC>namen
kuje m. in. „Ametyst". „Latow.ej na.prawie telewizC>rów.
Tylko w roku ubiegłym łódz zuryt". „Topaz" były lepsze
Już urzy kul>nie będzie sobie
ki ZURiT dokonał 157 tys. na bowiem odrzutv w burcie wy
można załatwić abonament PO
n01Siły tyl'ko 6-7 proc.
praw telewiz.orów i radioodokresie gwarancyjnym, dzię
biorników, które nadesłały fa
Podobna historia z radioodki któremu nad ja.kofoi" .telebry>ki jako nadające się do biornikami. Podczas gdy ,,Wir wizora będą czuwaJi fachow
eksploa.tacji
Są to aparaty,
tuoz"
produkowany już cy.
kt6rycb nie dopuszczono do
ponad rok miał odrzutów
sprzedaży.
Producenci zapła 0,2 proc., to najnowszy apa.ra't
A FACHOWCOW BRAK
cili
ZURiT
za te
napra„Domino" w cenie 3.700 zł,
ww: telewizorów - 855 tys. którv ukazał się na rynku do
W
każdei
chwili
łódzki
u radioodbiorników 288 tys. piero dwa miesiące temu, był ZURiT przyjmie do pracy 50
u' oraz 6 tys. zł za gramofo- odrzucany w 7 proc. Jeszcze fachowców branżv telewizviny. Ponadto oba.r ez<ino karami
większe odrzutv maja aparaty
ne:i. Są on·i ootrzebni w ounk
umownymi fa.bryki w wysotram12:y;torowe „Ara" 29 proc.,
tach usługowych I w sklekości okOło 4 mln. zł. Na liś
„Sylwia" 8 proc., „Krokus" 12 oach. T,vmcza.sem w Technikum Łączności nr 2, nad
proc. l „Minor" 5 proc. /\ w
O niezwykle szerokich zainktórym
nawiasem
mówiąc
roku ubiegłym sprzedano w
teresowaniach i skali umiejęt
spraiwuje
oPieke
łódzki
Łod'Z'i na 38 tys. radioodb'ornoś ci
plastycznych
Wacława
ZURiT zlikwidowano
od 1 Kondka śv1riadczy charakter ko
ników a± 25500 sztuk aparatów tranzystorowwch.
r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-J
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Sugestie

'.l'eresa
Pawlikowska,
MiSzymczak i Andrze1
Owczarek, ze Szkoły Podsrowowej nr 185 przy ul. Siarczanej, złożyli nam wczoraj
wizytę w
red-11kcji i przeka·
ulli pozdrowi=ia w pierwszy dzień wiDsny oraz upn·
minek w postaci 3 własno
ręcznie wykOl'U!Jnych pisanek,
przyl:>ra.nych wierzbowymi ba
ziami.
Podo,b ne
życzenm
ziożyli
również Ewa Szepietow~ka i
Krzysztof Koz1Lbski przedstawiciele Szkoły Podstawowej
nr 64 przy ul. Anczyca.
Dziękujemy
naszym
mło
dym Czytelni.kom ze szkół
nr 185 i 64 M pamięć i ży
czymy pow.odzeaiia w nauee.
rosława

(W)

łódzkich

Kupon plebiscytowy
Moja ul;u;bi<ma aktorka •

•
ulubiony aktor

Mój

.

:

i

imię

.•
. .

.. .. • • .
. ..
;

i

cuczęń;

Plebiscyt zakończy sie uroczystym
spo1;k aniem laureatów z Czytelnikiami - 29 ma.rea.
Na uczestnik'łw czekają
atrakcyjne na.gT-Ody,
m. in.
zesitawy
zapr'l'Sreń
teatralnych, fotosiy z 9-€<ly&ac_j3'.1111
wybranych ak:torow, k.91ązk1
o teatrze, pl:yty z nagraniami słynnych artystów scen
polskich itp.
Dziś
zamieściliśmy
lrupon

natliW'iSkio
i

;

Adres

•

i

• ..•

student; prac. umy-

sl:<7WY1

prac.

ważne

teatrów

wa.r-.eystwo Przyjaciół Lod7li Klub Miłośników Teatru ogła
szają
wielki
plebiscyt
na.
najpopularniejszą pa.rę akt-0rów łódzkich teatrów d:rama~ych i mli'Zycznych.
Zadanri.em Czytelników jest
wypełnić
zaml~zczony poniżej kuipon i nadeslać !la adres
redakcji
{LóG...':, Piotrkowsika
nr 96) najpóźniej do 20 marca br. z do.p iskiem na kopercie „Plebiscyt teatralny 1968
rok".

okazji
zMiżającego
się
Swiafowego Dnia Teatru
27 marca - ,,Dziennik'' i To-

Z

fizyczny

~ć),

PO

.

raz ostatni.

Wicedyrektor Swiatowej
Organiza(łji Zdrowia
z wizytq w Łodzi
Wia dr T. Lewym. Dyrektor
Bernard intereilował si.ę zwlaochrony
sz.cz.a
organizacją
zdrowia w Lodzi.
Z naszego miasta odjechał
do Ka.tow.ie.

W t.odzi bawił wicedy;rektor
Swiatowej
Organizacj1
Zdrowia
prof.
b. Bernard.
Gość,
któremu towarzyszy!
wicernim.ister
zdrowia
W.
Titkow,
odwiedził
Instytut
Medycy.ny Pracy, odbyl rozmowy z rektt>;:em AM pr-01'.
dr M. Stefanowskim i uczestniczy! w epotkaniu z Wii.ceprzewo<lniczącą
Prez.
RN
m. L<>d'Łi B. Wąoowicz oraz
kierownikiem Wydziału Zd:ro

(!kas.)

Jedziemy

do

Ogółem w roku ubiegłym o
6 proc. wzrosłv naprawy zarówno telewizorów jak i radioodbiorników. które wyk-0nywał ZURiT. .

OKOŁO

1200

REKLAMAC.Jl

Jeśli iuż jesteśmy przy jakości
sprzętu radiaw-0-telewi-

1vjnego warto zająć się <także
reklamacjami. które WPływa
ją od klientów do placówek
ZURiT. W ub. roku WPłynę
ło ich około 1200. pOdcz.as gdy
w 1966 r. - 1257. A więc ob
serwu.jemy
niezna-cznv tylko
spadek. Z tej ilości 936 doty
czyło wymian,,. aparatu, którv
po ki1k8'krotnych na-prawach
nie nadawał S'ię do użytku.
Rzecz iasna nie wszystkie re
klamacje były uwzgledniane.
jako że zdamiem fachowców
ZURiT
po naprawach a·p araity nadawały się do
eksploatacji. I tylko w nielicz
nvch wypadkach dokonywano
wymiany.
Na złą jaikośc usług świad
czonych nn.ez ZURiT przyję
to 40 reklamacji, z czego tylko 11 uznano ~ słuszne. Trze
ba bowiem pr7.117z;nać, że w
dzied?linie
świaJdczenia usług
nastąpił.a
powa~na
popraiwa.
W Łodzi istnieje 14 skgepów
ZURiT i 12 pl.l[llktów uslugowych. Pu·nkity te jako jedyne w naszym mieście zniosły
opłaty za ekspresowe wykonanie n.ap-rarwv
pozagwairan.cyjnej które wykonywane czę
sto ekspresowo, bo w ciągu
24 godzin. są traktowane ia-

Jugosławii

i(/ ~
~~~4":S:

o Spotkanie z mgr W. Strze
I

I
1.-

.

Jutro

w godz. 11-13
przy

lłTU

303-04

porady prawne
4

Autoszampon

,,EWJJ

mieście, nowych in.w....
stycjach
or~
problemach
związanych z iakościa, i niezawodnooctą
dostarczanej energii.
Pr.z.ed.~iawiclele przemysłu zglooili swoje uwagi w

szym

tym zakresie,
Obecny na spotkaniu przed
stawicie! Kl. PZPR :i;nŻ. W.

••

Łódzka

uEwa"

Fabryka Kosmetyków
wypuściła

na

rynek

autos.zampon w podu~eczkach
z folii. Przeznaczony on jest
do mycia samochodów. Jedna
porcja wystarcza do umycia
nwet najbardziej zabrudzonego
samochodµ.
W
tym
roku
•• Ewa" wyprodukuje 200 tys.
poduszeczek tego szamponu.
Z nowości dfra pań „Ewa"
zaprwU!da nową wodę, a może nawet I perfumy o na.zwie
„Ewa-Telime-na".
Te kosme~
tyki
będzie- można otrzymać
przede wszystkim w sklepach
łódzkiego domu
mody. (Kas)

Kradzież

z włamaniem
Kieszonkowiec w spódnicy

Nocą z Ił na 12 listopada ub.
ta została przez milicję po:Dl.e
roku wracający do domu Zyg
mal rocznych poszukiwaniach.
munt a„
przecl)_odząc
obok
W dniu aoresztowania ubrana
skle;ru PSS 969 zauważył, że z
była od stóp do głów w sk-ra
magazynu wybiegi jakiiś męż·
d·zlone rzeczy.
czyzna.
Podejrzewając
Słusz
Sąd ska.zal ją
na 1,5 roku
nie, że to zł~iej - d-Opęcl.ził
więzienia oraz 2 tys. zł gmyw
go. Wtedy ów mężczyzna - Je
ny. (Lw.)
rzy Broczek - odwrócił się i ! - - - - - - - - - - - - - - uderzył Zygmunta -G. si.lnie w
twarz.
Złod12:!ej
jednak nie
umknął daleko, bo już na następnej
ulicy zatrzymany został przez funkcjonarius2y MO.
Broczek" (Reymonta 3/4)
po
wyłamarniu
łomem
metalowej
kraty
zabezpieczającej
okno
WG. łfWkf
pYócz
s
wystawowe wdarł się do skle
pu, skąd skradł różne artykuły
żywnościowe wartości ponad 13 tys. zł ocaz 3 tys. zł w
gotówce.
Złodziej
stanął przed
Sądiem
Pow. dla m. Łodzi, który wy
mierzył
mu karę · 3 lat wtl.ę

zienda.

ZAP!lT~

NlU 303·04

• • •

Wczoraj
za.powiedzią

rano,

:llgCdnie

or·ublik<YWaną

zi---~~~~~-~~--~--~-~~~-~~~---~~~

w
.. Dzienn iku l./1dzk1m", rozpoczęło się
wydawanie wniosków
na indywidualne wyjazdy do JugOS1lawii w trzech
biuracll
podróży:
„Orbis",
.,Sports Tourist"
i
PZMot.
ZainteTesowanie
wyja.zdarrJ
do Jugos.ławii jest olbrzymie.
tych trzech
We wszyistk.ich
biu;;rach p-Odr?ży w ciągu capobrano przeszło
leg<J drua
120O wniiosików. W „Orbi:Slie"
już sześć osób oddal9 je wyp elniooe i poowiadcwne. Na
zdj ęciu: wydawaui.ie formula(Ką:si)
rzy w ,,ODbisi e".
Foto - L.. Ollejn~ozak
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20 ·nowych instruktorów
kręgu

WAM

Krąg

in.struk.torski
ZHP
przy
Wojsk0<wej Akademii
Medycznej w ł,odzi dział.a od
przeszło trzech lat i skupia
okol\o 70 imstruktorów.
Są
oni m. in. orgo.niz.a·torami zimowy.eh manewrów tec/inicznych,
k.on.k.ursów
balonowych, biorą -:ul.ział w aler•
tach ha.rcersldch oraz prowadzą

działalność

specjal~tycz

r.q tQ dtu.i;y·na.ch.

od!lyła
przyjęcia

Osta·tnio
czystość

się

do

wroktręgu

fastrtik·torskiego
20 studentów W AM. W uroczy.<i·tośc"i
tej
wzięli
udział:
k.ome·ndantka
Choqgwi
Łódzkiej
ZHP
Anna • Rosel-Kicińska
oraz władze u.czelni. Jednoczesme
najbardziej aktywni
czlon:k.owie kręgu
otrzymali
nagrody Tzeczowe. Na zakończeinie
odbyła się impreza
rozrywkowa ~ udziałem za.'P'l'Zyjaźnionych
studenckich
iitręgów. instr.,tLktOT§.kich,

mody

pod

l}I"gani7Jują

„DZIENNlK LODZKI„,

„TELrMENA„i
•
•
•

TEATR WIBLKI.

22 kwietnia
Kiedy?
br.
W T.eat.rm
Gdzie?
Wielkim
OD? 100 modeli ubiorów cia.mskicb;
dodatkowa
kolekcja
wykonana do Helsinek
l mala kolekcja mody
męskiej.

Bogata część artystycZDQ.
Niespodzianki!

Kondka

lejnych jego wystaw: malar • .
stwa, rysunku, rzeźby, grafiki,
ceramiki
kolorowej
i siwej,
malarstwa na drzewie. Obecnie
rejestr ten wzbogaca wystawa
jego litografii, zorganizowana
w Klubie Dzienńikąrza.
Znalazło
się
na niej kilka
cykli o zróżnicowanej tematy
ce. I rzecz charakterystyczna;
zazwyczaj w pracach plastycz
nych Wacława Kondka zn-ajdu
jemy sporo uśmiechów i s~
cyficz.-iego humoru. Jednakże
tu :onakomite w swoicb walo-0
rach linearnych litografie utrzyma,n e są raczej w tonacj·i
melancholijnej a nawet tragicznej.
Cykl „Don Kichot" pokaozu
jąc rycerza z Manchy w zaska
kujących
często
sytuacjach,
mówi o za.gubieniu czlowiei<a,
nie umiejącego
znależć
ani
konkretnego celu ani miejsca
na ziemi. „Próchnica„ przypo
mina o nleuchro.nnym procesie rozkła<iania się wsz-ystkiego i zamieniania w próchno,
z którego może kiedyś póżniej
zrodzi się nowe życie. Uzupeł
nieniem „Próchnicy" są utrzy,
ma.ne w tym samym nastroju
„Rudery" stare domostwa
rozsypujące

się

po<l

Wi)ływem

czasu. Smutne refleksje, melancholijna filozofia!
.rectnakże tu i tam wraca Wa
cław Kondek z sobie właści
. wym przymrużeniem oka do
fan~astycbiych wizji. które ustalały charakter dawniejszych
jego prac,
rozjaśnionych
uśmiech.ami
pokracwych d<Ziad
- -'W leśnych. południc. g>rotes
kowych d<Zi.wożon 1 pełne prze
dziwnie zdeformowanych dliabłów, które zrodziły się z oparów tćczycklch bagien i z<ii
starej ludowej legendy.
Artysta wykorzystuje tu dzia!
łanie cza·rnej i
białej plamy,
wzbogaconej
przez rozmaicie
'traktowarne odcienie
sz:arosci.
wydobyte
przez kreskowanie,
przecieranie pęd12:lem ltd.
W
sumie spra.wia to, że (jak spre
cyzował w rozmowie
ze mną
Wacław
Kondek) „tak pojęta
litografia . mimo
oper-owa n la
wyłącznie tylko czernią i blela stwaorza ogromną ilość sugestil · dźwięków lmlorystycznych ".

Ek.s pozycja
znakomitych litografii Wacława Kondka dostępna
jest rownleż dla osób
· nie posiadają·cych kart klubowych w godz. oo 16-18.
M. Ja:goszewski

Odpowiedzi ·redakcji
Pr~SAZEROWIE LINII AUTO
BUSOWEJ NR 73: W odpowie
d<zi na Waszą skargę dyrekcja
MPK nadesłała nam wyjaśnie
nie mówiące, że MPK uzysk.a
!o od władz miejskich zęzwo
lenie na u.stawienie d·odatkowego punktu przystankowego
na Pl. Ba.rlickiego I że dzięki
temu
w naJbJiższym
czasie
pM:ystank! dojazdowe dła lirnli
65 i 73 zoot~ną rozdzielorne .
STAŁA
CZYTELNICZKA Z
UL. LE'J:NIEJ: W sprawie wałęsających się psów przy ul.
Letniej interweniowaliśmy w
Tow. Opieki nad Zwierzętami,
które obiecało podjęcie szere
gu środków za.radczych,
OB. H. M. z UL. R.: Prosimy o podanie nazwiska I aa.r e
su, gd·yż inad:ej nie możemy

Na ławie oskarżonych Sądu
Pow. dla m . Eodzl zasiadła
18-letnia Elżbieta Bolek (Chopina 13). Ok·radała ona bliskie
sobie oooby - matkę i koleżanki.
Po dokonaniu
przestępstw zbiegła z domu i
uję

·1u.

o „Linie, baI'wy, kolMy I
rytmy" - prelekcja prof . M.
Wimmera,
o
godz. 17.30 w
,OK (Traugutta 18).
o „Najczęściej . występujące
kwestie sporne
w badaniach
bilansu" prelekcja mgr J.
Nawlickiego o godz. 17 w St.o
warzyszeniu Księgowych (Piotr
kowska 53).
o Narada członków koła TO
- o godz. 10 w świetlicy Budowlanych (Piotrkowsika 232~. I

Wczoraj odbyło się spotkaSzunet, podkrffilił wysoki
ni.e zorganiZowane przez Zast.ale rosnący
poziom kadr
Elnergetyczny Lódź-Miaenergetyków
zatrudnionych
sto w porozumieniu z Wyw przemy.śle ł
zwiazaną z
działem
Ekonomicznym
KL
tym poprawę w gospodaroPZPR,
w którym wzięM uwaniu energia.
(jp.)
dzial przedstawiciele. działów,-------------
Głównego Energetyk.a z !ódzkicll przedsiębiorstw przemysłowych.
Podczas spotkania
dyrektor ZJE L-M im. Z.
11
Kwiatkowski
po.illformował
o rozwoju energe;y.ki w na-

kład

•

~~

leckim, na wieczorze poetyckim, o godz. 18, w Klubie Ro
syjskim
(Więckowskiego
32)
połączone z wyświetlaniem fil

Spotkanie energetyków

rewię

hasłem

tvm

Wacława

Wvbieromv ulubionq porę

•

lato 1968
Wielką

I

Wiosenna wizyta

aktorów

Wiosna

Od „Algi" do „Opala"

Cenirum Zdrowia

inter\venł.o\v.ać

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111n

CZY DOPELNILES

JUŻ OBOWIĄZKU

HeJ, paY!ie! Nie k.upilby pan kilku biletów do
kina?
Sprzedam po MTmalnej cenie!

ZASZCZEPIEN·~A DZIECKA
PRZECIW CHOROBIE
HEINEGO-MEDINA!

'============== lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUWWłlllUD'
'

~----------------------------2. 040 izb w c1qgu 2 miesięcy

Zima lekka, ale

kapryśna

obme się st.a.to, że na ostatnim posłedzendu Prez. RN
m. Lod'lli d;<>~<mano sz czególowej anailz.y . za.ła.twiamia
slw.rg ludnosc1 w ub. roku. Doob:rze, ponieważ o•k aTegoroczma
zima
była
miesz.kaJ.ny na Nowym R<>za.ło się, że w tej dziedzinie
- mimo pewnej popraiwy [e~ka, aile ka.p:ryśna. Gwalkiciu był w terminie wykojest jesz..cu,e wiele do zoobie nia..
itawne opady,
duże skoki
nany i podłączony do si~
Wprawd-zie w porównaniu
budyruki m. !n. remonty datemperatur miaiy z.asa<lanici gazowej ; cieplnej. NiP.
z rokiem 1966 organa admichów, drzwi, okien,
podt6g
czy wpływ na prace buzootał jedna1k przyjęty przez
nisltracji przyjęły o 32 proc.
itp. Dużo także wplywa sikarg
dowlane. Szczególnie trudkomisję z
µowoou panują
mniej skarg - to jed:nak bvna niedbałą pracę dozorców
ne jesienią ' zimą byly rocej w nim ;1iskiej temperalo ich
ponad
2 tys.
Na
i ndminis-trato<ćw domow.
bolty na wolnym powietrzu,
tury. Wadliwie zainstalowapierwszym
mi„jscu
zna1
l
azlY
W
dz;iedzmie
handlu
w
kiedy
place budów tonęły
ne
urządzenia cieplne?
się skargi na Wydziały Spraw
skargach przewijają się stale
w błocie.
nie.
Wzniesi{>ny zimą
w
Lokalowych
681,
co
stanonarzekania
na
złą
organizadużym temp;-e 6 miesię
Jak przedstawiają się ziwi 33 proc. ogółu skarg, na
cję pracy w
"klepach, szczecy! - dom nie zxiażył y;ymowe wyni.ki lódzkioh budrugim i trzecim gospodargólnie w SAM-ach,
wczeiSIChnąć.
Mt:.sw.no
więc
„do·
dowlanych? W cia,gu styczka komunalna i mieszkanioniej.sze zamykanie
placówek
sll:S'Zać"
nie tylko centralnia. i lutego, prz.e.dSliębior
wa - łącZi!lie ponad 640 skarg.
handlO'Wych, nieuprzejmą obnie, ale i przy p0mocy dostwa. - podległe LódZlciemi..:
N atom :ast
przedsiiębi-OrStwa
sh„1gę
oraz nieprzestrzeganie
da tkowych urządzeń. Lód;r.Zijednoczeniu
Budownictwa
zgrupowane
w
poszczególprzez
personel
handlowy
kie
Przedsiębiorstwo
Bu- wybudowały łącznie 2.040
nych
zjednoczeniach
otrzymaO'bslu,gi
poza
kolejnością
downictwa M1ejsk:Lego m 3
izb.
Najiwięcej
Lód'1Jkie
ły
w
rolml
'.tbieglym
467i
osób do
tego
upoważniody1spanowalo także g<>towym
Praedsiiębforstw-0
Budownicsk.ar,gi, w tym 3388 - ro stanych.
budynkiem, a:i.e ten z kole:i
twa Uprzemyst'Ow:ionego
nOWi
70
proc.
to
skargi
na
Sprawom
sKaTg
oo pracę
nie mógł być przekazany ho a.ż 1.440.
W
prz.edsi~
placówki ha.ndłu artylmłam;
lódz'kiego handlu
na posiei słusz:nie - z p0woou nie
biorstwie tym nie zanotosp-ożywczymi.
dzeniu Frez. RiN m. Lodzi po
dokonania przyjęCia
przez
wano w tym okresie ami
Te Hc~by mają SflVOją wyświęcono bardrŁO dużo miejlromisję hydro!Qrni.
jednego opóźnienia.
Czego
mowę. Wzrost skarg w dziesca i OS<Jlbno problem ten oMimo tyoh opóźnień bunie można p-OW:iedzieć
o
d'Zil11.ie gospodarki komunalmówiono.
dowla.ni odda.li d'O p1>łowy
Łódzkim
Przed'siębiorstwae
nej
mieszkaniowej
oraz
Pocieszającym
zjawiskiem
mM"-0a 3 tys. i'l:b. W ciągu
Budownictwa
Wielk<>płyto
handlu
artykułami
spożywjest fakt, że w roku ub. w
2 miesięcy „pr.ze.robio:no" o
wego
„Dąarowa",
które
czy>mi
świadczy
o
tym,
że
na
zasadzie szybko udzielano od
14 mln zł więcej, aniżeli w
590 i'.Zib - planowanych na
leży
zwrócić
większą uwagę
powiedzi na -~gtosizone skaranaJ-ogiezmym okresie ubi&koniec lutego - oddało dona
lepszą
pracę
ADM
i
gi.
I tak w : erminie do 14
glego r<lik.u. Wszystko v11skapiero w połowie marca. Bn
MZBM oraz placówek handni ziałatwiono w radach nazuje na to, że I kwart.al
dynek: bYl w\aściwie w J.udlowych, Łodzianie skarżą siP.
rodowych 30 ~roc. skarg, do
budowlani
zakończą wy.butym ukończ.ony.
Do
prac
przede wszystkim
na przejednego miesiąca
65 proc.
dowaniem po.nad 5 tysięcy
bwrlowlanych i ich jak<>ści
wlekłe
w)'konywanie
drąb
Najlepiej i najsprawruej spra
i21b.
(AP)
nikt nie wnosił specjalnych
nych robót ZaJbezpieczających · wami tymi zajmowały
się
za'S<trzeżeń. Dcm stał nie zaPrezydia DRN Bałuty, Polemieszkały tyiko dlatego, że
sie i Widzew. Natomiast 9!0gazownia nie p-Odłączyia w
gorz.ej
załatwiam}
porę gazu.
Nie podłączyła,
wiośnie" =nkow-0
j·e w dzielnicach Górna i Poponieważ nie otrzymała w
lesie,
gdzie
Qgólem
40 proc.
24 !łm. o godz. 9 odbędą się
zmą
udział
w wiecrorze po·
odpowiednim terminie zaeskan'g załatwiono w okresce
w Domu Kultury im. Br. Znoj
ezji i prozy pt. „ Wiers:z.e o
cen1a.
ka (Siedlecka 1) dzielnicowe
wczesnej wiośnie pisane eózną
do 1 miesiąca. We wsz.ySotkich
Podobne O<P<lźnieniie miało
eliminacje XIV Ogólnopolskie
jesienią",
który odbędzie się
dzielnicach
w 15 p:rzypadmiejsce w Łódzkim Przedgo Konkursu Recytatorskiego
25 marca o godz. 19 w Między
kach
stwierdzono
nieprzesiębi-01ratwie
Budownictwa
dla recytatorów dzielnicy Łódi
branżowym
Domu
Kultury
strzeganie .przepisów Kodel;:Miejski.ego
1. Duży blok
Górna.
„Energetyk"
przy
Al. Polisu POSltępowania AdministraLaureaci tych eliminacji we
techniki I7. (Ml ·
cyjnego, w myśl których w
WAZŃE TELEFONY
terminie 2-miesięcznym nale(czeski)
g.
15.45, 18.
ży
udzielić
o<lp<l'Wiedzi.
W
Projekcja l>KF g. 20
Informacja telefon. 03
tym
8 przypadków
mialo
SWIT
„Twarz
zbiePogot. Ratunkowe
09
miej·s ce w dzielnicy Górna i
ga" od lat 14 (USA)
l'ogot. MO 07 400-00 50U·OO
dotyczyło
Wydziaru
Spraw
g.
1~.
12. 14,
16, 18.
Straż Pożarna
08
„Sklep
erzy głównej
Lokalowych,
Informacja PKS
265-96
ulicy" od lat 16 (czeInformacja PKP
581-11
Prezydium RIN
m. LOO.z.t
Ch'łSł<>wacki) g. 20
MUZEUM RUCHU RE- ŁĄCZNOSC „Rzeka
zwróciło uwagę na potrzebę
WOLUCYJNEGO
(Gdań
czerwona"
od
lat
14
Kino
polskicb
film6w
TEATRY
jesizcze
bardziej sprawnego
ska 13) czynne w g, (USA) godz. 19
TATRY - Bajki: „Morzałatwiania slkarg ludności' 1
10-1'7.
i:.DK
„Na pomoc"
TEATR WIELKI - n·leska przygoda'', „Liter
s-zczegóbwego ~eh anailirz.owal\H.'ZEUM !!ZTUKI (W!<:e (ang.) od lat li godz.
ezynny
ka ,.,b'', „Karnawał",
kowskie;:o nr 36) godz.
15.:JQ, 17 .45, (g. 20 pro
nia. Bo w wielu wypadk.a,cn
TEATR
POWSZECHNY
„Przygoda
u
Eskimo9-15.
jekcja DKF)
g . 16 „Klub kawaleska'I'gi te są słuszne i P'l"L:.Vsów'',
„Wierny jam·
MUZEUM
ARCHEOLOMLODA
GWARDIA
rów''
czyniają się do usprawnienia
nik" g. 16, 17, „czte·
GICZNE I ETNOGRA- „żywot Mateusza" od
pracy orgamów ru:lmin.istracyjrej pancerni
I pies"
TEATR JARACZA (w sa
FlCZNE
(Pl. W<>lno- lart; 16 (poi.) godz. IO,
IV
część
"Rozstajne
li ul. Moniusui 4-a)
n~h i pr.z.edsiębiorstw.
ści 14') gOdz. 11--17.
J2, 14, 16, 18, 20
drogi", ,,Brzeg morza"
g. 19 „Nie zapomnisz
J. Kir.
li: I N A
MUZA „ostatni Mo·
od lat 7 g. 18, 20
owych dni"
- „Old Sure- bikanin" Od
lat
M
TEATR NOWY godz, 1'1 B.4ŁTYK
band" od lat li tNRF(NRF) g. 16, 18, 20
DYZURY AIPTEK
,,Da.nty i huzary"
j!Jg.)
g. 10, 12.30, 15, OKA „Winnetou" I
MAŁA SALA
g. 17.30,
CiesZkowskiego 5, Piotr
1'1.30,
20
.
seria
(jugosł.)
od
lat
2() „Skizu
kowska 127_, Tuwima 59,
POLONIA - „J~lia, An- 11 godz. 16, 18, 2-0
Limanowskiego 'Sr, Rzgow
TEATR i.15 godz. 19.15
ua, Genowefa
od lat POLESIE _ „Grobowiec ska 147, Pl. Wolności 2,
;;.~::{.?ercy
stowarz.y.
16 (poi.) godz. l~. 12.30. Ligei"
(ang.) od lat Zielona 211.
15, 17.30, 20
16 gcx1z. 17, 19
OPERETKA godz. 19 WOLNOSC - „Do widze POPULARNE Zycie
„Dziękuję cl, Ewo"
nia, Charlie" od lat 14 zamku" (fr.) od 'iait 14
DYŻURY SZPITAL1
bilSt był aru:mil!lWWY. SpraARLEKlN _ gOdz. 17.30
(USA) godz. 10, 12.30. godz 15 1 17 19
Ul. Curie-Skłodowskiej
wa, o której wyjaśnienie pro
,
.
li
j
'
15. 17 .30, 20
„ M aski mistrza Fanta·
PłtZEDWIOSNIE - „NaJ
- przy muje r<>dzące
siaa
nasza Czytelniczka, doski"
Wł,OKNIARZ. - „Praw- większe widowisko świa I chore ginekologlcznie
tyczyła
jednego z dzielnicoPINOKIO godz. 17.30
da_
przeciw
praw· ta" (USA) od lat 11 z: dz_ielnicy Górna; ul.
wych kWaterunków. Szlo o
„Rubj!I samosiejek"
dzie" od lat 18 (USA) godz. 16, 19
Sterlinga 1~. - z rejonu
FU HARMO I
godz.
10,
12.30, 15.
. poradni „K - przy ul.
to, że jakoby jednej z jej
'.
N A (Naruto 17.30. 20
PIONIER - „Sami SWOI" Kopcińskiego 32 I Noznajomych,
którą
wy,p rO'Waw1cza 2-0)
gOd.oz. . 19 ·30 I ADRIA PO<!:egnanle z od lat 14 (poi.) god.z. wotkl 60; ul. Pr:zyrodoid=no z dotychczas przez nią
Ko.ncert
sy.mfomczny
tytułem:
„Złoto
Ala- 16, 18, 20
cza 1-9 - z rejonu pozajmowanego
lokalu
(dom
- ork. PFL. Dyrygent
ski" od lat i6 (USA) POKOJ „Działa Na• 1radni
K"
przy ul
podlega'! roibiórce) nie chcia
-:. ~tefan ~r<:zyk. SO
g. to. 12.30, 15, 17.30. 20 v:uony"'
od
lat
14 Plotrko;sklej 107 t 269;
hsci: , Juliusz PietTa- CZAJKA _
„Paryż _
(?r.g.) godz. 16,. 19
ul. M. Fornalskiej 31 _
no oodobno <lać mieszkania
chowicz - puzon. Blan
wars:iawa bez
wizy" REK0~1!. - „Sc1ana cza z dzielnicy Polesie; ul.
w starym bi:.~lQIWJlictwie, mica Uriibe - . Kolumbia
(poi.) od lat H gad.z . rowmc od lat 14 (poi.) Łagiewnicka 34-38 _
z
że iż o to prooi~a.
laureatka m1ęd z ynaro- 17 19
g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20 d;:!elnlcy Bałuty 1 WiOaly list utrzymany jest w
dowycJ:_i konkursów y; ENERGETYK _ ;,Testa- ROM~ !,Czterej pan dzew.
niejas.nym, typowym zresztą
Genewie, Bozz...ano, Wie
ment
cern1 i pies'' I seria
6
dniu, -wa rszawie i Rio od lat I~k w"
'{'ułg.) od lat 7 (pol) godz
Informacje o dyturacb
dla anonimów tonie. Lecz o
de Jaineiro. Program: GDYNIA
g. 17• 9
1-0 12.30 l5 1730 20 · szpitali innych specjaltym potem.
Ja'k naprawdę
.
s
„Zamrozo'
'
•
·
•
ności tel
03
M1. Ka r łow102: erene błyskawice" od lat SOJUSZ - „Dzieci Don
N
•
•
}J!I'zedstawia si-ę sprawa przynada na ork. smyc<>:(NR
Kichota"
od
lat
ocna
pomoc
Ieka1'·
11
dziela:nia mie.'l:':kań w przy1;
kową, w. Friemainn _
D) g. 10, 13, 16.
(~adz.) g. 16. 30, 19
ska, ni. Sienkiewicza 137,
1
padku kiedy dmn przeznaConcer-t o eroico na pu HALKA _ „Dzieci ka- STOKI „PoUyanna" tel. ~4-44 zgłoszenia
c:rony j'est do rozbiórki? Zazn.n i ork. F.
Menpitana
od lat 11 (ang.) godz. na wtzyty
do.mowę w
gadnienie to określa precydelssohn
Koncert
i: (a.n Granta" od lat 15, 17.30, „Mętna wo- godz. 19-5. Na miejscu
fortepianowy g-moJ.l,
,,Szkolag.) gO<lz. 16• 18 • da" od lat 14 (węg) przyjmowani są chorzy
zyjnie arl. 51 pra:wa lokalo....,, lat
grzeszników"
godz. 20
· w godz. 16-7,
wego.
W skrócie brzmi
on
..,,,
16 (czechos!.)
MUZEA
godz. 20
S~'UDIO _
„o czymś
Nocna pomoc plelęgtalk: Wy;prowad2'JOilym IOO!:at-0MAJ A - „Wojna t po 1nnym" od lat 16 (cze niarska, Al. Kościuszki
MUZEUM
HISTORII
kój" (panorama) n se ski) godz. 17,15, 19.30 48 • tel. 324-09 - zgłosze
WŁÓKIENNICTWA (ul.
ria
od lat 14 (radz.) STYLOWY _ STUDYJNE n!a telefoniczne na zaPiotrkowska 282) godz.
10-17.
godz. 16. U, 20
„OskarżoAY" od lat 14 ~~ d-0 .domu w godz.

.
!
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,,Wiersze o wczesnej
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CZT'TfHJIKdW
Poprawa ale nie wszędzie
Czytałem

„Dzienmówiące o poprawie lecznictwa
w naszym mieście. Cli-cę więc
dodać, że popTawa ta nie nastqpi!.a
jed'TW!k
wszędzie, a
zwłaszcza w przych.odni przy
ul. Piotrkowskiej 102 w rejomie 22. Wpwst przeciwnie
uważa.m, że
~eraz w
naszej
poradni jest gorzej niż w l·aW.ch ubiegłych, kiedy w rejcmie był stały lekarz. Znal
on swoich pacjentów i pr;rnbieg ich chcmoby.
Dziś pacjent niemal za każdym razem spr>tyka się z innym le-

niku

nieraz w

Łódzkim"

artykuły

Kuchnia polska

w „Ludower'
W czasie półrocznego remon
tu przeprowadzanego w restau
racji przy ul. Piotrkowskiej 27.
lokal nie tylko zmienił swoją
nazwę
z „Artystycznej''
na
„Ludową",
ale
kosztem 200
tys. zł z-0stalo w znaczny spo
sób rozszerzone jego zaplecze.
Unowocześniono
także
wyposa
żenie.

dostosowane zo

Wnętrze

stało
do
n~wy
restauracji.
Wprowadzono w dekoracji elc
menty ludowego folkloru. To
samo dotyczy umeblowania. ·
Spee~alnością
zakładu
jest
kuehma polska. (•ł

karzem,
początku

le.gli.wościach.
Piszę -0 tym,

bo chciałbym,
aby mój bynajmniej nie
-Odosobniony
g!os, spowodował zainteresowaniie się tą
sprawił Wydziału Zdrowia i
obsadzenie rejo.nu 22 staly.m
dośwU:idczcmym lekarzem.
Wydział ZdrowU:i,
któremu
przekazaliśmy
te
uwagt
stwierdził, że ~q one w pełni·
uzasadnione:
„Mimo
usilnych staa-ań z
naszej strony
pisrz.e wyd:zlia.I - nie •1diało nam się
dotyehonas
d1llPll"&Wa.dz.ić
do
stabiliza.cji
lekar-Ly
rejonowych - ogólnych we wszystkich po>rad11Jiacl1. Stabiliza-Oja.
ta.ka nasta,pila w pOTa.dnliach
d7.<iecięcych, dla. kobiet i stomatologicznych.
Od
dwóch
lat na.stepuje również stabilizacja. lekairzy w niektórych
poradniach ogólnych
(Pi<>trkowska. 199 • Kopcińskiego
32). W krytyklOwanej pO!radni
niektóre rejmiy mają także '
JUZ
swoich lekarzy zatrndnfonych przez kilka lat".
I na za'kończenie
najiba<rdziej :isbotne dla pacjentów
rejonu nr 22 zrlanie:
„Tutejsz;y wyd'Łial uczyni wszystłro, by w najbliższym crz;as;ie
również rejO'll nr 22 otrzymał
stałego , lekan:za".
(h)

Prze~ Mi~dzynarodowym
W
drużynach
i
szczepach
Chorągwi
Łódzikiej
ZHP trwa
ją
przygotowania związane z
obchodami
Mięct,zyna-rcxiowego
Dnia Teatr.u. Przewid.uje si<:
ro. i>n . 1'biorowe wyprawy zuchów do
teatrów lalkowych
,,Arlek1i n"

i

„Pi•nokio",

zwie-

dzanie ku:lis i pracowni teatra!
nych. Ponadto zostanie zorganizowany zuchowy konkurs teatra·lny w formie rysunku, i
majste.rki, a dLa drużyn s·tarszoh.arcerskk.h konkurs „Z tea.trem na ty". Od·będą się tak
że spotkania harcerzy z ludź
mi teatr-u.
W hufcach Górna, Wid-zew,

któremu trzeoo Od
mówic o swych do-

Dniem Teatru

Polesie trwają już przygotowa
nia do Festiwalu Małych Form
ArtystyCZ1I1ych. W hufcu Sród
mieście
druży.ny
i
szczepy
przygotocw0ują
się
do konkursu śpiewu.
W rama.eh pnzygotowań do
obchodów · MDT Odbyło się s.ze
reg ciekawych i.mprez harcer
skich. M. >n. w klubie harce·f'
skim
przy Pałacu • Młodzieży
zorganizowano
cyikl
spotkań
„Prezentujemy młodyeh łódz
kich aktorów", a w sz-czep!e
„,Jorda.niaków''

wystawę

_.:...

Teatr-ze Wielkim <>ra·z
siki F-e&(;Lwal Piosenki.

o

Ha-rcer
(j. lm' ,)

W odpowiedzi na list Czytelniczki

Rozbiera111y, wyburzamy •• :

0
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TORUR - 3 pokoje, kul
blaki,
zamienię
PRACOWNIC\' POSZUKIWANI
r.a
pod9bne w Łodzi. :':~:':::"::':-::"'_ _ _...;~-;..;;.,;;;.:;:.;;;,.:,:.:..;;;~;.:,;~:_PIANINO brązowe „Wol W.;adomość Łódź, Sien- INZYNIERA ze znaJomoSctą eksploatacJI samokenhauer 1 '
krzyżCAve,
kiewie:za 100-18
cbodów (autobusów) lub technika samochodowe·
sta.n idealny sprze<iam.
go z długoletnią praktyką - na stanowisko kieCena 9.000. Tuwima 20 POKOJU SIUbloka.tomkie- rownika oddziału zaJezdnl autobusoweJ w f.odz!
majstró~
ni. 18
50906 g go, najchętniej u sta,r- przy ul. Zgierskiej 254 (Helenówek),
!le;> obsługi I naprawy autobusów
BLOKI „M-3"- R-;)ndo Ti szeg<> małżeństwa poszu zmianowych
wykwahf1kowauycb monterów samocbodo·
towa, I p. zamienię na kuję. O!ąrty „,5,2273" P·ra oraz
~ycb przyjmie .naty~mlast
Miejskie Przedsię·
..,M-4"
w blokach,
w s:a, P.i<0!<'.\<owS1ka 96
b1orstwo Komun1kacyJne w Lodzi. zsszeregowa·
dz!el·nicy:
Bałuty,
żu
nie
pracowników
umysłowych
! flzycznych weOKULARY
WYk<>nują
bard7, żabieniec, Ofer- szy.
!>J<-0 i tanio punkty dług nowych stawek obowiązujących w MPK od
ty ,.,50950" Prasa, Piotr- usługowe HFoto-C>,ptyka" I. vp. 1967 r. t od I. I. 1968 r. Zgłoszenia kandy.
koW&ka 96
w Łodlzi, !12otrkOWSka 26, datow: dział zatrudnienia, płac 1 kadr Miejskiego
INZYNIER ina stanowi- 115; 1'11, 294, MoniuSU<i 5, Prz~dsięblorstwa Komunikacyjqego, Łódź, Tram1249-k
sku poszukuje na 6 m.ie Obrońców Stali<ngradu 13, waJowa 11, w godz. 8-13.
sięcy
abS<>lutnie samo- St. Ryinek 3, Kasprzaka
ST.
PROJEKTANTOW
I
proJekUntów
z
upraw·
29,
Sporna
72.
Bogaty
dzi"'.Lńe,go pokoju. Wska
nientami
budowlanym!
instalacji
sanlta:rnych,
zana używalmość wygód. wybór okularów p/s!o- s=ególnle
w zakresie wentylacji, zatrudni na
1658 k
Oferty
„5225: '
Pra.c;a, n~y~h
kottystnych warunkaeh Lódzkle Biuro Projek·
Plotrk<l!Wsk.a 96
PRAGNIESZ szcześllwe- tów Budownictwa Przemysłowego t.ódź, KOpeiń·
ZGORZELEC - 3 Doko- go małżeństwa? Napisz: &kiego 20. Zgloszenia przyjmuje sekcja organiza·
je, kuchni<:, przed.pokój, „Venus"; Kosza!Ln, Ko- cyjno-kadrowa.
1169-k
łaziemlka (willowe)
za- lejowa 7
Swidroń.
mieni<:
ną rr.ieszka·nie Błyskaw!cznle prześlemy
Dnia 8 marca 1968 r. zmarła w Sopocie .
w
Wiadomość krajowe adresy
I zos t a ł a poc h owana na tamtejszym cmenŁód~Lodzi.
Lima;nowskiego
- - -1484
- -k
tarza, w dniu 11. III. 1968 r. nasza ukocha37~, Szewc.zyk
.
KOREPETYCJI z matena matka, teściowa, babunia i siostra
BRZEZINY _ 3 pokoje, n'.a~yk1, fizyki, mechas. t P,
bez c. o., I p. zamienię 111k1 - udziela orarz pny
na pn.kój, kuch'llię w Ło gotowuje do egzaminów
cl:zi, Oferty „52262" Pra- wstępnych
student VI
sa, P>iotrkmvska 96
roku
PŁ Tel. 4'06-81, od
•
d
o czym zawiadamiamy
pogrążeni w głębo52261 g
6
1
UCZENNICA potrzebna. g'J z.
- -kim smutku
Zakład fryzjerski, Pi0itr-1DOCHODZĄCA
gosposia
C0RKĄ, ZIĘC, WNUKI i RODZINA
~oW\lika ~
potreebna. i~ 3

Oeloszeoia drobne

chnię.

-------
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WojewódzbWo łództtlie wysobie w ciągu ositat
n.ich · lait jedno z pr2JOdują
cych miejsc w
kraju
pod
wi;g!ędem
u~yma.nia
bez;pie
przeciwpożarrO'Wego

w lasach. Już choćby w porównainiu z rokliem 1966 ilość
pożarów leenyc:h 7Jlllniejszyla
się o 10.
ZaigadalJeniom tym p00wię
cona
była
dar-OC2ala wojewódZJka naraida k.oOiI'dy.nacyjna zorganizowana przez Okrę
gowy Zairząd basów Państw<>
wyoh z udziaJem przedSltawr.cieli
wojewLJ<lzkilch i mdejsroich wladri: PK.P,
dyrekcJi
Okręgu
Poczty i Telekomuniikacj.i,
K'Lliratortlium Okrągu
S-z;lrolnego i llll.
Najwięcej 71 proc. poża
rów, podobnie jaik w latach
ubiegłych,
pocwstalo na skutek nieprzestrzegania p;rzepisbw zachowainiia się w lesie
przez osoby dorosłe. Ciągle
jes=e wycie--ii arganizowa
ne w sezonie wiosenno-letnim poza miasto przysparzanajwięcej

kłopotów

służ

bie leśnej.

W dalszym .

z

mjmowanym
P011>nednio.
Oc:zYV:'iście
w
ścisłym
porozum1enm z wYprowadzanym lokat.orem. Ma
on dodatkO'We prawo nie wyrażania zgody
na proponowany lok.al i przyjęcie takiego,
kitóry mu odp<l'Wiada.
Tak
brzmią
obowiązujące
przepisy. Czy są r'=ali210wane?
Przeprowadz1Eśmy
rozmfJwy z kierown,ikami
kiJlku
dzielnioowych
kwaterunk 'w.
Dla przykładu, na Widzewie
wybwrrono osta.truo
odcinek
ul. Kopcińskiego przy Tuwima.
Było
to kondecu;ne ze
względu na. budowę wiaduktu. Wyprowadzono 60 rodzin.
Więksrrość
otrzymała mieszkania. w nowym budownictwie: kiwaterunkowe lub spólCWiieloze, zgodnie r.i: wymaga-

oią:gu

lasy

pożarami

walczyło

ją

dać miesozka:n:ie
miejscowości

na.Ieri:y

chronić

przed
czeńsbwa

rom

w tej samej
równorzędne

pw.epro-

wadzane będą systematycme
kontl'Q1e zachowarna s!ię wycieczkowiczów
i
wczasowicz.ów ze stosowainiem w razie potrzeby saniktj.i karnych.
W bieżącym roku wylronana
zositanie dalsza ilość oc.hronn~h
pasów przeciwpożaro
wych wzdłiuż torów kolejowych i c:kóg publicznych. Pv
wołane

zositaną

leśne

druży

ny

ratownicze
gtówrue
z
CZJłonków Ol'gand.zacji młodzie
żowyoh,
które szk,ol'()!l1e b€dą w zakresie zwaJczarui-a po
żarów w las.ach. Usprawni się
też łączność
telefontl.cmą . z
jednostkami leśnymi.
kJtórej
wadliwe fUIIl'kcjanowanoie staje się niejednokrotnie przyc:z;yną opóźnii~ia aikcji likw;dowania pożairow.
(Lw.)

lamknięta

normami zar~bkowymi.
tych,
którzy
chcieli
nadal w s tarym br.:
downictwie,
znalazJiy
s;ię
również mieszkania. I to leps;ze od t.ych, lttóre zajmowali dotychczas.
Np. rod7Jina.
3-osoboowa babka i wnumek z żona,. Zajmowali pokój Z lruchn.ią o poWier7JChni
mtesrz;kaJnej 18 m2. Babka 1dówny loka.toT po dwukrotnej odmowie wyra'Lila zgodę
na. tl'2ieci
Pl"OPll!Jl-OWa.ny I-Ok.a) jedną wbę o pO"wierzclml
mieS!llkaln.ej
20
m2.
WnuerzJkowie otrzymali mieszkalllie spóldziiel~ - 2 p&koje z kuchnia,.
OŁtery os.oby
- za.;im~wa.ly ~ izby o
powJerzehni mieSQ'.kaJnej 28 m 1 •
otrzymały
lokal w starym
buoowniebwie o pCJ4Wlierz.ehni
45 m 2•
Przykłady
w mdLJJa by
mnożyć.
W identyczny sposób przeprowadzaine są przydziały w
innycll dzielnicach.
Dodatkowo istnieje w Lodzi
niepisana
umowa
między
kwaterunkami, które na prośbę
wyprowadzanego
mogą
dać
miesz;ka'lie w
innej
dzielnicy. Takie wypadki tci.
miały
miej,sce i rozpatrzone
zootały pozytywnie.
Wydaje nam S'ię,
źe
dostatecznie wyjaśniliśmy nurtujący
naszą
Czytelniczk'l
problem. Mimo, że list był
anonimowy, pohrudznliśmy s:tę
o sprawdzenie tej inionnacji;
tylko dlatego, aby udmvodnić,
jak
częsito
zupełnie
błędne
i
de--'..orientujące
S'\
zaslY'sizane
i
powtarzane'
przez d>Ztesiiąte usta informacje.
(L. W.>
'nymi
Dla

mieszkać

4,5 tys.

zł

grzywny

za uchylanie się

od leczenia

piekarnia

Lódzka stacja Sanitarno-Ep!
demiologiczna zam<knęła o&tatni<> piekarnię pr.zy ul. A. Stru
ga 25, naleriącą do M, Suwalskiego.
Kontrola
stwierdziła
w tej piekarni amtysanitarnv
stan pomieszczefj.. (w)

L~ek
Srzewczyk (Więckow
skiego 65) zobowiązany był postanowieniem komisji leika~
9kiej przy DRN Polesie - do
przymusowego leczenia w poradni pr.z eciwalkoholowej. Zle.k
ceważył &Obie ten nakaz. Kolegi-urn
karno-admilllistracyj>ne
skazało go 111a grzywru: w wy
sokości 4,5 tys . zł. (w)

DZJ:ENNJiK LODZKII

Dil'I

10 \GS.r.ł) :.

68

buty!

przyszła

razem
WiO&lla tym
w porę. Wczoraj w jej pierwstacja meszy dzień łódz-ka
g-O<lzinach
w
teorologiczna
15-16 notowała rekordową tern
peraturę tego roku. Rtęć wska
Z)TWała 14 st. C. Byle tak dalej!
w ŁodlZi zachmurzenie
Dz.iś
umiarkowane, chwiłami więk
sze z moż!Lwością drobnych oTemperatura
padów des1.czu.
od 3 do 12 st. C.
zajdzie o godcz.
Dziś słońce
17.57 a wzejdzie o 5.39.
Przypominamy, że dziś lmie
m>J111y Bogusław.a i Oktawiana.
(reg)

Biura Cechu
i Włó
kienniczych w Łodzi, kol. JÓZEFOWI SLIWINSKIEMU,
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
Kierownikowi

Odzieżowych

Rzemiosł

MAT:ilWladyslawy
składają

f

ZARZĄD

PRACOWNICY

CECłlU

I

piątą

W

śmierci

bolesną

r-0cznicę

S. t P.

Wiktora
Bezcielłńsklego
LEK. MED.
dnia 23 marca
się
bl'., o godz. 7 w kościele św.
uroczysta nisza za
Krzyża spokój duszy, o czym zawiaodbędzie

damiają

(Korespondencja z Poznania)
Z chwilą wprowatizenia tak
w
sankcji
rygorystycznych
producentów,
do
stosunku
uchcieli
którzy od lat nie
handlowego cha·rakteru
znać
Targów, wiele stoisk i pawilonów dziwnie zubożalo. Naj
przykła
tego
jaskrawszym
ekspozycja
może być
dem
c;lziewia.rstwa. Wyjątkowo jednak nie czynimy z tego po
wodu dziewiarzom zarzutów
Można
- wręcz przeciwnie.
Pokaich tylko pochwa.lić.
na co
to
rzeczywiście
zali
i trzeba przyznać,
ich stać
że mimo wsŻyst.ko wiele tam
było rz,eczy ciekavvych.
Mi<Uam jednak pisać o bu
tach. Ten wstęp służy przeogólsytuacj~
ciwstawieniu
nej, temu szczególnemu zjaKilka godz:in przed
wisku.
otwarciem Targów z palW'ilonu 14, gdzie rezyduje przemysł skórzainy także usunię
Wszys1Jkie
to część wzorów.
wszystodrzuty eksport.o.we,
kie modele, których produkcja w c<Uości jest w zasadzie
możliwa, ale istnieją wątpli
wości oo lio pewnych dodatków - Illie znalazłY. tam miej
A rrńmo to ekspozycja
soa.
butów została uznana za chy
ba najciekawszą.
Ptrz>edstawiono

b.aDd lOW<X>m

do wyboru -625 wzorów. P.-awie 400 - nowych. Kiryje się
z.a nilni prodUkeja l'lZędu 16,5
mln. par (l?la Il ;półrocze 1968
obowiązująca
oo.ku). · Ogólnie
zasada, to 2Jffilliejszenie hlości
całost.a;nda.rtawego.,
obuwi.a

SYN, RODZICE, SIOSTRA
i SIOSTRZENIEC
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim współpracowni
kom, przyjaciołom, znajomym
i krewnym tak licznie ze·
aby poże
przybyłyńt,
wsząd
gnać mego ukochanego Męża

S. t P.

Zbigniewa

BUJWIDA
tym, którzy nie mogli
obecni, a dali wyraz głę
bokiej przyjaźni i współczu·
cia składam z głębi serca

oraz
być

płynące

Francja wypróbuje
własną bombę
wodorową
Latem t~ roku Fralllcja
dokona w swoim ośrodku doWY'Sipach
na
świadczainym
Mururoa i Fangatofa na Pacyfiku serii doświadczleń z
W ramach
atomO'Wą.
bronią
si~
pnew.iduje
pró'b
tych
doiświadczaline wybuchy b<>mb
.
'WOO.orowyoh.

podziękowanie.

ALFREDA BUJWID.
~ Dnia 20 marca 1968 r. zmarł

nasz kochany Ojciec, Dziadek
i Pradziadek
S. t P.;

brat

WACŁAW

ze

marca 1968 roku po

S.

ł

zmarł,

najukosyn i

P.

Władysław Piątkowski

PAWLIKOWSKI
dnia
się
goaz. 15,30 z
kaplicy cmentarza na Zarzewie, o czym powiadamiamy
pogrążeni w żalu
Pogrzeb

Dnia

cierpieniach
ciężkich
lat 36,
przeżywszy
chańszy mąż, ojciec,

odbędzie

23 marca br., o

CÓRICA. WNUK i PRAWNUCZKI

Wyprowadzenie drogich zwłok
nastąpi z kościoła parafialnego św. Antoniego w Łodzi na
cmentarz katolicki na Mani
w dniu 23 marca br„ o godz.
H, o czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie
ŻONA, SYNOWIE, MATKA,
SIOSTRA oraz BRAT
z ŻONĄ i SYNKIEM:

sezonor.zecz
na
roczneg-0,
wych, mod1t1yeh nowości. I to
chyba głównie zawazylo na ogólnym wyglądzie stoisk pawilonu nr 14.
wzbudzały
Ogólmy za.chwyt
1
damskie
buty
eleganekle
Nie mała w tym
dziewczęce.
„Skogaru".
łódzkiego
zasługa
najmniej byłam za~
Osobiście
chwycona tego typu produkfirmowym
ze 2ll1Bkiem
cją
Ten zakład jed„Chełmka".
bydgoskiej „Koobok
nak,
bry" przedstawi! szereg ciekawych modeli obuwia męskie
go. Aby nie przechwałić prze
stwierdzamy.siu skórzanego,
my, że w przeciwieństw.ie d<>
pań, pamowie mogą mieć jednak w d.ailszym - ciągu pretensje o zbyt ubog·i e ich potra.k
-tow&nie.
Sezon jesienno-zimowy - t<>
kozaczki.
wszystkim
przede
bardzo ciekaPokazano nam
we i kolorowe modele kozaków skórzanych, bardzo wyso
kleh, równie wysokich, filcoopallzują
wycll ze Zł<Ytoryi,
cych ze skayu i opalizujących
ze skór lakierowanych.

Proiekt nowego
kodeksu karnego
przesłany

C!.iakawa!
1111111n~1nu1n1w1111111u1111wu1il11u111u11111111111111t111111111

do Sejmu

nięc!a

NEOFASZYSTOM WST~P
WZBRONIONY

liczebność

sajgońskie'll

zbrojnych wyniesie w kofl,.
cu br. OOO tys. ludzi. Oznacza
to, że do armii wcielone zostaną przymusowo z Jednel i;trony
niemal dziecl - z drugiej ludzie starsi już wiekiem. Zostaobniżone wymogi
ną również
dotyczące stanu Zdrowia rekr\l
tów.
Wszystkie te posunięcia lnspl
rują przywódcy USA I przedrewietnamskiej
stawiciele
akcji.
Do niczego to Jednak nie pre
Armia sajgońska toi>wadzi.
nleje w ogniu, a cl którzy da
niej zostali wcieleni silą. prze•
chodzą na stronę wietnamskie!&
patriotów.
Nikt bowiem nigdy nie 'WY•
grał z walczącym o swą wol(ast)
ność narodem.
sił

minister spraw welł bm.
Prezes Rady Ministrów prze· - wnętrznych NRD wydał zarzą
dzenie. dotyczące nieprzepuszsial d.o laski marszałkowskiej
czania przez granicę państwo
projekt nowego kodeksu kar·
Niemieckiej Republik! Dewą
nego oraz przepisów wprowa·
mokratycznej członków neofadzających kk; Projekt składa
partii NPD z zaszystowskiej
ogólneJ,
się z trzech części chodnich Niemiec i zachodnieszczególnej i wojskowej i ligo Berlina.
czy łącznie 337 artykułów.
Ostatnio zarząOZenie to zosta
Przesiany do Sejmu projekt
raz pierwszy zastosowało po
kk jest wynikiem trzyletniej
ne. Otóż władze NRD pod kopracy zespołu prawa karnego
niec ublegtego tygodnia nie ze
komisji kodyfikacyjnej, który
zwolily członkowi NPD prześrodowi·
w
<>prócz dyskusji
przez obszar Niemiecjechać
zasięgał
prawniczych
ska eh
kiej Republiki Demokratycznej
opinii zainteresowa również
zachodnjego Berlina
do
NRF
z
oraz specjali·
nych resortów
! cofnęły go z punktu graniczstów z zakresu medycyny i
nego w Hlrschbergu.
psychiatrii, prawa administrawypada tylko
Decyzji tej
cyjnego, logiki i językoznaw
przyklasnąć. Wściekłe psy neo-ł---------------
stwa. Był on nastę.l!.!!ie przedy
nazistowskie należy bezwzględ
skutowany w Prooydium Konie Izolować od zdrowego spomisji Kodyfikacyjnej oraz Ko
łeczeństwa NRD.
legium Ministerstwa Sprawiedliwości. Rada Ministrów przy
WOKÓŁ OLIMPIADY
jęła szereg poprawek do prow MEKSYKU
jektn, uwzg)ędniających stano
w'•ka zainteresowanych resorCentralny organ KPCh żeń
tów.
kilka
opublikował
minżipao
dni temu artykuł, wyrażający
poparcie CbRL dla stanowiska
w środę wodowatno w stoc:
które postanowiły
3Q państw,
ni Nagasaki największy ~ek
zbojkotować olimpiadę w Mekzbiornikowiec o. wy_•
światar
syku w związku z zaproszeporności 276 tys. ton. Z?t~rm
Południowo
Republik!
niem
kowiec ten został zamowi01Dy
Dziennik propoAfrykańskiej.
przez- jedno z towa~y~tw ame
nuje również „aby kraje afroazjatyckie zorganizowały włas
1966
rykań-sklch we wrzesniu
roku i wejdz,ie do służtry w
ne igrzyska "'Portowe. Jako, że
W brak.cie dyskusjti na terozwijania
prawo
one
mają
bież. na trasie
roku
sierpniu
mat przyszłych podróży mi.ę-
własnego sportu I wykorzystaK_uwejtem a portem
między
niejaka
dzY'Plainetairnydh,
nia go dla walki z imperializBantry w Irl.and•ii. W B.antry
daw.no odbyła S'ię w NQWY'IIl
mem".
ma powstać stacja zaol.'atr~e
Orleanie (USAl, jeden z eksniowa wyl)osażon.,a w zb1ormkl
pertów (L. Jenikii·DS z ZCJldaropy · naftowej.
PLANY ZWI~KSZENIA
SAJGOŃSKIEJ
ARMII
eświadczył.
Lockheed)
dów
w chwili obecnej n"jwięk
np.
że tego rodzaju podróże
seym statkiem świata jest „Ide
Rząd sajgoński planuje w clą
na W em1s czy Mairsa nie bęwyporności
Maru"
mitsu
gu b. roku zwiększenie poctlEO·
209.302 tys. ton. Jego wysokość
dą mOOJliwe bez udrz:iału ko-I glej mu armii o 125 tys. lud.z1.
wymasztu
szczyt
po
kilu
od
skoro p.rz..eowidu;je się,
biet,
wyraziły
Zjednoczone
Stany
nosi 53 metry, a więc tyle co
że pt'7.eciętny }ot mooe trwać
już zgodę na wyposażenie tej
budynek.
17-piętrowy
armil. W rezultacie tego posudo trzech lait.

Wodowanie

największego

Podróż

świata

statku

na Wenus

przy współudziale

Te111 o.statini zupełnie nowy
laikieJ"owane skósur<O<Wiec ry z impor<t.u - jeet podstawą
wspomniall1ych jaj; eleganckich
butów damskich wyjściowych.
Przemysł skórzany za.'<:upił 100
tys. m k.w . tego typu !lkóry,
co pozwoli wyp!'()(jukować po
nad 0,5 mln. paT najimOdniejszych butów. Polski skay z
'T'rzebini jeszcze nie dotarł do
fabryk obuwniczych, obiecano
jednak, że do końea · btezące
0,5
Oll1e
otrzymają
go rok.u
mll?l metrów tego surowca. Do
..ta.wy te będą uzupelniOIIle 400
tys. metrów &kayu z importu.
Ogó:ne dobre wraże111ie podbutów
budowuje ekspozycja
tu I 1111m1m111m1mm11mm111111mn111111111111ff1111111m11111111111111111111111m11R111mm111umn11111111m11111111111łłl'Iml1HllllllHlllllllll!lllllln
się
(chwalą
dziecięcych
zakla
głównie
należy
chwalić
dy z Łukowa) i obuwia domo
obok
nowości,
Wśród
wego.
zdobionych lakierków
pięknie
damskich, trtzeba wspomnieć o
welurowych botkach męskieh
i podobnych w typie botkach
TELEWIZJA
l"'OZCYWkowych".
nut orkiestr
PROGRAM I
damskich z j.m portowanej tka
8.00 Wiad. ~.15 Melodie i rytm. 24.oo Fiad.
niny „g.renla'1d". Bywalcy ko
aktual1t1ośd ,,Pa
Magazyn
9.55
PROGRAM Il
mlsów znają już ten wyrób _ 8.40 Gra ork. dęta. 9.00 „A jak
król na wojnę" słuch.
poszedł
l<l.30 „O czymś
norama" (W).
Zw.
życia
Z
9.35
Wia<l.
9.30
szara tka'1ina z krótkim blyse 9_30 M. Glinka _-Uwertura hi- Radz. 9.55 „Miłość poety". 10.25
szpańska. 9.4-0 „Zabawy rytmicz- „Opowieś-ci o powrocie" - aud. innym" - film fab. prod. cze_ c:zącym wio.sem.
A minusy? ne". 10.00 „Lalka" - od.c. 10.20 10.44'
Tyle plusów.
epok. skiej (.z Katowic). 11.55 Wychoróżnych
Muzyka
plastyczne dla klas V
Przede wszystkim ceny. Nie z filmów, operetek i musicali. 12.05 z kr-aju i ze 'świata. 12.25 wa;nie
podajemy szczegółowo, bo po 10.50 Mów<i technika. 11.00 „Od iŁ) Komu01ikaty. 12.30 (L) „To- „Sztuka na co dz.ień" (W). 15.44
oo denerwować za wcześnie., fcmografu_ do loi:~play'a". 11.20 warzyszka Hanka" - aud. 12.45 Fizyka I roku „Dyna,mika daWydaje nam się jec;!ynie że Gra . z~poł J. M1hana. 11.30 Co (Ł) Muzyka kameralna. 13.00 (Ł)
11.45 Muzyk.a rozrywkowa. 13.25 „Ry- la sztywnego" cz. II. (Gd.) 16.20
p1ooenkl.
tydz1en nowe
'
w PKC .1e kko przE".5ad zo~o. Postęp w gospodarstwie domo- sa na muroze" nowela. 13.45 Fizyka I roku
„Statyka" (Z
Buty. są piękne, ale i drogie; wym. 12.05 Wiad. 12.10 Koncert Koncert
14.25
pop<>ludlili<>',!"y.
16.50 Dziennik (W).
Kole;nym mankamentem, kto z polonezem. 12.45 Rolni.czy kwa Rytmy - nastroje. 14.4-5 Blękit Gdańska).
mo-..tna dra"1s. 13.00 z piosenką jest nam na .<;ztafeta . 15.00 Koncert c/16- 16.55 „Rudy, miód i krzyże" będzie
również
ry
sprawdzić jesienią, to meto- wesoło .. 13.20 !?.W:ois.k·ie melodie. ru. 15.20 „O sole mio"'. 15.50 Mó film z serii: „Czterej pancerni
kochanej dystry- 13.4'0 Więcej, lepiej. taniej. 14 .00 wi technika. 16.00 Wiad..
dy naszej
16.07 i pie-s" (W). 17.45 „Klub dobrych
Odpukać w niemało- ,Naso: klub". 14.30 K°"?cert soli- Muzyka barokowa. 16.45 (L) Akt.
bucji.
. . stów. 15.00 .W iad. 15.0o Na tro- łódzkie. 17 .OO (L) Na turystycz- gospodarzy" (z roznania). 18.15
h
d
a_1e . c ron~e pach historii. . 15.30 Po.południe z nych szlakach. 17.05 (Ł) Melodia, Wiadomości dnia (Ł). 18.30 Marzewo,
wa;ne
wszyscy .ś~ęoi od Je: młodością. 16.05 Kwadrans z de rytm 1 pio.senka - aud. 17.35 (Ł) gazyn medyczny (W). 19.00 „Spie
n_as
siennego powforzema obecneJ dykacją. 16.20 Radio.stopem po ,.Wychowanie obywatelskie"
(Il:
wiosennej sytuaej~. Pół roku kraju i świecie. 16.50 „Ewa i rep. 17.50 (Ł) Wyb_ltni wykonaw wa Bolesław Mierzejewski"
(W),
ternu na Targach też już by Księżyc". 17.ąo Kontro"'.ersje i cy mU1Zyk\ poważnej 18.10 (L) Katowic). 19.15 Dobranoc
17.20. Poradnik j~ Nasz komentaTz . 18.30 Klub entu 19.30 Dziennik (W). 20.0:; „Prze.
ło ciekawe obuwie. A ter~ kontrasty.
18 .45 r·"llWadz.ka" nowoczesnosei.
w sklepach? Są<i:ząc z witryn kowy. 17.55 Wiad. 1~.oo Rytm:!'. zjastów
(W).
TV
rep.
młodych. 18.40 Muz. i akt. 19.ł• Kurs jęz. ros. 19.00 Wiad. 19.07
b
.
łóri2ki h
Henri
Telewizji:
Y pr:;ypusz Towanystwo Wiedzy Powszech- Gra zespół rouywkowy Rozgł. 20.35 Teatr
c .' mozna
wsi
o
I
wsi
ze
19.20
nej.
skor.zany
ze przemysł
czać,
19.27 Chwila poezji. Stendhal
Opolskiej.
„Czerwone i czarne"
same aud. 19.35 Koncert życzeń. 20.00 19.30 Transmisja koncertu symlansuje na ten sezon
22.20 „Pejzaże"
(z Lodzi). Ok.
Klnę się na honoi: Dziet11nik. 20.26 Kronika sporto- fonicznego. 20.30 Dyskusja liteszpilki.
20AO „Exodus. i inne .._.". racka. 20.50 Koncert. 21.35 Z kra (W). 22.4-0 Dziennik (W). 23.00 Po
ta.r- wa.
ubiegłych
obserwatora
Fizyk.a I roku
że to wie- 21.00 Studio P10sen.k1. 21.25 Pięć Ju i ze świata. 22.02 Wiad. spor litechnika TV:
~ów jesiennych
Skąd więc minut o ,"."'Ychowaniu. 21.30 •:Z~o towe. 22.05 „Tristan i Izolda" (powtórzenie z Gdań:>ka). 23.35
rut:ne kłamstwo'.
aud. 22.00 „ We srne - słuch. 22.45 Spiewa Edith Piaf.
ty kubek
h dl
>'dz
·
cy an owcy wy alfa" aud. 22.20 Koncert życzeń. 23.15 „o co tu chodzi".
l. po .co •O
23.20 P:>litechnik.a TV: Fizyka I roku
dziennika. 23.10 „30 minut do tańca". 23.50 Wia- (powtórzenie z Gdańska).
23.00 II wyd.
ciągaJą te buble?
IWONA SLEDZmSKA Wiad. sportowe. 23.15 „3X15 mi- domości.

kobiel

o
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PotrzasikaJy w paTU miejsicac:h. Odciągnąl nostwierdzi!
- Ten faoet jeszcze żyje
można wiele zrobić. Gdyby dziewczyna krzyk-

E. S. 6ARDIVER

~Mt

DZIEWCfiNA
Maoon stał chwiJę., pirzypatrując się drzWiom,
wreszcie ;rzekł:
Ja
- Dobrw, Paul, zadrzlwoń n.a ;policję.
naitomiast rv.icę okiem na tego leż.ąoego faceta i zorientuję się, od jak dawna nie żyje.
Adwokat odsunął soię .n ieznacznie i i!1agle
il1iespodziewanie rzucił się znów na drzwi
!kuchenne. Jeszcze raz ust31-piły nieznacznie
i z powrotem się zamknęły.
- Wydaje mi się. że tych drZlWi niklt nie
przytrzymuje. To chyba k!rze9ło l.u:b oaś w
tym rodzaju oparte jest o nie i .przywalone czymś gt<.mowym... Chodź tutaj i padaj
mi ręk.ę.
- Za minutę - rzekll Dralke. - Lączę się
.
.
z policją.
Detektyw podal adres i numer m1eszkarna.
że na pcdlod:ze leży martwy
Oświadczył,
rnęż.czyzna, że morderca, aLbo mordeTcy są
w lruchni że widocznie mają ze SIObą młodą
!kobietę, ' która wynajmuj~ to . miesz'kanie
i itrzymają ją ja:ko zakładniczkę.
Drake powi~ił sJ:uchawokę.
Mason chwycil k.rze51lo. zamachnął się i z
ca:I:~j siły rąbnął nim w drzwi od kuchni..

gą na zewnątrz kilka drrewnianyoh odprysków,
rZ'Ucił okiem do kuchni i powiedział:

- DUIŻy, lruc.'lenny stół przy drzwiach, a materace wciśnięte między ścianę i stół.
- ón.i są w lwchni, mówię ci - rzekl DraOdejdź stąd... Policja przybędzie za
ke. killka sielwnd.
zamierzył się .kirne&lem
Mason ponownie
i roz:bil inną ezę.ść direwnianych drzwi. Następnie oderwal rękoma kawałek dykty. Spoj. rzał. Nagle odwrócił się i wypad!l na kocytarrz.
- Co się stało? - spy<tal Drake.
WYjaśni! Ma- Tam są drugie drzwJ son. - Ohvarte!
AdWlOk&t skTęcil w lewą stronę kot"ytarza.
d.Tzwi
Po ohwili zbliżył się do otwartych
i WSl7..edł do kuchi!l.i. Draik.e znajdował się tuż
za rum.
materace. .Jeden
- Zobacz: wzięli dwa
rni.ę
wci=ęli między stół i drzwi, a drugi
O'zy stół i .piecyk elektryczny. W ten sposób drzwi mogły poddać S'ię na dwa, trzy
centymetry, lecz nie na tyle, by mOŻna bylo
je otworzyć.
Drake znów pod!biegl do telefQIJ.u i ponownie :polą=yl się z policją.
- Proszę powiedzieć dyspozytorowi, arileby
szybko powiadomi.i: samochody wyruszające
na miejsce zbrodni, że przynajmniej jeden
i kobieta dopiero oo u.'C"ieldi z
mężczyzna
mieszkami.a. Kobieta prawdopodobnie jest zakładniczką. Moiże wybiegli na ulicę, lecz nie
są chyba zbyt daleko. Radiowóz 'p owinien być
w pogotowiu.
Draike :i>0wiesiq slu~awkę i podszedll: do
Maoona, kitóry klęczał przy nieruchomej Postaci, leżącej na pocH<xlze.

adwokat.
Drake sprawdził pule lężącego mężez)"7lny.
- Tętno s.laibe, lecz jesZiCZe działa. Trzeba
zadzwonić .po karebkę pogotowia ratun'k<>wego. Ocli... s.pójrrz tu.taj!
Detektyw wskazał małą, czerwoną plamkę
na kosoz:uli.
R<>Zlpiąl

ją

i

odsłonił

niewielką

ramę

n.a

piersoi.
- Co u licha?! - wykrZyknąl Drake.
- Otwór ten powst<U od pOc:iskiu kaliber
Zadwadzieścia dwa - oświadczył Mason. chowuj się oot.roiżnie i nie dotykaj niczego,
PallJl... Zadawoń i powiedz policji., że ten
człowiek jesz.cze żyje. zobaczmy, m<l<Że uda
pogotowia.
się ściągnąć tu siz.ybko karetkę
Drake znowu podmed'ł do t.elefon.u. potem
z.a.tirzymali się na parę sekund w
obaj
drzwiach.
- Jak myślim:, skąd pOchodzą te matera(Yi!? - Slj)ył;aJ Drake.
- Wid~nie z dwóoh lóżek znajdujących
swialni. Chcieli się zabarykadować,
się w
a następnie wymknąć drugi.mi. drzwiami n.a
schody.
- Myślisz, że było ich dwóoh?
- Były dwa materare, a czasu :z:Gyt malo,
ażeby dwa razy wlec po jednym. Dlatego
dwoje ludzi
też mi..'Sliało być przynajmniej
lub 'LToje, ponieważ jedna oooba i:nusiała
trzymać

dziewczynę.

- Musieli się śpieszyć od momentu, gdy
po raz pierwszy za.dzwoniliśmy - stwierdził
Draike. - Dosiz.edł nas odgłos poruszającyca
się łudzli. Mogło to trwać ..•
- Rrawdopodobnie okolo .piętnastu sekund
- wtrąctl Mason. - W ciągu piętnastu sekund

nieco wcześniej, przysotąpiolibyśmy od
n.ę!a
razu do torowania sobie dTogi, zamiast sta-1
Pl"'l.Y drzwiach jak para idiotów. A teraz
sytuacja może być groźna dla mojej k:Jientkii
Dorrie Am'bler.
Z<fola!i
że
przy.puSl1JC'.ZaSZ chyba,
- Nie
uciec gtloz.i€6 dalej?
- Co się t11taj dzieje? - dosized!l ich jakid
glos od drzwi.
MaS'On obrócił się. Rrzed nim stal oficer
policji.
- Ano, jak widać, była tu strzelanina, ~
wanie i włamanie. Osaczyliśmy ich w kuchni, lecz zabarykadowali drzwi i czmychnęli
przez dn..:gie.
Oficer podsred't do leżącego na podłodze..
- Wygląda mi na to, że facet jest z dru•
p<>wiedzi·ał.
gorzędnej agencji detektywów - Wkirótoe nadjedziie karetka pogotowia ~
1POiillf-0rmowaJI Ma.son.
- Powiadomiono mnie o tym. CZy 7111acie
ryoopisy osób, które hrały udział w napadzie?
Mason potrzą'5mąl glową.
- Zawiadomiłem policję - rzekl - by dyspozytor wydał odpowiednie polecenia.
odpowied.zlal oficer. _.
- Wiem, wiem Mamy cztery radiowozy, które ;patrolują okolice i zal:r:zymują każdego, kto wychodzi z tego domu. Prawdopodobnie jest jednak Z&
późno,

żeby

Karetlka
gd'y

dał

się

(18)

mOIŻlla

było

coś

p<>gotowia!
słyszeć

dźwięk

zrobić.

zaiwOłał

Ma.SIO!lcj

syreny.

(Dalszy cia_g nastąpi)
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wojewódzki 343-80 ! 341-10, listów ! interwencji 343-80 (rękopisów nie zamówionych red. nie zwr ac<1). kulturalny 1 „Panorama" 378-97 1 223-05, fotoreporterski 378-97. Redakcja nocna 279-76.
Książki
t
Prasy
Upowsz.
Wyoaje Łódzkie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa". Kolportaż 1 prenumerata: Przeds.
(Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.)
Dr.iał ogłoszeń 311-50.
„Ruch" - Łódź. Kopernika 53. -centrala 455-70. Cena prenumeraty kwartalnie 39 zł. EgzempLarze archiwalne „Dziennika" są do nabye!.a w sklepie ,,Ruch'', Łódź. Piotrkowska 95.
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