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izraelscy
Agresorzy
„Kosmos-209u
ostrzelali

i :~!?!r~ę:I terytorium
5 ku nam tmw. .,eywiiMza.cja. 5
5 sa.mochod_.a•". Jes:mrzie la.t 5
a ulice p&Jskich 5
będą, się wiele 5
uUc m~lii 5
5 europejskiclt. I nam za.gro- 5
§ zi ów giga~y korek, 5

5 kilka.naście.,
nie
5 miMt
5 różnić od
5 który

5
go-:

sr;yb~ość
ograni<ZY
się po arieria.cb 5

5 POrUSZJalDia

5 miejskich do 5 km na
§ chinę. Jadde pnied.sdęweź- §
5

mie się środkJ, aby nie do-

5

do za.lrorkowama Lo- i

5 puścdć

5 dzi? Co, gdrnie i ja.k projek- 5

.spece od kom unii.ka- i
Na to pytia.me odpowie§
5 nasz a.riykuł Jl&. ,,ZAKOR- 5
i:
iSKOWANI?"
5 • Za kilkadziesią,t dni ma.- 5
N.a.jgorętm;y okres w i:
5 tura!
5 życiu m~eiy lieealnej. 5
5 Jak się u~t', by na.jwiięeej 5
5 za.pamiętać z przerabianego §
5 materia.lu? Jak powt.a.=ać. 5

tują

§

5 oji?

=w
5 wae

jaJlli sposób
się

oo

=
epanrlnów? 5

prz;ygOi>owy-

DOBRE 5
NA
5 ,,RECEPTY
pr;eyn:iesie §
P AMIĘT A.N'IE"
:
5 niedzielna .,Patn0ł"3ima''.
i • 30 l:a.t temu w mMmJ i
podjął a.lroję zasrzy-:;
5 Hitler

E

KRYPTONIMEIHE

5 fl"()l\van;\

E „OTl'O".

Kulisy „pokojowe-i
§ go" przyłą.czenia Aust.ri!i do$
5 R'1Je9ZY NiemdeekieJ poJcazu,ieii
5! my w żnteregująeym małe-f
5
5 riale wspomnieniowym.
PO'LA. TYM W NUME- i
RZE: Religie świrata a Wy-§
Jęgarnia gruba.sów • Taki

E
E

=
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Ga.mnei
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CSRS

Kom'l.m<ikat

ogłos7J011y

w

Ammanie in1.ormuje, że w pią
tek izraelscy żołnierze dwu-

krotnie o&trzelali pazycje tordańskie w rejooie Bakoura, na
południe od Jeziora Tyberiadz
kiego, Siły jordańskie odpowiedziały og>n.iem. Za pierwszym razem wymiana strzalów trwa-Ła 5 minut. za drugim - 17 m.i:nut.
• Tymczasem zacZ!'fnają n,apły
wać doniesienia opisujące sy

A.

CTK

podaje

N<>Vottlefl2

do

tt"e6ć

z.gro-

mad'Zenia Nairodoweg<>:
Szanowni Tow.ar.zysze
Deiput.owarti!
Kom;t.mikuję wam, llle posta-

nowiłem

podać

się doo dymi.s~
~enta Cze-

ze stanowi&ka
chosłowackiej Repup!tlti S-Ocj.ali.s.tycmej. Decyzję tę powzią
łem po dok&idnyqn r<EWażenm
sprawy, bi-0rąc pod uwagę syjak.a wytuację wewnętr2ll'lą,
n_.ąs <>becnie, a
tworzyła się u
następnie kierując się pragnie
n-iem przyezyn-ienia się swym
krokiem do dalszego r-OaJW-Oju

z

ostatnie i chwili

Gen. Svoboda
kandydatem
na prezydenta
CSRS
CTK,
Jak podaje Agencja
Prezydium Komitetu CentralBojowników
Związhu
nego
Antyfaszystowskich wystosowa
do I sekretarza
piątek
ło w
KC KPCz A. Dubczeka, p<rze·
Zgromadzenia
wodniczącego
Narodowego B. Lasztovlczki i
premiera J. Lenarta list, w
którym wysuwa na stanowisko
prezyd~nta CSRS kandydaturę!
bohatera Związku Radzieckiego
i Czechosłowacji gen<>rała a.rmii Ludvika Svobody.
Prezydium KC Zwią7.:.a BOAntyfaszytowskich
jownikó .v
uzasadnia swą propo-zycję tym,
się
że gcneral Svoboda cieszy
7~ufaniem

najszer-

szych wustw narodu
-

c.o:echo-

całkowitym

słowackiego.

tuację w rejODlie d<Jlbkniętym
czwartkową, bestia.Iska akcją

Ka.r:aizraelskiego a.gresora.
me, gdzie toczyły się na:,Jcięż
sze boje. uległo niemal całko
wiitemu zni;;zczeniu. Wszyst!kie
zabudowania wzdłuż głownej
µlicy zostały zrÓW'lla!lle z ziemi ą. Meczet i miejscowe krno
wysadzono w powietrze. Po
dobny obraz przedstaWia wieś
Shou:nah, o 5 }t>m na połudnje
od Karame.

Wierność

i poparcie dla partii

zobowią=ń

podjętych

przez załogę Zakładów Odzie7.owych im. dr -Próchnika w
Wieruszowie. M. in. d2'ięki lep
pnygotowaniu załogi
s~mu
do zmiany asortymentu produk
cji uszyje się dodatkowo 4 tys.

Wrece w Piotrkowie i Tomaszowie

Pełne

zaufanie

d:!a kierownictwu PZPR

uregul-0">1ania sytuacj1
nego
na Blisikim WS1Chodz1e na z.anie, w którym podkreśla, że sadzie poszana-xania S1Uwerennaści, integrailności terytor·ialrząd. i.Zraelski musi bezwLględ
ne~ i niezależn()Śei polityczpootan.ow-ienia
nie wykonać
neJ wszystkich państw tej
BezpieczeńRady
rewlucji
strefy.
stwa ONZ z 22 listopada 1967
pol'i:tyka
Kolonialistyczna
roku i przede wmyS'tklm wyIzraela i popiarających go s1l
cofać !IWe woiska ze wszyreakcji świat.owej jest jedteryokupowanych
stk!ch
nym z pawa:iln:rch ź.róciel obec
toriów kraj'Ów arabskich.
W zwią.2'k:u z n-0wymi pro- nego nd.ebez;piecznego napię
cia w st-0sunkach międeyna
państw
wobec
wokacjami
Sltw~rdza rząd
rodowych
ar~kich rząd ZSRR ~adprzy
zwracając
radziecki cza m. il!l.:
tym uwagę, że Izrael kroczy
Rząd ZSRR qf;wi~ z caśladami zbrodruarzy hitlerow
tą stanowCZOŚC.lą, że wra'Z. z
pokój ,__si_ki_·_ch_.- - - - - - - - - - miłującymi
innymi
jest zidecydowany
państwa.mi
domagać się oołożema kresu
agresji izraelskiej oraz likwi
dacjoi. wszyS'lkich jej skutków.
domagać
:zxiecyóowany
jest
się zwrotu zagarniętych w wy
/ ły oklaskazńL
kiego.
1967 roku
niku agresji z
Inwalidzi wojenni - uczestZabierając głos podczas wiearabskich
państw
obszaorów
wa.rszawskiego
nicy zebrania
B.
cu sekretarz KW PZPR
właścicie
]M'aWowitvm
ich
aktywu zw. Inwalidów Wojen
pokrótce
Malinowski o.mówił
Paipież Pawet VI za pośred
lom, jest ?Jdecydowany domanych PRL b. uczestnicy walk
dotychczasowe osiągnięcia Pol
stanu rewolucyjnych i narodowo-wysekretarza
nictwem
gać się niezbędnego politycz'Slki Ludowej w dziele upowkoonbatanc! walk
2woleńczych,
kuri!i rzymsk.~eJ, Cic.ogruan.ieszechniania kultury oraz osiąg
wszystkich frontów antyhitleregionu piotl"'kowskiego
nięcia
go, praesl..ał 22 bm. do przed
rowskiej wojny podjęli rezolu
w okresie 23 lat władzy ludostawiciela Watvkanu w Jem.
stwierdzają
ki_órej
w
cję
że
stwierdził,
Mówca
wej.
rozolimie msig · Sem.plińskiego
In.:
masy pracujące całego wojeorędzie, w ktorym stwierdza,
poparcia
udzielają
wództwa
i wyGłęboko oburayły nas
o „zwię.k:sze
że w.iadom<i..5ć
Komitetow_i Centralnemu pa•rostatnie
poruszenie
wołały
ni.u się gwałtów i rozlewu
tii OTaz całkowitego kredytu
ekscesy na ulicach Warszawy,
kierownikowi
zaufania jego krwi w tym rej<llnie budzi
szczególnie dotknęło to nas iin.I sekretarzowi Wł. Gomułce.
Piwielk:ie zaniepok><>Jeme.!'.
walidów wojennych I wojskosocj\Sllistycznego,
społec-zeńsllw.a
wych, bo właśnie my najbarsmo stwierdza dalej, że ,,StoNa zakończenie wiecu hutdo umocnienia naszej socjaljdziej odczuwamy dacinę k.rwi,
lica AipostolSlka apeluje gorą
nik z „Hortensji" M. Sobiecha
stycmej ojozy2J11y_,
odczytał list do Wł. GomułJ<i.
co o zap:rnestanie użycia siły którą trzeba było poświęcić za
pr•zyjęty
został
Tekst listu
że w
rnii wien:yć,
P.roszę
w tym rejonie i znalezienie
przez zebranych jednogłośnie.
oi<resie ea!_ej swojej- działalno
sprawiediiwych i honorowych
prezydenta
ści na sta11ow.isk:u
• * •
dla WS"Lystkicll rozwiap.ań po- •••••••••••••••••
Republilki zaw-Size starałem się
lroj.owych „.
Podobnie jednog!_ośnie przyw swej pracy Intekier<>W.ać
:zxi:ania
li.stu do I sekreta:zigodnegQ
tekst
edlug
:!ęli
W
resami naszego ludu pracują
rza KC PZPR - Wł. Gomuł
obserwatorów, cytowany docego, interesami n.aśzej ojc.zyzki zebrani na wiecu mieszkań
kument Watyk,a.n.u jest ofiny, zgodnie z naszyini socja.licy Tomaszowa Ma1z. Na wiec
styco:nymi celami. władz
cjalnym wtęp1eniem
obok władz partyjnych i admi
funkcję preeyder>ta
Pełniąc
izraelskich w związku z ich
miasta przybył
nistracyjnych
Republiki star.alem się słooyć
zhrodni.czym ataltiem na Jorsekretarz KW PZPR L. TomamlędizymarOd·OWej
umocnieniu
dan.i.ę.
szewski. Przemówienie okolicz
poreycji namej Repobliki · i zapewruenru jej b~ieczeństwa. llllllllllHIRntłlllAlllllllUllllHllllllntllllllHllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllłllllłllłlllllllllllllllllłlUllllllllllllllllllllllllllllll•
prezyden·ta
stanowisk<>
Na
zostałem
Republiki wysunięty
przez Komitet Centr.al.ny Komunistycznej Partii Czechosł<>
wacji i wybrainy przez Was,
tow&rZysze deputowani.
że stanoDecyzję ustąpienia
pogrodo
BezKoinprornisowe dema >ko- nasza nawołuje
prezydent.a Republiki
głównie .;tuderutów pochodzewiska
mów, a społeczeńlltwo nasze
Prezyjuż
wa•nie przez n.aiSZą prasę, razakomun4·kowałem
'ZJilalllYCh z
nia żydowskieeo
Central11ego
dium Kom>tetu
ukazuje &ię jako przeżarte
clio i telewiizję - ludzi i śro
rewizionistycznych wystąpień
Komunistycznej Partii Czecho
antysemityzmem.
cna
do
marorów
t
dowisk - in;ipira·
omawiano
i
poglądów
i
słowa<:};.
państwo
temu
Przewodzi
oowycb wydat"Zeń na Uniwerwypad·
do
przygotowania
Pr0S7.ę Was o prrzyjęcie wyW audycjach radia
Izrael.
w
i
sytec'ie Warszawskim
Nikt mków z a marca).
mej wdzięczmości za
razów
Izrael w dn. 18 marca wielo
mnvch ośrodka.eh uniwersytec
nie
nas
u
natomiast
ko~o
Wa&q ~racę ze mną.
kro.tnie powtarzano informa
kich, stało się ha>łem wywo
nie a·resztuje z
are~tował i
naszej rocjalistycz,nej
Ż}'C2f:
masowych
rzekomo
o
ci,..
ławc•vm do szerokieg-o podnie
racj.i przynali?7:n00oi do Mj
ojczyinoie, Czecbosłowackiej Re
w
Żydów
ares.mowaniach
sienia nrzez reakcję i ośrodki
czy innej narodowości.
noSocjalistyc:mej,
publice
Pohce. Jest to oezywiście obli
zachodnioeuropejsyjonizmu
Informacja radia Izrael o
wych su«~ na jej drOdze
czone na wprowadzenie w
skiego oraiz amerykańsk,iego
r:i;ekomo masowych aresztowa- ,
na-prlli>d, w interesle nas•z ego
Jeżeli
światowej.
aprn·n
błąd
o.szczer
kampanii
energicznej
postępu
naroou, w il'lteresie
niach Żydów w Polsce tp .iesz
wśród zatrzymanych, prowody
czej, opluwającej na:oze spo! pokoju,
cze jeden przyikład przewro<tznaleźli
zajść,
ostatnich
rów
pańwładze
oraz
łeczeńs~
Z partyjftyp1 · pozd<rowienlem
ności syjonistwcznej ainty.polpolscy
obywa~ele
także
się
stwowe.
.skiei propagandy.
A. NOVOrNY
pochodzenia żrvdowskiego, byŁo
walkę z reakcyjną
Naszą
Izraela porząd
19 ma:ca
Zgromarl7'E!- i'Cieologią syjoruizmu, przedsta to tylko i wyłączn'ie następ
PrZE!'Wdniczący
niebywały
na
sobie
zwoli.!
nia Narodowego B. Lasztostweom wejścia ich w kcnantwsemityzm
wia się jako
stosunw
prowokaoji
akt
viClikJa odczytał list c:ziłonkom
na
w
flikt z obowiązującymi
skierowany przeciwko obywa
kraju. oto
ku do naszego
Prezydium.
izraelski rząd usta.mi ministra
pnepi1S.amri
ojczyźnie
szej
pochodzenia
telom pol~kim
w
przemawiającego
Begi"1a
Drawa. (A orzecież nae do
Zgromadzenia żvdow..<>kiego. Wmawia sie ro
Prezydium
izraelskim parlamencie ostrzegł
podważenia np. jest fakt. że
botnikom i intelige111cji Euro
Narodowego przyjęło rezy~a
Pol skę , iż „Izrael będzie zaww dniu 3 marca w mleszk.aJtiu
PY zachodnie; oraz Ameryid
cję A. Novotnego re stainoprzeciwko
sze interwe.:!!J:iował
Jacka Kuronia zebrała się kiJ
wiska prezydenta Czechosło i świata. że w naszym kra1u
(A) [);!łszy ciąg na str. 2
kunasboosobowa ~ ludu
Socjali- StZerzy się rasizm, Że prasa
Repu.bł~
wackiej
stycznej.
1111111ru. . . . . . . . . . . . . . .u1111111111111m111111m111111111111111111--........_m w11111
Ja.k podaje Agencja TASS,

Papież potępia
napaść Izraela
na Jordanię

się

I

„„

Dziś 6stron
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Kampania kłamstw i oszczerstw

1

tość

istniejący w naszy·m kraju Ład
W kraju odbywają się na·
i porzątlek, za zwycięstw-0 udal liczne zebrama organiza
płas~zy.
stro.ju społecunej spr2wiedłlwocji PZPR, wiece zał6g robotni
__n_z_i_e_r_ż._
__o"'k_r_a_c_ji_.__________________A.
czych, zebrania aktywu poli .--s-·c_i_i_d_em
tycznego i społecznego, których uczestnicy uchwalają skie
rowane na ręce Władysława
rezolucje wyrażają
Gomułki
ce gorące poparcie dla polityki partii i I sekretarza jej
Komitetu Centralr..ego.
orgaini-zacja
Podstawowa
Partyjna w MSZ jednomyślnie
prezentuuchwaliła rezolucję
stanowisko
polityczne
jącą
organizacji wobec aktualnych
Wcror.aj społeczeństwo Piotrności-0we wygłosił I sek·retan;
wydarzeń.
kowa Trybunałskiego spotkało
KM partii · w Tomaszowie
Rezolucja głosi m. in.: „z
na Placu im. l_ianki Sasię
(kl) J. Recla:i<:h.
oburzeniem potępiamy wszelwickiej, · aby swym s t a n o w i - + - - - - - - - - - - - - - - - kie próby wywoływania propełne
zadokumentować
s.kiem
wokacyjnych zamieszek przez
popaTcie dla Komitetu Central
niedobitki reakcji, elementy
Zjednoczopej
P<>lskiej
neg-0
Partii Robotniczej i jej pierw
antypartyjne, w tym także sy
Władysła
szego sekretar.za jon'istyczne. Żądamy od naGomułki.
wa
szego kierownictwa partyjne
lńworzył
kt.6.r y
Na wiec,
go i władz państwowych ujaw
Wiceminister handlu zagr.aM.
I sekretarz KM PZ.PR nienla wszystkich ośrodków
ponad
przybyło
Augustynj.ak
Franciszek
PRL
nic=ego
dyspozycyjnych i -przykładne
10 tys. o&ób.
do
przyleciał
Modrzewski
go ich ukarania przez władze
ciszę padały słowa 1 seW
aby
Delhi w piątek rano,
partyjne i państwowe zgodkretarza KM PZPR - .„robotfak-0ńcowej
w
uid7Jia.I:
wziąć
nie ze statutem naszej partii
nicy Piotrkowa w pełni sc>lizię prac· Swia'.A>Wej Konferen
i ustawodawstwem PRL".
daryzują się ze słow_am1 towacji Handlu i Rozwoju, obraCałkowitą solidarność z wyrzysza - Wiesława, solid.aryzują
tu od siedmiu tydującej
GoWładysława
stąpieniem
się z klasą~ robotniczą Warsza.Zgod.ri.ie z progragodni.
załoga
zamanifestowała
mułki
wy w jej walce o przywróceKrakowskiego ·przedsiębiorstwa.
powinna
konferencja
mem
nie ładu i porządku w stoliRemontowego Przemysłu Ciężcy. Słowa te pr>zyjmowane byza.mknąć obrady w poniedzLa-

rząd. ZSRR ogłosił oświadcze-

do dymisii
Agencja

Jordanii

Oświadczenie rządu ZSRR

A. Novotny podał
listu

napływają

nowe meldunki o podejmowaniu
fa.bryk, inst ytueji, l>l"Zedsiębiorstw i mło
dla
zobowiązań
dzież Łodzi i woj. łódzk iego nowych
uczczenia czynem produkcyjnym i społecznym V Zjazdu
partii. Ludzie pracy wyrażają tym samym pełne poparCzł~k Biura Politycznego,
cie dla polityki partii i jej kierownictwa z I sekretarzem KC PZPR - Władysławem Gomułką.
sekretarz KC PZPR Ryszard
bm.
22
Strzelecki przyjął
się n.a prace społecme
FaŁóc!Jzkich
ałoga
zarządów
przewoó.niczących
mi.asta.
upięk=niu
bryk Mebli posta„opostanowili
O 4,ł mln zł
głównych ZMS i ZMW Andrze
wila dodatkowo wyobroty
roczne
przekroczyć
Zdzisława
ja Żabińskiego i
4 tys.
prod1lkować
pracownicy PSS w
handlowe
telewizyjskrzynek
Kurowskieg 0 oraz przewodnigodzin
~ys.
1,4
Woli.
Zduńskiej
Gdańskich
dla
~ych
czącego Rady Naczelnej ZSP
zakładanie
poświęcą om na
Zakla<iów Radiowych,
Jerzego Piątkowskiego.
zieleńców, skwerów
nowych
4 t::.!:S. blatów do st.oW czasie spotkania przewod
itp. Młodzij!ż ZMS powoła w
li'ków pod tclewizory. W kwiet
okresie przedzjazdowym 6 noniczący organizacji młodzieżo
niu poza pla·n em pracowni.cy
wych BPS.
34 kacapy
tu
wyprodukują
wych poinformowali sekreta·
na eksport do
przeznaczon_ę
rza KC o aktualnej działalnoś
Bard.zo cenne zobowiązanie
Po.-iadRadzieckiego.
Związku
ci ZMS, ZMW i ZSP w związ
podjęli pracownicy skierniewispołec.:
czynów
ramach
w
to
ckiego „chemostalu". Postano
ku z ostatnimi w.ydarzeniami
nych pracownicy wykonają ta
wili oni włączyć się do akcji
oraz omów'ili niektóre pro·
borety d•l a własnego ośrodka
W związku z
„Police 400".
blemy dotyczące młodzieży akolonij•n ego, 285 szafek odzietym dostarczą oni w II, zakademickiej_
żowych dla załogi itp. Na pra
miast w III kwartale br. 143
ce społeczne przy porządkowa
tony aparatury i urządzeń dla
niu miasta i terenu za•kładu
fab.cyki w Policach. Zobowią•
praeznaczono 2 tys. g00zią.
zanie to ma wartość ł mln zł.
huty s-zkł.a „Feniks"
Załoga
Pracownicy 11::ejskiego Pr.zed
W Związku Radzieckim wy
w Piotrkowie postainowil.a dać
Gospodarki Komu
siębiorstwa
piątek nowego
wyso
strzelono w
produkcję w
dodatkową
nalnej w Kutnie zobowiązail.i
Huta
miliona zł.
kości pół
poróżne usługi
się w.ykonać
ziemi
satelitę
sztucznego
Bełch.atO\Vie
w
uNieborówtt
za planem o wartości oJ<. 100
„Kosmos-209".
znaczne
dodatkowo
dpstarczy
wielu
tego
ramach
W
zł.
tys.
Aparatura działa norma.I·
butelek do mleka cl.Ja
Ilości
mieszkańców otrzyma w swon·ie, a ośrodek koordynacy~
ich mies2'kaniach ~a·z bezprze- niemowląt. a huta w Skiernie
opracowuJe
no-obliczeniowy
wicach 350 tys. sz,klanek, 30
300 godtin poświęci
~odowy.
dane.
napływające
ton mą-czki &z'klanej oraz· prze
pracuje społecznie 800 godzim.
11111111111111111111111111111111111111111111111mmnmmnm111111m1111111111111111111111111111111111111111
Blisko 5,9 mln zł wynosi war
Codziennie
prze.. załogi

F•. Modrzewski
w Delhi

łek.

Nowa funkcja
w siłach zbrojnych

CSRS
w silach zbrojnych CSRS
utworzono ostatnio stanowiinspektora
generalnego
1Sko
Armii LuCrechosłowackiej
dowej. Jest tio funkcj•a całko
Powierzono ją
wicie- nowa.
K.
generałowti-p<>r'J.cm1k.owi.,
Rusovovi.

Walki wNigerii
i.n.formacji napływa
Lagiw, w nocy z
czwartku na piątek nigeryJskie wojska froeralne zajęły
po ciężkich walkach Onitszę.
w której rebel1a!llci z Bi.a:fry
stawiali opór od październi
ka ub. roku. 'Jstatnim dużym
się
zn.a3dującym
miastem,
je=e w rękach Biafrańczy
ków, jest Po"!"!. Haroourt_ W
czwartek z.ostał zajęty strategiczny punkt na poludiniowo-wschodJnim odcinku frontu
w Biafrze - port Oron. W
chwili obecne; wojska federalne mogą posuwać si,ę w
głąb Biafry z różnych kierunków.
Według
z
jących

..l.Nolnaan
odUJolanq
ze stanowiska

z-cy przewodniczącego
Komitetu Pracy i Płac
Prezes Rady Ministrów odJózefa
obywatela
Kofma.na re $tanowiska zastępcy przewodniczącego Komttetu Pracy i Plac.
wołał

Karel Polaczek Załogi łódzkich zakładow pracy
· potępiają

przewod niczqcym

czechosłowackie J

CRZZ

ofiar lawiny

s~esnaście

Odnaleziono

•
Karkonosze niepozorne
•
ale ąrozne

tur" w Kairpacza;.:, nie potrafi
prze'lronać swych g<>ści o ko-

meczn00oi uda!wama

Białym

w

poŁudruu

po

Wcwraj

w

Karkonokolei
()fi.arę lawiey. Jest ni.ą piJ.ot
wycieczki riidzieckiej Stefan
Wawreniillk z Warszawy, Ziden
tyfilrowarno równdeż odkopaną

szach

Jarze

którą

kobietę,

dziś
sj,ę

14 z

znail.e2li<mo

okazała

Szar.iarskajoa. Rymma Griur. w 1942 ir. z
goriewna
Wszystikie znaK~}byszewa.
lezione duiś ciała tuTystów
llliedaleko siEbie, w
leża.l:y
środku la:w:iindska. Pod śnie
giem po2XISta.je j~ pmwdopodobnde 5 osób.
Trć!J8iozny
się

wydarzył

łdóey

wypedek.;

do1nośląski.ej

w

stoliicy gpo:ritów Zimowych w
Karpaozu, wywoł.aił ótWe Wll"a
żerne

i

wśród

głęboką, żalolbę

tyaięcy pmabyrwająeych w tej
chwi:li w Karkionoslzaoh wczaSOW!icz6w i tu:cysllów z kimju
i zagrani.cy.

t.arwina, kitórl8l 20 hm. w po

łl1d:9ie zsunęła. się- :r;e s7.IOZY'f;u

riJlelbu

SOik<lŚCi

'eS!t
J

Białego

ok.

J'..,..~n
""""""

z

wy-

Jezu
m w dó~
z „„,;,....,..,,.."'7Voh

1400

~,•nu.~~J

się

w

góry tyilko pod opieką przewodni.ka górski~.

Fabai1nym 2loo.egiem okoliczności grupa turystów radzieckich, ni.em.iecltioh i polskich
w górę tzw. czarnym
ióąc
przez
szlakiem z Karpacza
Biały Jar na Małą Kqpę znakrytyczlarzła się właśnie w
nym momencie na ok. 10(}metr.owym odcink.u prowadzą
cym lewym skirajem Białego
Jal1U. W :innych m:iejscaah
szlak ten prowadzli lasami
Przybezpiecmie.
zupelln'ie
PUSUCZa się takire, że turyści
IS~ Z czairnego s-zl.aiku W
samym żlebie Białego Jaru
na ścieżkę wiodącą stąd najpi.el.iw iaw.iniastym trawersem
do wysokogórskiego SIChroniska PI'T~K „Str:z;echa", gdzie
zaskoczyła
prawdopodubnie
ich laW!im.a. Jak oceniają fachowcy, lawi'Ila ta była ni€rz.wykle szyil:Jka i cała tragedia 1'07.egra.l:a się W klil'ku
sek'llnóach.
Po południu w Białym Ja.rze
w rejonie Karpacza :z.naleziono
jeszcze dwie dalsze ofiary lawiny. Są nimi kobiety: turystka radziecka Lidia Buszylina z Kujbyszewa i Ingeborg
Ringel . z Zwickau (NRI)). Licz
la<winy
tragicznej
ba of1a.r
wzrosła już do tli os6b.

kitóry za~ zetbra
nych z a:kituaJna syrtuacją na
Bliskim Wschoduie ełos zabral
mistrz s:kiręca:l.ni Stefan Mapairtii,

tysięcy
prqwatngch
s•lepów

13

kówka.
Zgromadzeni uchwalili rez>0lucję głoszącą. m. dn.: „poli

Zgodnie z zapowiedzią zawar
oświadczeniu Fidela catą w
stro z 13 m.ar_s;a, na Kubie zina
cjonali:zowano albo zamknięto
sklepów prywat13 tysięcy
nych. Wykonaniem tej decydo „wykozji, i;miel"'Zającej
rzenienia wszelkich śladów ka
pitalizmu", zajęły się komitety obrony r_ew0il.'.11Cii w całym
kraju.

rządu Eszkola i DaJana,
mająca poparcie imperializmu
am.eryk.ańskiego i odTadzające
go się w NRF rewizjonizmu
oraz międzynarodowego syjo-

tyka

jesi nie
nizmu wymierzona
państwom
pueciwko
tylko
przeciwko
ale
a.rabskim,
wszystkim ludziom wa.lezącym
Żąda.my
o wolność i pokój,
połoienia kresu tej bandyckiej
Zdecy
Izraela.
rządu
polityce
dowa.nie pOpieram:v sprawiedliwą ~a.lkę Arabów o odzy·
skanie siłą zagaamiętych tery
(dł
toriów".

Z

Wyrok w procesie

Kronika
=== wypadków
e

21 marca w Kolonii Orze.
szów, pow. Poddębice, kierow
ciężarowego
samochodu
ca
w
udereył
PKS, Marian M.
Samochód
przydrożne dmzewo.
za.stał doszczętnie rozbity. Stra
ty wyno.szą około 50 tys„ zło
tych. P·rzycz"Y!Oą wypadku byalkoholu przez
ło nadużycie
kierowcę.

e

I

e

Sw:iad<:Zą

o

tym wym1ary la-

woilny, która ma dJiuigość po:nad 1000 metrów li Sllel'Okiość ok. 40 metrów.

Mocą

Wczoraj przed Sądem Wojewódzkim dla m. Łodzi zakoń
czył się proces przeciwko Ja(TUszym, ul.
nowi Kociębie
Poddębirna 38), oskał'Źonemu o
zabójstwo żony.
W toku pr_oc_esu ustalono okoliczności i przebieg tragicznego wydarrzenia. Małżeństwo
Kociębów nie należało do szczę
Oboje, często zaglą
Śliwych.
Po wódce
dali do kielisz'ka.
odradzały się dawne żale, nawzajemne wymówki
stępowały
i awantury.- Ja•kiś czas mał
żonkowie żyli w seiparacji. Za
Kocięba za
namową żorny Ja,n
osta.tni<> u matki,
mieszkały
wrócił do żony i dziecka. Po
godzenie uczcili alkoholem w
jednej z łódzkich restauracji.
Po powrocie do domu wywiązała

się

między

małżonka

mi kolejna awantura. Nad ra
udusił śpiącą
~m Kocięba •
zonę.

Zabójca otrzymał wyrok 10
lat więzienia i 3 lat.a utra~y
publicZJ11ych i honoropraw
wych praw obymatelskich,

e

Kampania
(A) Dokończenie z.e str, 1
opiekę
P<>lsce, by roztoczyć
żydami
nad prześladowanymi
w Polsce". Ten zajadły syjosobie wbrew
nista pozwolił
najelementarniejszemu poczuciu
szacun.k!' dla faktów historycz
nych, obwinić naród pols<ki, Iż
wojny
ostatniej
„w czasie
miJi<mów żydów wy.
wśród
m.o~dowai:iych pi:zez faszystów,
WJ~ u z.ginęło j~~ek wspólnic wa znaczine- ......~ci ludno.il_cl polskie)".
J'ortk-u pl.kletow Nowym
"lali naszą placowkę dyplomatyczną z obrażliwymi s.loganami i hasłami ci, któ!"'Zy tylko
dzięki nieustannemu narażaniu
swego
życia
przez Polaków
i swoich nafbliższyc_h przeżyli
gehennę warszawskiego getta.
szkalowania
W kampanii
opluwania nas·zego na.rodu i
władz państwowych rozwijaonej
przez ośrodki międzynarodowe

jelme spadły w Kadoonoszach
mnyoh poli>klch ai>rach.r-------------...:__...:__ _ _ _ _ __

i

sądu

o zabójstwo

wsi Czarno, pow.
we
Piotrków sam=hód „ż_uk" pro
wadzony przez A!ndrzeja w. po
M„
Henrykę
4-letnią
trącił
która rapt0W1I1ie zeszła na jezDziewczy,nka przebywa
drnię.
na obserwacji w SZ!pitaol·u.
po.w.
BN~dak,
We ~
Piotrków zapaliła się stodoła
Stanisława
w gospodarstwie
Glonka. Przyczyną było zaprószenie ognia prze« nieznanego
Stra~y wynoszą -posprawcę.
n.?<I 16 tys. złotych.
Na trasie kolejowej z Gostynina do Kutna-;- we wsi Raciborów wykoleiła się cysterna znajdująca się w skła-dzie
t owarowego, p rzerwa
poc 1·~gu
„
· w ruchu trwała ponad 2 go(l'ł
dziny.

postanowienia rektora

zawieszeni w prawach studenckich

Rekitor Uniwersytetu Łódzkiego f(lelskie-j, cór.ka kierownika zaSta;e gómkle ~ mair- postanowił zawiesić V{ prawach opatrzenia Lięf Ochrony Przyroikonosz.y nie wyigląda na po- studenta organizatorów zakłócel\ dy, Zakład w Gdańsku; '
B
i """"""'~'u-, atmosf~y
~•adku
gr<Yinie.
stuogdan Wycls7.lk1ewi=
~·
~""~""
·~~
Nł~eczne mejsca Ili\ w i:>raohcy i nalnuiki na łód-zkioh wyż· dent V roku Filologii <Pol1>kiej
UL, syn ogi'<>dnika posiadającego
ucze iach. Są to:
szv
student V szklarnie warzvwniczą w Przedpolsk!ich Karkonoszach ozna- Jerzy Szczęsny
Sudecka roku Wydzi.ału Praw~ UŁ, SY·n be>rzu, P<>W. Końskie;
tablioami.
kow~e
Br,u non Ka,pala - student IV
grupa GOPR ostr:zega tury- łÓdzkiego adwokata;
Aind.rze-1 Ma.katrewicz - student roku Wydział.u Matematyki, Fistów i wywiesza stałe k<>nlUw m roku Wydziału Prawa UŁ, na zyki i Chemii UŁ, syn rzemieślillikalty o groźbie laWlin
schr.onisikaoh i na stacjach wy utrzymaniu matki - lektora ję- ni.ka; właścieiela wa'l'Sztatu ślu:;ingieJSkiiego na Filologii sarskie.go w Emilii, pow. ł6d2!ki.
ciągów k:rzese!kowych,, Wiel.u zy~
Równocześnie ;przeciwko wymle
'ecfnak organ.i.za.torów UTVcie- Ang1elsk1ej;
-J
„,, I Anna Antoni.na Lewek - stu- nionym wszczęto postE:"Powanie
czek, podobnie j:aik ;,Juven- dentka II ll'oku :E'ąologii An· dvscyiplinai!'ne.

rror
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SPORT

e

SPORT

\\~I

e

SPORT

e

SPORT

przed meczem z

„Wiosenne
w

porzą~ki"

ł.OZPN

Podnoszenie clężar6w. Okręgo
we Indywidualne mistrzostwa ju Pod znakiem zacieśnienia współ
niorów, godz. 17, ul. Zakątna 82. pracy z PZPN podokręgami, zaklubów i opracowywarządami
Gimnastyka. Mistrzostwa klu- nia nowych regulaminów przebów związkowych, godz. 15,30 w biegać
prace
na·Jbliższe
będą
Pałacu Sportowym.
Związku
Okręgowego
Łódzkiego
Piłki Nożnej. O planach tych po
dziennikarzy prezes
informował
ŁOZPN dyr. T. Malarski.
piłkar
działaczy
Mobilizacja
skich naszego okręgu do efektywnej pracy, to z grubsza rzecz
Wcroraj w rozgrywkach I li- biorąc najpoważniejsze zadanie
gi s:atkówki mę:żczy:z;n Hutnik LOZPN. Celowi temu służą astat
łódzką nie posunięcia zarządu. Ich wypokonał
(Nowa Huta)
Anifa111.ę 3:0 (15:4, 16:14, 15:11). nd.kiem jest zacieśnienie współpra
cy przede wszystkim z zarząda
mi klubów posiadających sekcje
piłki nożnej, ze zwróceniem uwa
gi na sprawy szkoleniowe oraz
ręczna
kadry instruktorsko-trenerskiej.
z okazji 40-lecia ŁOZPR w Ło
wymaga się
Szczególnie dużo
który
turniej w piłce od Wydziału Szkolenia,
dz! rozegrano
ręcznej młodziczek i młodzików. działać będzie wg nowego, pierw
szczegóło
bardzo
Polsce
w
szego
zwyciężyła wego regulaminu, w kilku poddziewcząt
Wśród
przed ChKS
drużyna Startu
Nad sprawami tymi
sekcjach.
ŁKS, a wśród chłopców MKS WI czuwać będzie dwóch trenerówkoordynatorów, ŁOZPN decydodzew przed Anilaną i Piotrcovią. wać będzie o pracy kadry tre(si
nersko-instruktorsltjaj,
(m)
___nr_. 71(6616\ 2 DZIElNN'IiK ŁO_D_.'llKI

Piłka

SPORT

e

Siatkarki Startu

Przed wielką szansą stoją siatPiłka nożna. Włókniarz Łódż karki łódzkiego Startu. Jutro roConcordia Piotrków, liga między zegrają one w Krakowie decy·wojewódzka, godz. 15, ul. Kiliń dujący o tytule mistrza Polski
skiego 188.
mecz z tamtejszą Wisłą. PrzypoPiłka ręezna. Anllana - Spójnia minamy, że liderem tabeli jest
Gdańsk I liga, godz. 17, w hali Start, mając jeden punkt przewagi nad Wisłą. Oczywistym jest
na Widzewie.
fakt, że łodzianki muszą to spot
Anilana - Włókniarz liga okrę kanie wygrać, by zdobyć upraggowa, godz. 15,30 w hall na Wi- niony tytuł mistrza Polski.
dzewie.
Tenis stołowy.
Start Łódź
Start Włocławek,
! liga, goaz.
17. ul. Teresy 56.
Koszyk6wka. Piast Brzeg - Spo
łem, Gwardia Wrocław - Górnik
Zabrze o wejście do II ligi drużyn męskich, godz. 17 i 18,30, ul.
Północna 36.

Siatkówka

e

SPORT

e

SPORT

Dziś

juniorzy
wa lezą na ringu

Wislą

Oto ostatni meldunek przekazany nam przez Ich trenera mgr Andrzeja Chmielnickiego.
- Zdajemy sobie sprawę z wa
gi tego meczu. Przygotowywałem
zespół b. intensywnie. Od poniedziałku do czwartku zawodniczki były zmuszone do dużego wy
sitku, w piątek odpoczywały. W
niedzielnym meczu w pierwszej
szóstce wystąpią prawdopodobnie: Hermel - Niemczyk, Sojczuk,
Pluta lub
Serwa, Majchrowicz,
Pijanowska i Jaworska. W rezer
wie: Buda Burzynska, Kazimier
czak, Głowacka, Kazibut. Z tej
dwunastki jedynie Sojczuk nadal
odczuwa skutki choroby. Jesteśmy dobrej myśli I zrobimy wszy
stko, by w Krakowie wypaść jak
najlepiej. W poniedziałek gramy
w Katowicach z Kolejarzem.
(ms)

Egzekutywy

Kl PZPR

L•~ w10AcJ1 Przemysł maszyn włókienniczych

agresorów izraelskich

Brutawny ru!JP0id wojsk iz;rael
skkh na Jordatnię wz,budzlił
wśród 2J11,łóg l;Ó<tLkich zakładów
oburrenie.
gJębokie
pracy
~"czoriad odbyło się wiele zebrań i masówek prote.>.tacyjW Pra.dz.e obradowało Ple- nych,
num Czechoolowacltiej CRZZ.
blisko 4
Przed.s.1iaiw'iciele
wybrało
które jednmnyi9linie
tys, .załogi ZPW i:m. GwaJrdli
się na
pniewodniczącym
z,g;romadzill.i
,.Ludowej
illOW)"lll
CR!ZZ Kialrela Polaczka, do- ma.sówce w ogromnei haili sor
Po kr61lkim
townli wełn.y,
w.icąn"zewod
tychczasowe.go
worowaózeniu sekretarza KZ
niczącego.

z ob rod

Kuba

Dzill o godz. 17 na ringu w ha
Il WJ.dizewa odbędzie się kolejny
turniej klasyfikacyjny juniorów
I młodzieżowców.
Udział w tym turnieju zapowie
dzieli bokserzy z wszystkich klu
bów łódzkich.

Organizowanie turniejów klasy
flkacyjnych ma poważne znaczenie szkoleniowe 1 dlatego kluby

I

sportowe powinny zgłasza~ moż
llwie, jak największą llosć ho(a)
kserów.

T. Szpak pisze

z

Bułgarii

wczoraj otrzymaliśmy z Bułgarii korespondencję od T. Szpaka (Start Łódź), kt6ry znajduje się na zgrupowa.niu kadry olim
pijskiej k~!_arzy prz>·gotowując ych się do Igrzysk Olimpijskich.
T. Szpak jest jedynym łodzianinem, kt6ry zakwalifikował się
do kadry olimpijskiej.
palnie, ale jak na obecne waOto treść korespondenc,ti
„ W Bułgarii jesteśmy już 10 runki w Polsce jest ciepło. Tern
dof!hodzi do plus 15
dni. Mieszkamy w li-O-tysięcznym peratura
mteście stara z.ag<>ra, miasto to st. c.
jest położone na południu u
c!l'Ojest dobre,
Wyżywienie
stóp gór „Rad opy". Trenujemy ciaż trud<tw nam jest się PJ:ZYna 4 trasach: Płowdiw, Burgas, zwy~zaić do
posił
tutejszych
Kazanłyk i Banie. ·Są to trasy ków. Są 011e bardzo 05tre i za
o charakterze górskim.
oledużo pieprzu oraz
wierają
Podczas 22-dniowego pobytu w ju. Codziennie mamy też komBułgarii jest tylko jeden dzień
poty, figi, jabłka i soki. Z roz
wol•n y od zajęć i 2 treningi in- rywek kulturalnych korzystamy
pozootale dni są jedynie z kina.
dywidualone;
wype-tnione przez t!'e"ningi i to
eączę moc sportowych po.zd.ro
ba.r dzo intensywne. Łącznie na
zgrupowaniu w Starej Zagorze wień ze sł-0n~znej Bułgarii dla
1.!!00 km. miłośników i entuzjastów kolar
„przekręcić"
maimy
Pogoda jak do tej pory dopi- s twa''.
suje. Nie z.nac,zy to, j:e jest uTaaeuu Szpak

kienniczyoh pr.rem~l ten,

Zjednoczenie Przemysłu Ma
szyn Włókienniczych grupuje
pod swoim zanądem 9 przed
siębiorstw produkcyjnych. W
„witaLodzi z:najdują się:
ma", ;,Majed", i Przedsię
Maszyn
Monta:Z.u
biorstwo

ny.

Włókiernndczych

sze

„Montaż".

ciągle

jEmlC2l9
ogólifli.e rzecz

biorąc. jest słabo inw~

nie
wl'le92Jcie sprawa
I
mniej ważna: pozytja r.odzi.
Jeśli choemy, aby miaslio nabyło

rzeczywiście

stolicą

PMk maseyn<)wy we wspomnianych zak1adach jest raw
najłepgzy
czej średni ~ę charakte„W1fainie".

polskiego włókna, to bez rozwoju w Lodzi nowocueenego
przemySłu maszyn wlók!ienniczych, -tzudno będzie w peTpełni
c€ll ten
spektywie

maszyn

osiągnąć,

całego przemysłu
stawłólćenniczyCih
jeigo dążność do specja-

ry!>tyczną

„

Dyskusja dotyczyła w głów
nowi
fych zagadnień,
lizaicJi i koncentracj,i produik- mej m'ier7le
a jej wnioski ~y do
cji. Zjawiis.ko to nie jest spena
odpowiied2ii,
rz;n:a;J.eo:z;ienia
obsercyfiką tY'lko polską wujemy je na całym świe 1Z.aSadnicre prooblemy i pytana
nia, o kltórych byla mowa
cie.
jest wstępie, a które warunkują
sprawą
Najważniejszą
dalszy rozwój przemysłu majednak p~iom technic:my i
technologiczny naszej produk- szyn włókiep.ni.czyoh.
jest ustaleNajważniejsze
cji. Ma to za!I'ówno znaczenie
nie pr:nez Ministerstwo Przeprzemysłu
krajowe,~
dla
1.elOOiego określonego
mysłu
włókienniczego jak i dla eksprogramu .rzeczowych potrzeb
portu. Na rynkach zagraniczi zeynchroniwwamie go z zazachodnich
zwłaszicza
nych,
il!O'Żeniami Mi'Il.~·t.erstwa Pra~
nowych mapooz;ukuje się
Maszynowego, Dot~h
mysłiu
prz..e:myslu
szyn i urządzeń
czaą niestety, tego nie uczyale maszyn
włókienniczego,
wskazuje
Wszystko
niono.
o bardzo wysokim i nowojednak, re li1Pt"awy te w ikrótczesnym 5/ta!lldairdzie teclmiczikim czasie bęóą zał.atwJone.
nym. Stąd istotne trudnooci,
(&Bł.)
tym 'l:>oleśniejsre, że oeny na
'W)1SOkliej kJ.asy maszyny i u-t-~~~~~~~~~~~~~przernysłu:

:rządrenJa

·wiókien-

na V!Chodzie raczej
;rmmą, oo czyni eksport tych
szczególnie oplacailmaszyn
nym. Problem jakości i nowo
jest także ozy>nnicresnOIŚCi
ikiem decydującym, jeśli chokorzystny
dzi o najba:rdvej
eksport do :le.rajów soojalistycznych.
Nies-tety, w tej drzied21iniie
sprawy nie w~rgląidają najlepiej. Mimo i&totnych
l!row .<i stal~o wzrostu nakła
dów inwestycyjnych na r07wój pruemyslu mam.yn wlól!llczego

wysi?-1

•

kłamstw I

czeństwle".

Jo.tiku
20 marca w Nowym
specjalna konfer~
µ!"'Zez
zwołana
cja prasowa
naj
p·rzewodniczących
zwiąizek
orgamiizacji żydow
większych
skich w USA. Jest„ to najwięk
wpływowa
sza i najba.rdziej
na świecie organizacja żydow
ska, Na konferencji tej rabirn
Herschel Schacter odczytał okomentarz do
świadczenie warszawskiego wystą.pien1a toodbyła ·się

Władysława

G<>J'Q.ułki

w dniu 19 marca, w którym
m. in. stwierdził: -;-,Od1rzucamy jako osźczerstwo stwierdze
nie GCITD·U~ki, który łączy syjo
ni-zm z antysemil)"Lmem jako
dwie strony tego samego, nacjonalistycznego medalu. Nienas zawoqlowane popokoją
z których wynika, że
gróżki,
ważne stano
ŻydJZi zajmujący
wiska a nie zgadzający slę z
powilllni ze
rządu
polityką
zr!?zygnować, ł
stanowisk tyc!:I
zanim zostaną zwolnieni".
zorganizozwtiązek
Tenże
wa.i: tegoż 20 marca ćlJ!ltyipol
wiec
i
demonstrację
ską
przed gmachem ONZ w Nowym Jorku,
Wśród

głosów

szkalujących

nas.z kiraj nie zabrakŁo głosu
byłego polskiegc, pisarza Staktóry
niS1lawa Wyg-Odzikiego,
zaledwie kilka tygodni temu
wyemi,gr.owal do Izraela. Wy
god;,ki.emu d~brze wiadome
są warunki życia i poacy spo
w Polłeczno.ści żydowskiej
sce. A m'im<> to wbrew pcywszechnie u nas. z;nćlJ!lym fuktom w artyki1le opublikowanym w izrae:skirn dzienniku
„Maariv'• stw~<.'Tdził, że przy
„syjoniści ' .
pomocy slowa - usiłuje się w Polsce „schajako
żydów
rakteryzować
morderców i ;prz.est,ę:pców".

pod

t1p1iej~cy11

l1de11

się
7'.akończ~a
Tragi.c:znie
dla dwóch chłopców zabawa
na taifli kruchego lodu. SEzgający się 9--letni Adam Nowak i jego b::at 6->letru Ryszard re ws.i Dom~słów, pow.
wpadli w pewnej
Człuchów
chwiU pod ropn1iejący lód i
utonęli w stawie.

oszczerstw

syjonizmu widać wyramą
Pod pozorem akcji
eskaolację.
protestacyjnej praeciwko rzekomemu występowaniu u nas
w krnju incydenów - antysemisyjonistyc=e
ośrodki
·ckich
organizują międzynarodową na
gonkę opluwania naszego kraju. W tej nagonce biorą też
i ci, którzy
udział
czynny
lata jedli pol9ki
przez cale
chleb i to na ogół z masłem
a "vśr~d nich l ci co pr.zez
określone lata Polską wspótrzą
dzlli i zapisali się w pamięci
wielu Polaków swoimi twardy
mi metodami rozp.rawy z rzekomymi „nacjonalistyczno-prawicowymi odchyleniami". Nie
syjonistów do krajów
nawiść
Sll.CZYsięga
socjaUstycznych
metody
tów, a ich perfidne
służenia imperializmowi buao:ą
wstręt i odrazę.
Szczególne roxpasanie syjonioplu.wania
stów w ich akcli
naszego narodu ma miejsee w
USA.
Na praykład w Nowym Jorku .i w itl!llych ośrodkach spow Stażyd-owskiej
łeczności
nach Zjedonocuonych odbywają
dyskusje na tesię publiczne
„polskiego antysemityzmat
mu''. W Nowym Jorku pierwsza tego rod'Za,ju publiczina dy
miJ;jsce już w
s~usja miała
dilliu 15 marca w Klubie PraZagranic~ej. Jej temat:
sy
polsicy w niebezpie„żydzi
go

W~·rzysza

•

Snaler~
dwóch chłopców

Jest to ni-ewątpliwie nie
tylko najbard;;iej ordynarny,
ale i najbardziej obrzydld.wy
atak na naród i kraj, który
przez wliele lat uważał Wygiodzkiego za swojego pisanależną
mu
od'<iając
rza,
cueść ;i honor, a który dziś
za to wszystko pluje na naS1
i obrzuca błotem.
Jaik v„idzi:my w kampanii
sz.k:alu) ąeej nasz. \o: a.} wykoftystuje się WszyS'tko i wmystkich, żeby w opinii świato
imię
dobre
poderwać
wej
Polski. Cel tego wszystk1ejest jasny: chodzi o to;
aby nasza prasa, radio i telewizja zaprzestały demaskowania syjonizmu i jego reakcyjnego an·tyhumanistycznego
•
oblicza.
Nic z t~. Zawsre i wszę
dzie walczyć będziemy z każ
dym nacjonaii..i!Z!Ilem. Także
i polskim. Zawsze i wszędzie
walczyć będzaemy z każdym
rasizmem w każdej jego post.aoL, w tym ł w postaet gy~

eo

jonirzlmu.

JERZY AMEL

Rewiz;a sprawy
·J. Zakrzewskiej
WojewÓ;diZJki dla m. st.
Sąd
rewlrzję
ro~znał
Warszawy
p.l"'Zez obrońców Jadocenta
Zakrizewskiej,
niny
Warszawskiego,
Uniwersytetu
skazanej pl"rez, Sąd Powiatowy
dla Warszawy Pragi na karę
6 miesięcY. aresutu z zawieE;<Zeniem na dwa lata Za skł.lda
pie fałszywych zez;nań.
Janina Zakrzewska wraz ze
znajomym
koleżaąką - i
swoją
wracali samoch<>dem z prywatnego przyjęcja. Znaj_omy Zaktóry prawadził
krzewskiej,
samochód, był w stanie nietl"'Zeźwym. Czyn ten, zgodnie z
obowiązującymi przepi 0 ami pra
wa jest prizestępst~em,,
Znaijomy Zakrzews-<,e; zoo-tal
w czasie ja.Zdy zatrzyma.ny i
do odnastępnie
pociągnięty
ka.mej.
pow.iedzialności
Zeznając w tej sprawie jako
świadek J. Zakrzewska wbrew
,oczywistym faktom - złożyła fał
oświadczając,
szywę zezna.nla
samochodem nie kierował
że
jej nietrzeźwy- znajomy, lecz
inna osoba.
Ta próba osłonienia faktyczprzestępstwa
sprawcy
nego
przed odpo~iedz!a~l).oscią karną ma szczególną wymowę, je
śli się zważy, że Zakrzewska
jest docentem pra•w a.
Wojewódzki, po zbadaSąd
okoliczności
wszystitich
nj_u
sprawy, nie uwzględnił rewizji ®r_9ńców Janiny Zakrzewskiej i utrzymał w mocy skawyrok, podnosz11e • w
ją
jący
ustnych motywach. że dowody
na których oparł się Sąd P{>"
wiatowy, przypisuląc Zakrzewprzest~pstwo składania
skiej
fałszywych - ze<z;nań, są przekonywaj;jce, i nie budzą żadnych
y;niesioną

wątpliwości.

Wyrok Sądu Wojewódzklego
praWO!!'OCny.

jest

ZANIM IDEA
STWORZENIA CENTRUM ZDROWIA
DZlECKA PRZYBIERAC ZACZNIE REALNY KSZTAŁT
DOBRZE BY BYŁO, GDYBY CI WSZYSCY, KTORYM BLISKI JEST LOS DZIECKA - A WIĘC PEDIA
TRZY,
PEDAGODZY ORAZ
INSTYTUCJE
ZAANGAżOW ANE W SPRAWY NASZYCH NAJMŁODSZYCH
OBYWATELI. WYPOWIEDZIELI SIĘ NA TEN TEMAT,
WYSUNĘLI SWOJE PROPOZYCJE,
DEZYDERATY.
WNIKLIWE PRZEMYSLENIE I OPRACOWANJ.E PROJEKTU CENTRU'.\-1 NA PEWNO WYJDZIE MU NA DOBRE. BO 'POTEM, GDY DZIEŁO ZOSTANIE DOKONANE, SPÓŻNIONE ŻALE NIC NIE POMOGĄ.

Warszawa

Scianą

Wschodlńa

od

preaien tuje

strony mplecrz.a
się

oka.za.le.

CAF -

Na scenach

każ<lv

- Jakie stan<iwisko w t e j
spra.wie zajmuje TPD? z
ta.kim pytaniem
zwracamy
się d<i wiceprezesa ZG TPD.
- Koncepcja
wzniesienia
pomnika 0 chara'kterze użyt
krwym a n.ie symbolicznym,
wyda.je nam s:e ba.rdzo słusz
na. Nasze towarzystwo z natu
ry rzeczy patrzv na potrzeby
dziecka w sposób wieloe.--tronnv. W równe ; mierzp d<>Cenia
mv wa!!"e procesu leczenia. rehabilitacji jak i wychowywania. Cen,trum p0winno naszym
zda•niem
być
przeznaczone
przede wszy;;ił:kim dla najttrud
niejszych sch•orzeń
dziecię
cych, którwch w innych ~pi
talach leczyć nie można. Nie

Uchymiak

nowy,
mm1,

fikowanym personelem. Personelem w najszerszym Z!!lacze
niu te~ słowa: lekarzy-specialistów. pielęgniairek, psycha
1<>116w irtd.
Centrum powimino
przede
W'Szv~im służyć dzieciom z
terenu.
Wa.rszawa i tak ma
swoje dobrze wynosażone S?'Pitale dziecięce. Toteoi: Centrum
Zdrowia powi[lm.o za.w~ dysp0nować iakaś rezerwą łóiek

dla marnh pacje<ntów z ma.łvch, od'ległvch oSa<l.
- A dla ieh matek - hote-

lik.

_ - Tak jest. Ta myśl 9P(lltlrała
sie z oećllm.:vm al!)l:łuzem.
Dziś już J)OWszechnie wla<lomo, iaik wiele w -proceśte eh-O
robowym zafolŻy od zlei?o czy
<'lobrego sam"1:)()CZu-ci a pacjen
ta. A cóż d<miero. ~Y j~
n im dziecko. $w'a-d'OlmOŚĆ. że
mama jest w -pobli~ to
dla chOTego Jas'a doskonałe
leka>l'"..two.

„BER EZIAC Y"
pewnego ;u.ż CZ(l'stt,
ze-staw reper
tuarowy łódzkich teatrów dramaty<:znych, sygnalizujemy, że
brak w nim
sztuk autorów lódzkich. Warto więc zamteresować się wy
stawionym teraz przez Teatr
Powszechny reportażem scenicznym „Bereziacy" wedtug
scenariusza łódzkiego dramaturga i aktara Karola Obidniaka, a >W opracowaniu dramaturgic:zmirm Rorrv.ma Sykały.
Godna
uwagi
przede
wszystkim jest je~o -problematyka społeczna i eksponowame tu l:reści ideowo-polityczne.
Temat sz·tu.ki określa
sam
tytuł. Akcja je-j toczy się w
l.atach 1931-1939 „w o.bozie
odost>bnienia" 'w Berezie Kartuskiej tuż P"'zed i po rozwiąza'nru KPP. w ko.lejdookopie sz11bk.o zmieniających się
obrazów pokazano życie codzienne więźniów - kt>munistów, w przerywnrkach zaś
(rozgrywających się również
„na szczycie" w W (lll"SZawie)
zesto.wiO'nS
komenUine,
po:i>Walające na lepsze pozn.ame działania poszczegól71 y;h
kólek obozowego mechanizmu
e>raz faszystowskie, poHtyczne
racje 1ych, lctórzy puśchli je
w ruch.
Real iza~rcnn
,,.Berezk!Jków"
chodzi ni-e tyll'/do 0 utrzymani.e 100 pł"OC.
a.ute-nty<:zności
realiów obozowych,
ille raczej o pokazanie pełnej prawdy
o
p.os-tawie
m01'alnej
więźniów
komwnistów.
jednej stromy przypomniano
szykany, !Yrut<il-ność ii repre·
sj
ład'
b
h
"l j
e w
z o ozowyc , usi u q
cych
nych i zk1/rrUJć ich kościec ł

O

d

omawiają.c

z

mnie SC~<_t: ob?"azujq,ca reakcję więzniow na wiadomość
o rozwiązruniu KPP".
Równi e ż
Aleksander Bu.rski bardzo pozytywnie ocenił
walory
sztuki,
kankretno'ć
na świetlania t:r e ści ideowych.
prawdę o postawie moralnej
więźniów - loomunistów, a i
autentyczność wydarzeń, której nie umniejsza np. fakt, że
postać komendant.a obozu Kumali zo.stala bu prze.stylizowana.
„Autervtyczny
Kumala
przypcnnniał
A. Burski .
był raczej osobnikiem
skrytym,
posępnym,
mtlczqcym,
pozba.wionym tej pse1Ldodobroduszności,
jaka
cechuje
Kumalę scenicznego w znakomi tej
interpretacj'
J e-rzeg>0
Przybylskiego"
W interpTetacji istotnie zna
komitej
Ku.mtl.lę
w
ujęciu
Przybylskiego,
trudno zaliczyć do rzędu ja,kże licznych
w hitlerowskich obozach kon
centracyjnych
O'prawc6w
z
zamiłowania. Kojarzą się w
nim cech11 tę pe/ służbistości
i prymitywnego„. mistycyzmu.
Działalność
swoją
uważając
za „misję" z nposto.lskq nieledwie giorliwoś<:iq walczy on
o pozyskanie dusz zbłąkanych
grzesz·ników,
czyli
kcnnunistów. Natomiast zdecydowanym sadystą, marzącym o
zrobieniu kariery, jest policjant
z
cenzusem
Solecki.
Psychopata
,-ównocześnie
karierowicz, fo indywiduum
straszl itwie arcywstrętne.
ta.kim był też Solecki w uję
du. Aridrzeja Jędrzejews"Kie
go.
Z kole<i przodownbk Kowalliki
(~i· ~wy!·'e
plastyc-y

z

Al~ksander F'ogie!!) reprezen-

t()wał

rzęd..zie

rękach

w

przełożo

nych.
Ust-Omi Mariana Nowkloiego cw.1'11.jąco, z salonową perfidią wygłaszał swoje politycz
ne frazesy, w które sami nw
wierzy, Minister. Nie mniej
dystyngowany był Leom Niem
czyk jako dyre-kt01' departamentu Pog01'z<N.ski, który jed
na.k w 1oońcu przyznać
się
musi do bankructwa swych

zainteresr<W•ć.

('Zvm<

'WlSpÓJrne
zabawy, w ogóle
przyjemna atmosfera ba.rdzo korzystmie wpływaia na
strun zdrowia małych pacjentów. ldŹmy dalej.
niechby
dzieci
w
wieku
szkolnym
mogły

k:Onty.nuować
naukę.
przecież. że przez kilka
miesięcy
pazo~.aia
pod obserwacia lekan9ką. dlaczegoż
wiec mają tracić rok? Pro-po

Bvwa

zytja na pozór trudna do zre
a.liz.owania., ale przv ;;tosunkowo n.iediużym wrrsil'k:u moż
na 1r:> 2Jl"obić, Oczywiście ' mowa o nauce p:rizedmiotów zasadniczych,
- W dyskusji m. temat Cen
łt-1•'111 C"Zęsto l)()dkreśla się po
trz.ebę stworzenia w jego r1ł
sątl1Li?

- W każdym mieście, naWet powiatowym, są poradnie
&-połeczno-wvchO'W':łwcze
Natomiast uważamy, że zatirudn ie
ni w Ce'!ltru.m lekarze powin
ni być nie tylko mistrzami w
swojej SPecjalności. ale i wy
chowawcami
zor!ent01Wanvmi
w UN>cesie rozwoiowym P•Ych i'ki d7ieciecei ·n. · każdvm
etaP'ie. Nieehai leka-rz b~z'e
ni 0 tvlko c-h ' rur«iem. lar>vnl!<>lol!iP.m, lo!!oPE'da, ale rów11 : E3i

Weso ło

P0m·a,JowarnP.
oom'e'1CzE>n'a.
naiwE>t sufit. hd>nP 1abawki,
k>'"ż.1<;
z ilu~traciami. itrv.
mnż·no§ć rv8CYW•l'l1ia, a nawP'f:

KRAJU

Rozmowa z wiceprezesem Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Stefanem Wojtasiem

mach poradni konsultatvwnowy<ibowawCT.ej, Co uan ;, łym

- Pa„ t>rezes 'WSP'll'mi~ ~
rehaliilitaeji..,
- Przywiązujemy do okr~u
rekonwalescencji C'7IV rehah'.li
tacji duża wa1!e. 07.iecko. któ
r" iuż Je"-t na drodze do wvzdrowienia lub np. czeka n-a
zabiel!.
k-0n iecznie
tr,.,,ba

typ przqdwojennego po
!icjanta - stu:pajki, ślepe na-

CAŁEGO

szui.tal, zwłaszcza teredysPOnuje <>d!p(JW'ied-

nainowocześniejszymi
urządzeniami i wysoko kW18li

łódzkich

DLA DZIECI

o:::: V"rholof!i~.

To

=':::JmO

dotyczy -personf>lu pomocniczefl·n. Niecha; h
bnd"- ludz'e,
klf.r,v napr~•wrlP. dzieci rozumiPi" i kN:haią .
- J~k ilu7e, 7'ilanle-m pa.t>a

prezesa, powinny być pemi~
czenia. szpitalne?
- PacjenCi o ciężidch seh<>-t
rrzeniach powinmi, j111k sądzę•
leżeć

w 2- lub 3--0sObawycb. P0

kojach; dzieci zaś w okiresi~
rekonwalescE!llllCji
w ~'""
pach nie większych niż 6-os0-4
bowych.
Chciałbym

jedną

poruszyć

sprawę:

wia Dziecka
ośrodkiem

jeszcze
Ce<Il!trum Zdro

p-owimin:o stać się

wymialllY lll'adlepnajcenniejlilzych d~

szych.

świadczeń
ośrodkiem

wśród

pedialbrów,

specjalizacji
me
tylko naocznej aJe i zaocmej
w formie wydawnictw. Mogły
brv t-0 być również wydawnictwa dotyC"'..,ące spra!W higid
ny, prawidłowego
żywienia:
iilp. W te'll sposób Centrum
będzie promieniowało na cał;t
kraj swoimi osiąginięc<iami, bę
dzie Pl'arwdziwym ośrodkiem
wi e dzv o dziecku
- .Jeszcze osta-htie pył.a.nie;
S:nt'awa założenia. na t.erenie
Centrum muzeum martvrolog:i dziPciecei bud?:i wiele za
strzeżeń. Osobiście jewem 'Prze
ciwna ...
- Gdy by to ode mnie zale
żalo. ur7 ~ <lzPbvm fakie muzeum. alP nie pokaMłbyin
okr11c' Pńsłiw .
rac7ei
uwvouk'liłbvm
bohatf>r,,-kie. buduja•
ce czvny na<zvch
dzieci 'WI
0 1fff'\5'.e otkunacji,
Rozm~wfala'

ST.

OlłZF,f.OWSKA

p()glądów.
,,,..====,,,..==============================::;;:;~===========================================-Z wielką aprobatą omówić ''
trzeba trud artystów
grają
cych jakże zróżnicowane role
komunistów - więźniów. Prym
·wśród nich wiedzie Włodzi
m ierz Skoczylas, zarówno dzię
ki soczystości swej roli, ,o.k
i plastyczności jej zinterprztowania. Jego Więzień nr 671
to trochę wiejski filoZJOf, trochę rubacha, a p'l"zede wszystkim pełen siłu i wewnętrz
nego żaru komvntsta, byna1mniej nie ściągnięty z cokołu,
tym
samym zaś niezwykle
wiarygodny. Różni się od niego
komuni~ta
inteligent
(Tad=sz Sabara)
za.gubiony
początkowo
i niezaradny w
twardych warunkach obozow11ch, który .i<>dna,k umie potem
zamanifestlować
swoją

Ob•.-ktuwem
przPZ

W Wa.rnie po
wstalo
nowoczesne planetaTium, wypos•1 -

w

żone

sprz~

J)1'zez znanr1 .fa?rykę
NRD'>wską

,,Zeiss"

Pozwoli
ono
ewiedUJ.jqcym
~lllpoznać
rożnymt

z

mę

zjrimi-

skami, zachod.zi
cymi w kosmo-

sie,

()glt{doć

za-

ćmienia

osobow()ŚĆ.

l

Slo-ńoo
Księżuca, ślP

dzić

laty kosmiczne itd
N I z:
fl'l7UU:h
pla.netariu.m,
przed
którll'n
u.stawio"lo pomnik
Mikoła,a
Katpernika.
CAF-BTA

z

W~ółg-rali
więźniowie:

Bułgaria

św•at

nimi
jako
Zbigniew Niewcza.s,
Rysw.rd
Zuchawsk;,
Antoni żukowski, Janusz Ma
Złlnek,
Miro>llaw
Szonert.
Bogdan Sobiesiak, Janusz Ku
bicki, Czesl.ato
Przybyła
i
mni.

'11/Jzbfć solidarność opor-·-==--~··:.:.:.~~:::~,.,.::--~
~~=~~··~------~M~.~J~A~G::..'.::O~S~Z~E~W~S~K~I:._~====================================================================:::::::=:=::::::::::::::::l
-

moralny z drugiej :roś ~
hart, zdecydowanie, godność
osobistą i niezłomną
wi>arę
Kiedy wiadomość dotarła do k<>-

polskich komu"l~tów.

Znaleźli też <mi siposob<rwść,
ażeby za:mamifestow.ać nie tylko
swoją
wierność
dla
p a t i i, ale • wierność dfo
pat r i i: bo kiedy ro:z:poczę-

„

ła się

wojna,
chw. ytają za
broń by wraz z itrmymi walczyć za ojczyznę. Ma więc
swoją
wymcwę
faikt, że w
końcowej scenie sztuki najpierw
sł?l-SZymy grDfmadniE!

przez więźniów odśpiewana
M" d
dó
·
zę zy.naTo w.kę, 4 za;raz potem pierwsze takty Mazurka

Dąbrowskiego„.

JeśLi

przez

dwie

godziny

słu.cha się też z zai'7lter so.
e
wamem, . a często naiwet ze

w zrwszemem dialogu,_ p.alvtyc.z
n.ego, świadczy tlo dowodnie
o wa;rtości widowiska, którego nurt dra1Wlturgiczn11 podbudował Roman Sukała efektownymi wstawkami i pełną
wyrazu
plastycznego panta-

mimą.

Miałem

sposobno§ć,

ażeby

na temat sztuki parozmawiać
z dwoma byłymi więźniami
Berezy; piastującymi dziś w
Pol,sce
Ludo-wej
cdipowtedziolne stonowis~a: z kierou'nikiem Wydziału Admmistra
cyjnego KC PZPR KazimieTZem WitaszewS>kim OTaz pTZZ
wod.niczącyrrn Komi·te-tu Pracy
i Plac Alc~<sandrem Burskim.
Pierwszy stwierdził m. in.:
„Trzeba z pełnym u.znaniem
oc e nić. pracę aut01'a, inscenizatora i aktorów, którzy w
ramach dwóch aktów potTaf i li zamknąć ogrom gehe-nm11
ob o zow ej i tJI.k .~·: gest)lwnie
o:JAoć k1ima.t Ber ezy . Sz·czególnie 1n1ocno p1"Zemówił.a do

I

uderzyła

legów w
pracy,
nich jak ,,grom z

w

jasnego ni"enawet., że
„on byl taki spokojny, taki koleżeński". A tu,
patr7.cie państwo zaczęto mówić
ooraz głośniej, gdy „1ę okazało, . że
nie ma mowy o pomyl.ce - „drzemai w nim cht.'1hgan".

ba". Początkowo

to pomyfka. Bo

.

.

myś 1 ano

przecież

-

.

Obudz1} s:ę .któreiś ~ pOd. wp~wem wódki i„ •. przyJaCJ.ól.• Nie, _riH~
tych. z pr~y, me tych, .ktorz~ m11eh
o nim takie dobre m:rnem.ame, ale
właśnie tych od kieliBzka. Ale nawet
wówczas
d
· ·
li
]',..,
•. g Y ]'UIZ . w.Y=
na u '':"
po „siporeJ dawce wy;Hlego. ,.w me1_1rue
alkoholu
m~ w1edz1al, ze
t a k mę zachowa. Nawet, gdy w pObliskiei bramie
do ; ··all
· ę"
·-

nem.~

'

"

sn

Pl-J

W1

Tyle tylko, że nabral,i ochoty na
I tyle jeszcze pam.iętal, że
na to więcej j'UŻ nie mieli pienię
dzy. Reszta - jak tłumaczył się w
sądzie - otulona zost.ała mglą niepamięci. ocknął S'ię w areszcie. Nie
wiedział ponoć, za co go zamkni.ąto,
nie wiedział, że„.
więcej..

*

*

*

ar<lziej . wp:awieni w al'kohol<>:
wych libac1ach przyjaciele „c-01$
niecoś''
jednak
pamiętali.
A śwkidkowie pamiętaili nawet d!ro'bne srzczególy, .Móre złożyły się na
obrarz chuligańskiej
rozróbki.
Zaś
główną postacią n.a tym obrazie był
właśnie Alelrnander B.; t.en w
normalnym życiu „taki sµokojny i taki

8

I

koleżeński".

i...-

dliwial p-rzed sądem t y l k o zaproponawal prz.echodzącemu
wlaśrue
ulicą Janowi K.
„by ten napił się
z nimi wina". Może nawet mu i groził. może lekko sztu'I"chnął, ale„.
Tak - to przyznali wszyscy - bil
i znęcał siE: n.ad Janem K. „spokojny" Aleksander B. Tak bardzo - widać „Zlde:nerwowała"
go odmowa
dotrzymania mu towarzystwa
przez
nieznajomego i slab9zego
fizycznie
-przechodnia.

Dzień

nie
jaką

znalazł.
Znając
jednak
się cieszył zarówno w

opi.nię.

m1eJ"SC'.l
p-racy, jak i zamieszkania - twierdzić morż;na, że gdyby nie nadmiar
alkoholu i nie „pomysły" kolegów Aleksander B. do dziś mial:by nien.a(l!"anną opi.nię!
W świetle prawa

i ujawnionych w
trakcie p-rocesu faktów
„pomysło
daiwca" był mn iej winny. On wpraw
d:z;ie
nie
tyle
„pr0p0nowal",
co
prowokował.
a~";l nie bil.
nie

powszedni Temidv

Odważni w tłumie

od niego starszych), aby go powstrzyl
mać?!

*

W

*

średnio 90
procentach sprawcy
chuligańskich
ekS'CeS1ów działa
ją
pod wplywęm alkoholu. W

zna=nej większości wykazują swą
hraWUI'l i „odw agę"
w
t ł i;,· m i e
przyjaciół,
kolegów,
znajomych
i nieznajomych rówieśnik ów. CLE:sto
po prostu chcą się p o p i s a ć, jacy to OI1ii bohat ersicy.

I

A gdy zahraknie o:'•zniej kolegów,
gidy zn iknie ,.podziwiający'' ieh tlum,
bohaterzy także znika j ą. Przed sądem
stają
jagniątka,
czę;itn
jeszcze niezupełnie trzeźwe (w t:ryb1e przyśp ,e
~ym sprawca staje prz.ed sądem w
c1.ąi~ 48 godzin od momentu popelmerua µrz~tęp&twai, ałe za to mało pamiętające" i - zdarza się
=erze żałujące swych czynów.

-

Ocknął

się

wspomniałem w areszcie. A stając w niespełna 36
godzin później przed Sądem pawia-

-

towym dla m.

w

od<powiada'ł

jak

Lodzi, przed którym
t r y b ie

p r z y-

ś pies z o ny m,
miał j~ .kaoa!
Zaś j€1g'O ofiara sińce!
Oceniając działanie pod
wplytwem
al'k-0holu (nic nie pamiętam!) jak<>
okoliczność
obciążającą
sąd
skazał
Aleksandra B. na 6 miesięcy
bezwa.rurukoweg<> aresz.tu, dokąd odwieziono go be2lpoś:rednio z sa>1i. roz-

praw i gd2li.e przebyw-..,i,l ji..ż z mocy
wyroku, gdy wieść o tym dotarła oo ·
kolegów z pracy. I przykro kh zas>koczyla.
ie

Wprawdzie myśl padła z innej strony. ale sam inicjator pomy9łu, Bo1estaw L. - jak się później usPI'awie-

-

----

N

*

mam

szukać

*

*

zamiaru

laigocl"z.ących

dla 23-letniego Aleksandra B.
On sam zres2ltą pewnie by ich dzi6

„„„„

się

leżącym.
winę
tylko"

nad

jego
aresztiu..

„

Dlatego sąd
na 3 mie-

Dwaj powstali. cztonk<>wie wódczano-winnej Hbacj:i by>li t y 1 ko .świad
klami.
W
obliczu
prawa
ludźmi
niewinnymi.
Ale pl'ZeCież m or 9. 1 :n 1 e są on1
współodpowiedzialni
za chuli.gańskl.
wybryk ich przyjaciela, prawie tak
S>a1ll<> jak wspóloskariony w tym procesie. BOlesllaJw L.
Aleksander
po p ar c i e.
mie, wśród
puszczać,

bynaijmniej

okoliC'Zilości.

znęcał
ocenił
si ące

nigidy by

B. d7lial.al czując
Byt od.ważny w

ich
tłu

przyjaciół.

MOŻna przysam„
nawet pijany;
„nie zidobyl" rua ta.ki
WYb'rYk. I ·m<llŻe tego dnia

że
się

chuŁigański
też
wystarezyłoby
parę
słó~ przyjąiciól (lludzli <>

Zail. i skrucha - to rzecz zawsze
cenna. Ale chuligańsicich wybryków.
których żadna społeczność nie może
i nie . ~ce tolerować - nie da się
~1rui~1c nawet gorącymi l:zami. Spraw1edhwośc:i
musi się stać
zadość.
A surawe wyroki są przestrogą także
d~a .,innych k.andydat&w na „bohatero~.
u~1czne1
publiczki. Tym bardz.1eł,. ze
obowiązujący w naszym
mi~1e
tryb przyśp i eszony pozwala
k~1".lc szybko, a - ni<x:O tylko =ieDJa}ąc znane porzekad!o „kto szybko .karze, ten dwa razy karze". B<>
choc n~prawdę J:ara jest tylko jedna - Jest on.a 010tkliwiej odczuwana
przez oskarżonego, a także bardziej
~ywują<;a
dla
ewentualnych
amatorow nasladowni.c1:wa.

rozs;ąd>nych

7 do 10 la:t

JANUSZ

KRAJEWSKI

DZIENlN:liK :..ODZKI

BZ"

71 (6616)
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Na Ceetrum
Zdrowia Dziecka
w

w:pł.acił:i

Centrum
2.500 zł.

Zdrowia

Dziecka.

P

nie od decyzji wyd~iału paszportów i dowodów osobistych.
Czy motna wyjeżdżać na
wycieczki do krajów kapitalistycznych?
Można wyje:OC!żać na wy
pr.zez
organizowane
cieczki
„Orbis" lub na wycieczki spe
cjalistyc2lne org.ani.zowane rów
nież przez inne biura podróży na wniosek organizacji cen
po·siadaw ramach
ualnych
nych środków dewLzowych.
Jaka jest P'!:OCedura za.
łatwiania · indywidualnego wyjazdu do krajów kapitalistycz

odczas czwartkowego spot

kania przy NTU 303·04 na
pytania naszych Czytelni
Jan
odpowiadali:
ków
z-ca przewodni·
Brzozowski,
mjr Tai
czącego ŁKKF1T
deusz Zołek, naczelnik wydzia
lu paszportów i dowodów oso
bistych Komendy Miejskiej MO

(W)

WŁodzi 22 kwietnia
wielka
rewia mody

Łodzi.

W

pytań

Większość

dotyczyła

wyjazdów zagranicznych. Szczególne zainteresowanie koncen
trowalo się na wyjazdach do
Węg~y. Wyjazd
Bułgarii i na
do tych krajów może odbywać
się tylko jeden raz w roku o ile wyjeżdzający nie skoz dewLz otrzymanych
rzystał
z Narodowego Banku Polskie
np. do
go na inny wyjazd
NRD, ZSRR czy Rumunii. Wy
ja,,;dy i<1dywidua1-ne do Bułga
rii i na Węgry są związane z
otrzym•mia zakwć<
możliwością
terowania i wyżywienia opła
Z-!Oltych polskich.
w
conego
Przez to jednak z_mniejsza się
o tysiąc zł. Wyjazwymianę
dy indywidualne do Bułgarii
bez dewiz są
lub na Węgry
dozwolone jedynie d•la wyjeż
człon
zaproszenia
na
dżających
ków najbliższej rodziny t©n.
ojca; matki i rodq;eństwa, rów
nież ze strony wspólm.ałżon..1<a.

rano pociągiem od
ekipa
do Warszawy
jechała
Domu Mody „Teli
Ł6dzkiego
mena". W &kład jej wchodzą
4 modelki i model. Z Warsza
wy odlecieli oni samolotem do
Helsinek.
„Telimena" pokaże w Hel·
kolekcję
specjalną
sin.kach
lato 68'', składają
„Wiosna z 50 modeli odzieży
się
cą
Ponadto Centralne
damskiej.
Laboratorium Przemysłu Odzie
kolekcję
towego zaJ?rezentuje
strojów męskich.
Wtl'llDraj

Modele, które przygotowano
na Helsinki, wejdą w skład
którą
rewii mody,
wielkiej
i
Telin1ena"
,,Dzienllik",
22
organizują
Wielki
Teatr
k'Wietnia br. Impreza odbędzie
się w Teatr.ze Wielkim. w pro
gramie wiele niespodzianek.

„

Dużo

pytań

wyja:ulów

j

(Kas)

dotyczyło

„Srebrną

Lódkę"

przyznać

za
Teatrowi Powszechnemu
wystawienie sztuk.i. K. Ohid-

niaka, „Bereziacy" w

reżyse-

Konkurs na recenzje
z ,,Bereziaków"
Uniwersytet Robotniczy ZMS
Loózi ogłosił dla swoich
słuchaczy konkurs na recenz „Bereziaków", wystazję
obecnie w Teatrze
wianych
Konkurs jest
Powszechnym.
z.wiązany z obchodami Między
narodowego Dnia Teatru. Za
należy
r..ajlepszą recenzję UR
adres
na
je nadsyłać
ZMS w Łodzi (ul. Piotrkow·
przyzna·
z.ostaną
262),
ska
bezpłatny
ne nagrody: I ud.ział w wyciecz.ce zagranicz·
nej, II - 50 proc. zniżka rów
zagraniczwycieczce
meż w
bezpłatny unej, oraz III dział w atrnkcyjnej wycieczce
krajowej.
Recenzje można nadsyłać do
15 kwietr.ia br.
(jkr.)

w

Motocykle, wycieczki
i wciasy
dla

oszczędnych

w

losowaniach
marcoW}'ch
książeczek PKO prem.iowanych
motocyklami i turystycznych
wylosowano w łódzkim okrę
gu bankowym pięć pojazdów
i sześć wy.cieczek oraz wcza-

!16w.

Motocykle przypadły na nu
17549 UM,
książeczek:
mery
18456 UM, 278886 UOS, $1ł81
wycieczka
UOZ i 537702 UO;
17-dniowa Rumunii do
numer 302380
książeczkę
na
UOZ, a 14-doiowe wczasy na
42572
42261 UOZ,
książeczki:
uoz, 302400 uoz, 302383 uoz
(o)
ZT4976 UOZ.

11

- wLodz.i

L

do

Sprawy te załat
Jugosławii.
tr-zy łódzkie biura powiają
,,Orbis", "Sports Ton ...
dTóży:
r_ist" i PZMot. Można tam po

;v.

rii d w '.i!nooeruzacjti. K. Obidniaka.
proponowanymi
Sztukami
do nagrody ,,Srebrnej Łódki"
były poza tym: „Przełom" B.
Lawrieniewa !·w Teatrze JaG. Hauptracza), „Tkacza"
manna (w Teatrze Nowym),
Arourow3
„Noc spowiedz'""
Powszechnym)
Teatrze
(w
oraz ,Los człowiek.a." według
Szol~hmva. {w Teaitrz.e Ziem'
Łód2lki.ej).

UroczylSlte w!'ęczenie „Srebrnej Lód.ki" etanie się jedną .L.
zorganizolicznych amp:rez,
wanych w Lodz;i w związku
ze Swia.rowym Dniem Teatru,
który w mieścI.e naszym przejako dekada
biegać będzie
od 27. III. do 5. IV.
<Jlbchodów
Bogaty program
zajnauguruje 27. nr. o godz..
11 w Teatrze Wielkim u.'!'oz wystę
czystość połą<:"...ona
dla
pami zespołu Harnama
świata ektOtI'Sl~ego i artystycznego ~:> miasta. Tego
wieczorem w
samego dnia
Teatrze Rozmaitości premiera
sztu.kii jugoslC'Wiańskiego p1sa:rza Subotica pt. „Apel".
imprez
umych
S:oc.zególy
podamy w sWQim czasie.

M. J.

Dziś

w Teatrze „7,15" akademia

z okazji ,,Dnia

Metalowca'~

br.

Edward Krukowski

Niedzielne imprezy turystyczne
W niedzielę spacer na trasie:
ul. Obrońców Westerplatte
Ul.
Pa·I'lk im. Promienistych -

• Nieuczciwy inspektor kt
• Okradł ojca
• Spowodował w9padek

,, Teinka 1 ' po modernizacji

Doroczna wystawa ZPAP

"J'" najbliższych dniach zostanie otwarta po długotrwałej
modernizacji łódzka herbaciar
nia ,„Teink.a". Bęizie ona pro
wadrzona na wzór warszawskie
go „Gongu". Lokal został cał
kowicie przebudowany 1 zmo
otkoło
Po9iada
dernLzowany.
100 m.iejsc ('pl'Zed mode1'niz.a72). Kosz;t robót wyniósł
cją oik. 500 tys.

* * *

zł.

W tej chwili wszystkie rorz pr!llebud-O<Wą
boty związ.ane
„Tefniki" Z-O&tały zak;ończone i
l<>kal ten czeka na ot.warcie.
Miejmy nadzieję, że „Teiłlka"
stanie się herbaciarnią z praw
na któui
drzliwego 2darnenia,

?'

niecJerpliwośolą

----

Z ukosa

Kran •••

oczekują

~IL

a·romatycmej
smakosze
herbaty przyrządz~mej na róż
ne soosoby. (j. kr.\
dobrej

llHRllmmm11111m11n111mounu111111RHR1HllUIRRIDlllllftlHlllllDIUIRllHllllllHllUlllll

Dyplomy i honorowe odznaki
Ostatnio w Hufcu „Promdein-i
styeh" na ·Bałutaeh odbyło się
spotkanie instruktorów z Dziel
Prrzyjaciól Hall'·
Radą
nicową
W czasie spotkania
cerstwa.
za pomoc oka
HUfca
Komenda
przez .za.
ha·rc~rstwu
o:y·w.aną
k!.ady .pr.acy w,ręczyla dyplomy
dla załóg ZPB Im. MarchlewPrzedsię
Łódzkiego
skiego,
bior<>twa Ogrodniczego, Lódz-

dzisiaj pod roz;waigę taką maż
lLwość j:a:k zasadni.cza szilrola
budawla:na. :t.ącznae z budouj ącym się kombmatem szkolnym przy ul. SiemiradZik!.ego
będzie ich w -przyszłym roku
w l.od:z:i 3. Jf'dna z nich Zasadnicza Szkoła Budowla.na nr 1 przy t:ł.. Przędzalnia
nej 66, kształci. obecnie 540
18 oddziałach.
w
uczniów,
Dwuletnia sz.lrola uczy talk:ich
zawodów jak murarz-tynkarz,
malarzbetoniarz-zbrojarz i
montesz.klarz. Trzyl!ltn.ia wentylacyjn<>inS'talacji
rów
mechaniklimaty:zacyjnych,
budowlanych,
maszyn
ków
:instalacji sanJtarmonterów
nyoh i elektiromonterów. Najbardziej atrakcyjne dla mło
dzieży są takle :zawody, jak:
elektrom<mter,
mechanik,
monter. NajWi-eksze :za.potrze·
istru.eje jednak na
bow.anie
mura'I'zy, bet-0'11arzy i cieś
I właśnie te zawody
H.
bez w:zględu lla uprzemysło
wienie nasz.ego budownictwa
mają i będą nua.ly najwięk

klot'~ pro~~ i, specjaln~h~yjaro może nastąpić ty!
wnioski na wyjazd, któenmy przy
a.n.
nyc
ko na podstawie za'Proszen1a.
wypełnione
re należy złożyć
- Pr.a.ce nieźle płatną..
okazj".i
1000
wynosi
pas„port
za
Opłata
Odpo-wiedż
br.
marca
3-0
do
Mimo, że k.aS'Ztany jesreze
jeżeli kOS'Zt
w wypadku
:ł,
o sposobie załatwienia wndoonie zakwitły, co rozsądniejprzejazdu o.płacony jest w de
ku nadejdzie po l~ kwietni.a br.
klas
uczniowie ósmych
si
wizach. W pozostałych pr.zyA oto niektóre pyta.nia i odł
h
kól pod9 ta
padkach po uzyskaniu zgody
powiedlZi:
az.w
(a
W{'t-Wyc
sz
NBP oplata za paszport wy<1o
Czy mogę ubiegać się o
szcza ich rodz;ice) myślą już
si 5 tys. zł do krajów euro· i
dwukrotny wyjazd w ciągu ro
o tym, oo dakj, Jaki wybrać
pejski<:h i 7 tys. zł do krajów
ku do Czechosłowacji na za.
zawód, tak by sobie nie 2JillaT
pozaeuropejskich.
proszenie?
te<L
Cegła,
szą przyszłość.
nować przyszłosoi. Poddajemy
KAS.
Notowała:
Tak, z tym, że wymiana
dewiz przysługuje tylko j e d e n ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . najbardziej tradycyjny materaz.
wraca boriał budow'J.arrw,
Czy mogę przez Włochy lflllłlllllll~lllllllłllllllllltnllllllHlllllllllHlllHlllllllllUllllllllllllllHlllRDHUlllHlllUIHllHD
wiem do laSk.
posiadajechać do Jugosławii
S:iikola nr 1 posiiada jedną
do
paszport wystawiony
jąc
klasę żeńską, kształcącą przy
Wioch?
szle malarki budowlane. KieNie mo_ż.na, gdyż pr-.zekra
rownictwo szk<:>ły jak i k,;eczać gra'Ilicę można tylko zjed
ctwo melodii i malownicza roz
w nas-zym
ni>w gościmy
gdzie urownictwo budów,
pasz.portonym dokumen1em
swoje
ma
strojów
maitość
mieście Państwowy Zespół
są
czennice praktykują
wym. Wyja2ld do Jugosławii
fakcie, że „wypoży
~ródlo w
Ludowy Pieśni i Tańca
odbywa się na podstawie wkład
nich zadowolone.
z
bai!'dzo
czono" je nie tylko z czarnei 2l!lÓW Pałac Spor
„Sląsk" ki ~po-rtowej, a do Włoch
okazują się dogo i zielo-neg~ Sląska, ałe i
Dziewczęta
towy stał się miejscem manina podstawie paszportu.
>nnych regionów Po.Iski.
festacji łodzian, oklaskujących
pracy i sum1 en
kładniejsze .
w tym roku
Bylem już
W poszuk•kwa.n>u repertuarotrud mi·
artystyczny
gor·ąco
ich koledzy.
amzen
niejsize
indywidualnie w Bułgarii. Czy
wych nowości zdradzano chwi
łych gości z Koszęcina.
me wykura+.mi!um
Nie9tety.
wycieczkę
na
jechać
mogę
lam! folklor, sięgając również
raziło zgody na otwarcie klaw
zbiorową do Jugosławii?
będzie
Zespól obchodzi~
do mnych środowisk i epok.
sy żeń9k:iej w przyszłym roTak. Wyjazd indywidua~
ILpcu 15-lecie swego istnienia.
że zaś wysokie czako i barwA 15 lat ustawicznych ćwiczeń
Ograniczono
wycieczki
szkolnym.
ku
nie wyklucza
ny
ny mundur ułanów z czasów
wszystkich
we
i występów
zbiorowej o!'gan'2xlwanej pr.zez
poWarszawsJ<iego
Księstwa
także w szkole do 100 ilość
części.ach świata tak scemento
l:>iuro podróży.
atrakcyjiność,
siada nóeodpartą
m.iejsic dla młodzieży z woChcę wyjechać z ealą ro·
walo zespól, że precyzja jego
bardzo gorąoo oklaskiwali ło
jewództwa (szkoły budowlane
Czy są mo
dziną d<> Bułgarii.
ewolucji przypomina chwiłami
drzianie brarwur-owcgo „Ostatnie
w województwie także 31ają
w
zarezerwowania
żliw<>ści
dzAalanie... mechanicznej mago mazura". Podobną reakcję
trudnooci z dostatecz
bowiem
nocler;<>miejsc
szyny. Tylko, że maszyna jest
tym kraju
wzbudzały: m.a!lowniczy ,,Taniec
ną liCZlbą ucz.ni<'>w).
wych?
czymś martwym i szarym, na
,,Za·
żartobliwe
chustkowy'',
to
Młodziież msadniczych sz:kól
tomiast artyści „Sląska"
- Są. Te sprawy mozna zalotnice", pełen werwy i zabiu.rze poW<irl:ię
każdym
łatwiać w
uosobienie wita.l'l'lości,
balet „Do Krako • budmvlanyeb by dni zdobymąszystości
dróży.
ku i temperamentu, to świet
wa jadę", niezwykle głosowo
w
toore!yczną
wa wiedrLę
W ja.ki sposób i ile mM:
synteza
skoordynowana
nie
zharmQnizowane góralskie ,,He
umiejęt
smrole i trzy dni
na uzyskać dewiz do Jugosła
ruchu, dźwięku i barwy.
Io, 11elo'' i jak zawsze porynoś~ praoktym;ne pod opie~ą
wii?
,„cepr:ów" swą żywio
wające
Dominuje folklor, pr.zy ozym
instrukto.ra na. budowie. Na,- Po otrzyman~u zgooy k<>„Tańce podhalań
łowością warto podkreślić, że zarówno
do 7lWiązków zawodoleży
misjti dzja!a.jącej przy ŁKKFiT
skie".
w tańcach jak i w śpiewach
pasz
wkładki
wych i m.a,jduje się oficjali po uzyskaniu
będzie
koncertować
„Sląsk"
mimo widocm>ego szlifu i
portowej moi.na wy.kupić deet-a.cie w J)OS'OOZególdni·
na
dwa
nie
przez
jeszczę
Łodzi
w
stylizacji ustalających. ich powizy na wyjazd do Jugosła
w sobotę i niedzielę.
nych przedsiębiorstwach buzachował
zi<>Dl arty&tyczny zł
3.279
za
wii. Osoba dorosła
M. :s.
mateW<1.runki
dowlainych.
pewien autent:yi?.;m. Bogasię
z opłatą turystyczną)
(łącznie
rialn-e - od 300 do 600 zl mie
otrzymuje 754l dinarów. Dziecsą tak!ie jak w
sięcrmńe ko do 16 roku życia otrzymu
żadne.i szk:ołe, nie licząc za375
:}e tylko połowę dewl-z pomóg od Rady Narodowej
d!-na:rów.
- Jakie są terminy załatwia
mn.i~ zam.óinycb ucz~nia wkładek pąszportow>·cll i
niów. DodaJmy do tego inJak dłu.go są one ważne?
teniaity dla za.miejscowych :i
Termin załatwiania wkła
w6d~wie 3!l mln zl. Procy capn
i'aoe ~ udogodnienia.
Do.roczn"Y'm ?JWyczaje:m, także
dek do dwóch miesięcy. Wat
szczególny nacisk położo-no na
(AP)
będzie
oochod~ny
w
ność WY'DOOi pół roiku od daekSJ)Or
produkcji
zwiększenie
w
„D?Jień Metalowca", . kt?r~
ty wystawienia.
pod
i
kos2l~;w
obni7.kę
towej,
Łodzi i województwie sw1ęto
wiewkładkę
Uzyskałam
niesienie jakości.
będzie 50-tys-ięozna rzesza
wać
cierpieniach.
ciężkich
Po
Jak dług-0 jest ona
loletnią.
Podczas d.zisiejszej alrademii,
zmarł
73,
lat
związkowców.
przeżywszy
ważna?
Teatrze
w
się
ro2lpocznie
która
Struktura pt"Zemyslu naszeS. t P.
W ciągu dwóch lat moż
„7 .15" o godz. 14.45; osiągnię
wojewód~~wa yr
i
miasta
g-0
na jeżd'Zić na tę wkładkę do
cia ruchu zwląz;kowego metacoraz większym stopniu zm1e
dowolnie ooranego kr.aju delowców zostaną przedstawi0<1e
się z „mpnokul~urowej". nia
mokracji ludowej.
Rano
szczegółowo.
bardzi-ej
na w1elobraJ1zowłókienniczej
Jak ubiegać się o ott"LY·
najba_rdzie] ~slużeni me
zaś,
wą, w które:] stale rośnie umanie wkładki wieloletniej?
Towarzysz Sztuki Drukarskiej
udekorowani
zostaną
talowcy,
metalowego.
przemysłu
dzl.ał
Uzyskanie w'lqadki wielowysokimi odznaczeniami pań
Pogrzeb odbędzie się w nieZw. za:w.
Olliręgu
Za.rząd
let.niiej uzależnione jest jedystwowymi. (jp)
dzielę o godz. IS z kaplicy
Metalow.ców n.a pm-es-trzem mi
cmentarza na Zarzewie.
nionego roku odnotował kolejne sukcesy. Zwięks-zyły się
KOLEDZY-DRUKA'.RZE
p=eznaezone na bezśrodikd
z PZG RSW „PRASA"
pracy,
l;lJgienę
i
pieozeństw-0
przeprowadzono reformę płac,
dalszy - r-OZWój zanotowano ną
odcinku świadczeń socja'11'lych.
Sporna
Żeleńskiego Boya
czyn.ny ubiorą
Metalowcy
Wojska Poolskiego - Cmenogólnokrajowych ini·
dział w
tarz Komunalny. Zbiórka - o
jak np. podejmocja.tywach
godz. 10 pt1zy ul. Wojska Pol
waniu zobowiązań dla uczczeskiego róg Ol:>rońeów Westernia V Zjarou partii. Aktual·
platte.
nie wartość tych zobowiązań
na wyKolarze zaprasza.ją
i woje·
przekracza w ~odzi
cieczkę rowerow.ą. Tr.asa: Łódź
- Radogoszcz - Zgierz -; Luć
)
trasy
Łódź. Długość
mierz naraził
Sprawca
uszkodzona.
(Goł,ębia 7)
Adam Kukulski
odc 30 km. Przed Mawroleum
życie
bezposrednio
również
zatrudniony był na stanowisku
Radogoszczu
Martyrologii na
znajdowały
które
osób,
dwóch
inspektora kontroli technicznej
nastąpi spotkanie z turystamisię razem z nim w kabinie kie
wydaorzJ"'Diem w
Poważny•m
w MZBM-Bałuty. Jego nadzoro
rowcy. Fakt, że wypadek miał
kola-nzami ze Zgierza i wspólwi podlegały budynki ADM 7.
kultur.ailnym Łodzi stażyciu
przed
miejsce na terenie przedsiębior
wiąza'!'lek
zlo-żenie
ne
Nieupoważniony pobierał od lo
nie -się doroczna wystawa ostwa przyczynił się niewątpli
pom'llikiem. Kwiaty złożone zo
katorów czynsz mieszkaniowy i
ZPAP, która
lódl'lkięgo
k.ręgu
wie do uniknięcia poważniej
w Zgierzu pod
także
staną
przywłaszczał go sobie.
zaprezentuje naj'?lowszy doroszych następstw. Wyrokiem są
stanął
Straconych.
100
Nieuczciwy urzędnik
Pomnikiem
bek artystyczny łódzkiego śro
du nierozważny monter otrŻy
przed Sądem Powiatowym dla
odwiec!Jzi również
WyciecZka
Prace
pyistyczne.go.
dowisl<;i
roku więpółtora
karę
mał
n1ł
go
m. Łodzi, który skazał
w lesie luć
p.a.m.ięci
m~jsca
dwóch
~dą w
ekspoa1ow.aine
(Lwl
zienia.
półtora roku więzienia i 4 tys.
mierskim. Z.akończen~e impre~-londe Sztuki
w
lokalach:
zł grzywny.
nastąpi w świetlicy Od·
zy
(Piotrkowska 86)
V{spólczęsnej
Zgierzu, przy
działu PTT-K w
oraz w Ośrodku PI'Opaga·n dy
15 listopada ub. roku milicja
herbatce. Dla i?lajlepszycłl ze,;ztuki w Pa•rku Sienkiewicza.
w Ozorkowie ujęła młodego zło
przygo-towano pamiąt
społów
Otwal!'cie wistawy w Salonie
RutZbigniewa
dziejaszka
o
kowe dyplomy. Zbiórka w
Szttiki odbęd-zie się O.ziś kowskiego (Łódź, Trawiasta 4).
Stairego
na RYD'kru
godz. 9
sobotę o 1t..0<1z. 17, a w Ośrod
on pozostawiony przed
Skradł
Miasta.
ku Propagandy Sztuki o gorower. W toku dochopocztą
na trasie:
leśna
Wyciec.zka
dzinie 18. (IM)
dzenia ustalono, że kilka dni
Jaświ
Terenilil. Dobroń okradł
Rutkowski
wcześniej
Pabi<anice długości ok.
nin własnego ojca. Podcza nieobec
lZ km, Uczestnicy zwiedzą za.
naści ojca w domu, wybił szy.
bytki architektury :ea·bianic i
bę okienną I tą drogą dostał
muzeU!ffi.
zbiory tamtejszego
się do mieszkania. skąd zabrał
Zbiórka - o godz. 8 :na stacji
zloty pierścionek.
i
zegarek
(K)
Ł§dź-Ka~iska.
Złodziejaszek zasiadł na ławie
oskarżonych Sądu Powiatowego
dla m. Lodzi i otrzymał wyW jednym z m~emJkań w blo
rok: 1 rok i 4 miesiące więzie
ul. Wrocławskiej 7
ku przy
nia oraz 1.800 zł grzywny,
kran.
przeciekał
w łazience
~'(•*
Pr·zyszedł hyct.Tauli_k- z ADM w
Powiatowym
Sądem
Przed
wszystko porozk1ęcał,
sobotę,
dla m. Łodzi odpowiadał Józef
Zjawił się
poszedł.
zosta!Wlł i
...
~~....~4"'"1
19). o(Zołędziowa
Olszyński
to
Wówczas
w poniedziałek.
zatrudniony był w
skarżony
autorytatywnie, że pę
orzekł
o Uroczysty Wiećzór z Gk.a·
transportoprzedsiębiorstwie
przy kranie obudowa por
kła
zji 12 rocznicy wyzwolenia Tu
wym budownictwa, jako moncelano-wa, której ADM nie po
ter samochodowy. Krytycznego
nezji - o g9da:. 19 1 w K.1'1.lbie
siad.a. Natomiast poradził, a,by
- 22 wrzesnla ub. roku dnia
w
się
ZJ.aopatrzyć
prywatnie
Nowej AfTY'ki (Za-chod.n.ia 10),
zezwolenia na
nie posiadając
Prywatne zleceporcelankę.
pojazdów mechaw prog.ramie <!2lęść artystyczprowadzenie
nie kosztowało, bagatela, 500
za kierownicą
siadł
nicznych
wykon=i·U aTtystów
w
na
zł. Tr.zeba było wy~ienić całą
sa.mochodu ciężarowego „Skoda
baterię. ·
scen łódzkic:h i stude!Iltów zaRTS" i w chwilę potem spowo
w
J1Uż trzecia dwója
A tY'le się u n.as mówi o udowal zderzenie z dwoma inny
g·r anlcznych.
tym mie.siącu.! C.o s.ię z tolokatornkich św-iadczo
sługach
należącymi
ml samochodami,
nych jakoby przez ek~py ADM.
o ,.owcaH odwołała swoje
bą dzieje?
do tegoż przedsiębiorstwa.
Jak widać na przykladzie prze
25 marca i 1 kw;P.t
występy maska
W wyniku zderzenia
- Sam nie wiem. Może
one
są
k •r.anu ciekającego
ni.a. I~asy "'AW'acają ~ieniądze
samochodu prowadzonego prze?.
zakochany?
fo•tPm
(j. kr.)
nie zawsze o.siągaline.
została poważnie
Olszyńskiego
za bb!et:·.

,,Sl~sk''

Srebrna Łódka za „Berezi,aków"
Podobnie jak w latach uw tym
róWillici i
związikiu ze Swiatowym Dniem TeailiI'u, Towarzy
stwo Przyjaciół Łodzi ufundowa:lo „Srebrną Łódkę"' jasymlboliczną nagrodę za
ko
spektakl o wylbitnych wafoideorwo-artystycznycb,
rach
które.go premiera odbyła się
20.
między 20. IIiL 1967 r. a
lllI. 1968 r., a który zreali:z.oprzez lódzk:ia
wany zootcd
teatry dramatyczne.
Onegdaj odbyło S'ię zebranie jury, któremu przewodS
red.
n.iceyl: prezes TPŁ
PostallOIWiono
Kraczkow.

mala.rskiej, ebetoniarskiej,
Iektrom0111tersk:lej, meeha.n.icz.nej lub itllDej zna.;id'Zlie zatrud
bez
nienie w całej Polsce,

I
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biegłych,
~ w

li.c2lba a,bsolwentów tegorocznych, dwóch łódzkich zasadszkół budowłanych
niczych
osób.
200
przekroczy
nie
Mlody mlowiek z dyplomem
dwu- lub trzyukońcr.enia
letniej SIŁk<>ły budowlanej w
murarskiej,
speejaln-OŚcia.ch:

tl'l'ać

także

indywidualnych

Niewiele jest S'Zk.ól, kltóre
swoim absolwentom dają takie moilldwości. wyboru miejsca pracy jak szkoły budowJedno tylko l.ódz.kie
lane.
Budownictwa
Zjednoczenie
od zaraz do
może przyjąć
A
1500 fachowców.
pracy

1968

Sezon turystyczny

:m-rewe~
OddziaJe Lódzld.m
na fUndusz; budowy

~

szeni

1500 etatów wbudownictwie

kieh Zakładów POMASZ. Sieaktywnych
dmiu najbardziej
przyj.aeiól otrzymało Honorowe
Od~i Ruchu Pl"Zyjaciól Har
szereg inRó;wnież
cerstwa.
w cZasie spotkasbruktorów
nia ·otrzymało J>l.akiet<k•i 1000lecia Państwa Podskiego, przy
znawane za osiąg..,ięcia w p.racy
wy-chowawmej. (j,_ - kr.)
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Komentujemy
to mieszka we wspólnych
mies:&kani.ach
wie,
że
w~pólne
liczniki gazowe
i elektryczne nie sprzy·
jają
dobrosąsiedzkim
stosunkotr.
Rozliczania
pobranej
energii czy gazu - mimo naj
lepszyeh chęci są
umowne .
Przy tym samo rozliczanie na
stręcza
wiele trudności i czę
sto trzeba naprawdę
dobrej
woli współlokatorów. aby
z
tego powodu
nie wybuchały
kłótnie i sprzeczki.
Swiadczą
"
tym liczne reklamacje
w
gazowni i elektrowni, a nawet interwencje MO oraz spo

•

Zl1k~1dowac

"'!sp61!'e

instalacja
zaś, jak
jest nie
te wyk_o·
nują
tylko dwie spóldz1elme,
które zamówień mają sporo,
a terminy długie. Można tę sy
tuację poprawić. Przy pla.n~
wanycb remontach adnum·
stracje budynków mogą doko
nywać
także niezbędnych roz
działów
instalacji elektrycznej
i gazowej. Dotychczas jest w
naszym mieście kilka tysięcy
wspólnych liczników. (Kas)
STYLOWY -

500·00
08

265·96
5&1·11

TEATRY
TEATR WIELKI g. 19
„Tosca"
fEATR
POWSZECHNY
g. 19.15 „Radziwiłł, Pa
nie Kochanku"
TE<\TR JARACZA (W sa
u u!. Moniuszki 4-a)
g. 15, 18 „Mój biedny
Marik"
ff;ATR NOWY gooz. 17
„'.lkacze"
MAŁA SALA g-Odrz. 20
„żeglarz"
TF.ATR 7 .1 5 godz. t5.30,
19 .t 5 „Mordercy stowa
rzyszeni"
OPERETKA godz. 19
„Dziękuję cl, Ewo"
l\RLEKIN _ godz. l'1.30
.. Maski mistrza Fanta·
ski"
P!NOKIO godz. 17.30
„Dziecko gwiazdy"
liABARET
„AGAWA"
. (w kawiarni
Agawa)
g. 22.15 „Nie wychylać
się"
f"ll.HARMONIA (Na.ruto
wicza 20)
godz. 19.30
Koncert
symfoniczny
- ork. PFŁ. Dyrygent
Stefan Marczyk. So
liści:. Juliusz Pietrachowicz - puzon. Bla.n
ca Uribe - _Kolumbia
laureatka międzynar-0dowych konkursów w
Ge?C\iie. Bozzan-0, Wie
dnm, W8:rszawie i Rio
de Ja·ne1r~. Program:
M. Karłowicz Sere·
~ada na or·~· smyczową. W. Fr;emann Concerto er:o1co r.a pu
zon i or•k.
F.
Mendelssohon
Koncert
f •-·
__ „
or.__1anowy g.,,..,...,
KUZBA

STUDYJNE
„Oskarż<>ny" od lat 14
(czeski) g. 15.30, t7 .4:;.
Festiwal filmów mek·
sykańskicb
,,Pueblito"
godz. 20
STUDIO
„o czymś
innym" od lat t8 (cze
ski) godz. 17.15, 19.30
SWIT _
„Twarz zble·
ca" od lat 14 (USA)
g.
IO. 12. tł.
t6. 18.
„Sklep
!,!IZY głównej
ulicy" od Lat 18 (cze·
chosł<>wacki) Ir· 20
Kinopolskicb
filmów
TATRY _ Bajki: „M<>r·
ska przygoda", .,Liter
ka „b", „Karnawał"
„Przygoda u Eskimosów",
„Wierny jam·
nil<" g. 16, 17, „Czte·
rej pancerni
I pies"
IV
c.:ęść
n Rozstajne
drogi", ,,Brzeg morza"
od lat 7 g. te, 20
DYZUB'W APTEK
Gló.w n.a 50, Więckows!<iego 21, Piotrkowska
225. Zgierska 146, Nowotkl 12,
Felińskiego

·CO?!ldzi,a?WY?

03
09

MUZEUM
RUCHU RE· HALKA "Dzieci ka·
WOLUCYJNEGO (Gdań pitana Granta" od lat
ska 13) czynne w g. 1l cang.) godz. t6. 18.
10-15.
„Szkoła grzeszników"
MUZEUM ~ZTUKI (W!~ od lat Ul
(czechosł.)
kowsklego ~ 38) g<>dz.
g<>dz. 20
9- l 5.
I MAJA - „W<>Jna 1 po
MUZEU!\11
ARCBEOLO· kój" od lat 14 (radrz.)
GICZNE I ETNOGRA·
U S' a g. 16, t8, 20
FICZNE
(Pl.
Wolno- ŁĄCZNOSC
„Rzeka
ści 14) godz. 11-17.
Czerwona" od lat 14
(USA) godz. t9
Ł y łt I N...
ŁDK
„Na pomoc"
BA T
„Old Sure- cang.) od lat li godz.
hand' od ·lat 11 <NRF· 15.30, 17.45, 26
j•Jg.)
g. 10, 12.30, 15 MŁODA
GWARDIA
11 30 20
• •
Zyw<>t Mateusza" od
POLONIA - „Julia, An· i'at 18 (poi.) godz. to,
na, Genowefa" od lat 12, H, ta, 18. 20
!8 (po!.) godz. Ul, 12.30. \\fUZA „ostatni Mo·
15• 17.30. 20
bikanln"
od
lat
li
WOLN<?S<: „Skarb bi (NRF) g . 16, 18. 20
zantyJskiego
kupoa"
.
"
od lat t 4 (cl!eski)
g. OKA „Wmnetou
I
to, 12 .30., t 5 , 17 •30 ,
seria (jugosł.) od lat
20
wt,OKNlARZ Praw• 11 godz. 16, t8, 20
da
przeciw
"praw· POLESIE _ „Grob<>wiec
dzle" osJ lat 18 (USA) Ligei"
(ang.) od lat
godz.
10.
12.30,
is. t6 goo.z. 17, 19
17.30, 20
POPULARNE _
„Zycie
zamku" (fr.) od lat 14
SEANSE NOCNE
godz. 15, t7, 19
PON<n..XA „Kobieta Plł2:EDWIO~NIE - „N!'j
i
mężczyzna" (franc )
większe widowisko świa
g-Od.z. 22 .15
°
ta" (USA) od lat 11
WLOKNIARZ Zna- godz. 16, 19
łem ją dobrze" "(wł.) PIONIER - „Sami swoi"
godz. 22.15
od lat 14 (poi.) godz.
BAŁTYK „Kasia Bal 16. 18, 2<l
łon•• (USA) g. 22.t5
POKOJ "Działa Na·
var<>ny"
od
lat
14
ADRIA P<>tegnanie z
(ang.) g-O<lz. t6, 19
ty~ułem: „Złot<> Ala- REKORD _ „Sciana c 7.a
ski" od lat u; (USA) rownic" od lat 14 (p<>l.l
g to 1.2 30 15, t'I 30 20
1
12 30 13 t 7
20
CZAJKA ·_• „}'ar~ż· - n~·M!· _. ;,cziereJ30 'pan
Warszawa bez
wizy"
cerni i pies" 1 seria
(po!.) od lat H god.z.
od lat 7 (pol)
godz
17, 19
·
·
ENERGETYK
T taIO. 12.30, 15. l!.31!· 20
es
SOJUSZ - „Dzieci Don
meat laków"
(bulg.)
Kichota"
od
lat Jl
od lat t~ g. W, 19
(radz.) g. 15, 17, 19
GDYNIA
„Błędne STOKI
„Pollyanna"
gwiazdy Wiellde1 !li"ie- od lat ' 11 (ang.) god'.!:.
dźwiedzicy" oo lat la 15. 17.30, „M4:tna wo(wł.) g. to, 12.30, 15,
da" od lat 14 (węg.)
17 .30, 20
godz. 20

;a -

(Dąbrowa)

DYZURY SZPITALI

I

MUZEUM

BISTORU

WŁ()KJBNNICTWA (ul.
f~7kOWSka 282) &<>dz.
•

Ul,
U -

Curie-Skłodowskiej

przyjmuje rodzące
I chore ginekologtcznle
z dzielnicy Górna; ul.
Sterlinga 13 - a rejonu
poradni „K" - przy ul.
Kopcińskiego 32
I No·
wotkl 60; ul. Przyyod.nl·
cza 7 • 9 _ 2 rejonu poradni
„K"
przy
ul.
PiotrkowskleJ 107 I 269:
111. \I. FornałskleJ 37 z dzielnicy Polesie; at.
Łagiewnicka 34-36
z
dz:elnlcy Bałuty 1 Wł·
dzew.
lnformacJe o dyturacb
szpitali innych specjał·
ności - tel. 03.
Nocna
pomoc
lekarska, ul. Sienkiewicza 137,
tel, 444.44 zgłoszenia
na wizyty domowe
w
g d
1"5 N
1 j
o z.
~ .
a m e scu
przyjmowani są chorzy
w godz, 1~7.
Nocna pomoc plelęgniarska, Al. Kościuszki
48, tel. 324·09 - zgł0S2e._
n:a telefoniczne na zablegt d<> domu w godz.

* * *
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ZŁOM ZŁOTY i SREBRNY !

i
e

NAJLEPIEJ SPRZEDASZ
w SKLEPACH

:

:

e

!
...„ •.........................I

: 11 V

E R IT A 5
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:

ŁODŻ, ul. PIOTRKOWSKA 263,

•

uL TUWIMA H.

•

OGŁOSZENIA
KORONSKA lekarz gl!•ekol<>s 17-ta, Zielona 16
-------- -- Dr MARKIEWICZ
speejallsta chorób skórnych.
wenerycmycb
16-18,
PiotTkowslta 109
fll909
Dr SIENKO - spec)all·
sta chorób 9k6rnych. we
nerycmyc'1 1._18, Klłlń
sklego 1311
ł9999 g

PRACOWNICY POSZUKIWANI

sPOŁDztEoo~P~

FREZEROW, łoka~ I ilusllftJ' 1'9DOatowych za.
natychmiast Łódzkie Zakłady Remontowe
Poligraticznycb, ł.6di, Narutowicza 34.
Zgło57,e0la
przyjmuje dział kadr codziennie w
g<>M, 7-15.
1171-k

Lekarzy
&pec)all&tów
Zd'l"owde" wy·konuje w
punkde usługowym przy
Al. KoścluS2Jki m wsze!
kia zabiegi ginekołoglcz
ne oraz przeprowa<na
badanla hlstopatologlczne l eytologiczne. Telefon 38%-90
1512 k

trudnią

Masz]m

INZYNIERA lub łecbnika mechanika na stanowisko konstruktora przyrządów do działu głównego technologa oraz na stanowisko starszego konstruktora d<> biura konstrukcyjnego, spawaczy elektrycznych lub gazowych, tokarzy pociągowych
i ślusarzy - przyjmie natychinlast Wytwórnia U·
rządzeń Komunalnych „WUKO" w Łodzi, Okopo·
wa 79. tel. 584-70-74.
t209·k

OKULISTYCZNY Gabinet
Lekarski Sp-ni Pracy Le·
karzy Sr - cjal. przy salo
nie oftalmicznym „FotoOptyka" w Lodzi. Piotrkowska llll,
tel. 32t-17
czymiy
codziennie w
g<Xlz.
11-18 w ponle·
dzlałkl 11-16.
Pacjenci
na miejscu mogą reallzować recepty.
Bogaty
wybór szkiel I opraw
Foar"EP1AN
stan Idealny
sprzedmn.
Cena
8.ooo zt.
Oferty
„52320" Prasa, Piotrkowska ~-------
.,SYRENĘ
104" wyl<JSOwaną w
PKO i „Syrenę 103" po 20.000 ~m, w
idealmym stanie
sprzedam. Tel. 251-12
FOKSTERIERY S2l<JII'Stko
włooe.
S<ZCzenięta.
ro<lowodowe sprzedam. Ma!opolska 38 przy Lagjewnickiej 120

-:seu.;r-;;-::.

OPIEKI

Ia~l~r::?~~~;:~:o~r

SWOIM KLIENTOM

- „SYRE!>.KA", Warszawa.

BANK
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Filal

J,

/

PRODUKOWANE NA LICENCJI

WŁOSKIEJ.

OBSLUGĘ GWARANCYJNĄ ZAPEWNIAJĄ

AUTORYZOWANE STACJE OBSŁUGI SAMOCHODÓW.
SPRZ~DAZ ZA W ALUTY OBCE, PRZEKAZANE
Z ZAGRANICY LUB WPŁACONE W KRAJU.
BLIŻSZYCH

INFORMACJI UDZIELA I PRZYJMUJE
ZAMÓWIENIA EKSPOZYTURA BANKU PKO
ŁODŻ, ul. smNKIEWICZA 21 tel. 346-44.
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STARSZEJ, samotnej

o-

~~~a.t~~~l~i-e1. ~_u
BIURO--MatrymOOialn e

_ Elektoralna

1samochody osobowe marki
~
125 p
,,

~k

zlokalizowany

=
i§

11

-

p<>le-

:~~li~~~%~

iii=~l:kt~~~l. bi~~~~!~~~
..
I§

wykonuje
Społdzlelma
Metalotechnika". Suwał
Ska 2~ tel. 438-78
SUPERELEGANCKi strój
ślubny artystycznie wykonany us-~yje. wy.
pożyczy F-ma ,.Roma".

-

Orich

i
-

E

•i!!ilijjll-

~ ~;~~~~in;~ad~da2~i~
50033

g

§i!i JANUSZ--Dii"browsk
i,
Piotrkowska 85,
zgubi!
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GODZINIE U •••

••. Stacja
Lublinku

Meteorologlcma
na
w clen·iU
stopni C.
Przedwczor!LJ o tej samej porze (W pierwszym dniu wio.s·
ny)
słupek
rtęci
osiągnął
13
stopni c.
zanotowała
temperatu1'ę
plus 9

rn1rrnm

ZAPROPONOWALI

Znane w kraju t za gr{llfl.f·
cq łódzkie ZPO im. Próch·
· nika otrzymają w przyszlej
5-la.tce nowe
pomieszczenie,
zlokalizowane na miejscu sta
rych
zakładów.
Projekt
wstępny jest ;uż g~awy. ze.
spół gmttchów sklada. ć się bę
dzie m. m. z 8-kondygna.cyjnego punktowca, który pomieści
Będzie

tC11kże

część

socjalną.

gabinet kasme.t yczny dla kobiet, bufet,
świetlica, klub.
Wszystkie ha.lg produkcyjne
będq urzqdzone wedlug 11<1j·
nowszycn wymogów i wyposailone zostwnq
w najiwwo·
cześniejszy
~przęt maszynowy. Zespól budynków otoc"zy
dekoracyjna zieień.
(Kas)
Na Tystmku: projekt wstęp
ny Zakladów ~. Próchnika.

kań,

udzielił<>

kilkudziesięciu
się
przeciętnie co
3 minuty ip.teresanci proszą o
Informację
drogą
t.elefoniczną
i że w-płynęły 3 sprawy doty

mformacji klientom, kórzy

tam

zgłosili,

C2ące

zaml~ny
m!ędzymiasto;
(Łódź Warszawa).

wej

że

POTĘŻNA

Na marginesie pewnego listu

przy
reku
ulic
Głównej
1 Piotrkowskiej. Do
pracy
przystą,piły
brygady
MPRD. których zadaniem jest
położenie na
mleJscu
funda·
mentów wyburzonych domów,
nowego
chod.n ika.
Istniejący
chodnik (po str.onie północnej
ul. Głównej) zootanle zlikwidowany. Na jeg<> miejscu po·
wstańie w przyszłości druga
jezdnia.
Do IO października,
Główną na odcinku od Pi-0tr"kowskie-j do Kilińskiego zosta·
n.ie zmoi:Jernizowana.

13 lutego wpłynął do reda·k·
czego dewastacji domu nie do
cji
naszej
11astępujący list:
str.zegała adroinistra.cja?
(h)
„Mieszkamy w bloku przy ul • . - - - - - - - - - - - - - - - Lutomierskiej
9-t3,
Chodnik
jest w tym . .iiejscu bardzo wą
ski i d<>zorca
nie chcąc się
trudzić

przewożeniem

śniegu

Blok przy ul. Lutoml.erskiej
9-ll-13 został więc uratowany.
Ale mimo woli nąsuwa się py
tanie dlae<:el(o milczał w tej
sprawie kom{tet domowy t dła

Start do

„Pstrąga"

W niedzielę Zł marca, o godzinie 15 w Teatrze „Pstrąg"
(Wólczańska 741 odbędą się eli
minacje
dla kandydatów studentów pragnących praco·
wać w tym amatorskim teatrze
stulłencltim,
Kandydaci grupy
aktorskiej przygotowują z tej
okazji krótkie teksty literac·
kie. F<>za :tkt<>rami potrzebni
są w
„Pstrągu" również inspi
cjencji, elektrycy oraz autorzy tekstów.
Prace nad nowym
progra·
mem mah się rozpocząć
w
„Pstrągu" w
kwietniu, (w)

Czy je

rąkawiczk i

Obywatel, któremu w lutym
br.
w Parku Ludowym
na
Zdra.,,.iu, skradzion<> rękawicz
ki I nauszniki, proszony jest
o skontaktowanie się z po.stel
runkiem MO Lódt- Polesie (ul.
Ossowskiego 2, tel. 566·31).

Miądzynarodowy
Dzień Inwalidy

BUŁGARSKIE

w p<>niedzialek, 25 marca, w
Klubie TPP·R (Narutowicza 2!t
o godz, 18 odbę°dzie s!!l u~o
czysty wieczór z okaz3i Mię
dzynarodowego Dnia Inwalidy.
Organizatorem
imprezy
jest
Zjednoczony
Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów w
Łod;,i, Zaprasza on na tę im·
prezę swoich członków i ich
r<>dziny. (ol

KOSZULE.„

„.z

non-Ironu, które pokazały się po raz pierwszy w skle
pfe :MHD przy ul. Piotrkow·
skiej 82 zOS'tały błyskawicznie
rozchwytane. Na pólka<:h po·
zostało zaledwie kilka
koszul
.,;. r=niarze 42.
Koszule są
niebrzydkie i jak na non-iron
tanie. 460 zł sztuka.
W

Jazz w Fi !harmonii

SKLEPACH.„

•..z damskim obuwiem oży·
wiony ruch. Niemałym powo·
dzeniem
ciesa:ą
się
damskie
gdynki (krajowe), wśród których zauważyliśmy kilka :nie
złych faso:nów w- cenach zupeł
nie
znośnych.
Nieciekawie
pl'zedst;awiają
się
natomiast
stoi'?ka z obuwiem dlZ.i.ecięcym,
gdzie :nie ma mowy o ku.pnie
lekkiego, wygodnego letniego
obuwia dla mniejszych dzieci.

W nied2ielę, 24 marca, o godzi.nie 19, w Filharmonii Łódz
kiej odbędzie się kolejny kon
cert z cyklu „Jam w Filhanno
nii". W pro gr.amie występy ze
spotu jazzowego Jancsi Koro.ssy
Quartet z Rumunii oraiz zespo
łu
łódzkiego Old
Jazz Stompers pod dyrekcją S. Jóźwia
ka. (W)

{a)

Sprawy „Malej

Temłdy"

„Pomagał""

milicjanto m
Pijani a -w anturnicy
anta.z ja pijaków jest
F ograniczona.
Zbigniew

nie·
Praż

mowski (Ol>ywatelska 27), be·
dąc
pod dc:.>rą datą,
zaczął
„urzędować"
na Rondzie Tl·
towa. zatrzymywał on tu po
jazdy ••1echanic2Jtle l używał
wobec kierowców wulgarnych
słów.
Kole&iU!ll karno-admini
stracyj.ne
skazało
go na 2,5
tvs, zł grzywny.
leksander Pietrzak (Limanowskiego t57) spowodował
w stanie nietrze!wym bójkę
na ulicy I używał słów niet><M
lamentarnych. Za wyczyn swój
:z.a.płaci
4,5 tys. zł grzywny.
errzy Lempke (Zgierska 3t)
usiłował
po pija.nemu
In·
struować
perronel restauracji '

„Jutrzenka",
używając
przy
tym zbyt mocnych słów. Ko1.,gimn
karno-administracyjne
skazało tego -„mstrukt<>ra-ama
tora" na grzywnę w wysokoś
cl 3 tYS. zł.

A

J

Insygnia
Zarząd

władzy

łódzkiego

USTAWA NIE DZIAŁA
WSTECZ
CZYTELNIK: Jestem !uwali
dą l l grupy. DD chwili przejś
cia na rentę
pracowałem
15
lat, w związku z czym przy·
znano mi obecnie dodatek do
renty W}'n<>szący 0,5 proc. za
każdy
pełny
rok przepracowa
ny w Polsce Ludowej ponad
5 '.at.
Za jaki okres wstecz
otrzymam ten dodatek?
RED.: Nowe przepisy rento·
we weszły
w życie z dn·i em
1. I. br. i od tej chwili ObO•
wlązują. Pr]:ed t stycznia ren
ty i emerytury wypłacano we

oddziału

Polskiego Związku Inżynierów
i Techników BUdownictwa postanowił
ufundować
dz.iekano·
wi Wydziału Budownictwa Lą
dowego Politechniki Łódzkiej
insygnia władzy dziek<Jńskiej
w oostacl łańcucha.
Przy oka!Zjl. działacze PZiTB
wystąpili
do innych zawodo·
wych
stowarzyszeń
zrzeszo·
nych w NOT z propozycją pój
ścia
w Ich ślady i ofia1'owania
Insygniów
przez
po·
szczególne związ;ki odpowiednim wydziałom poHtech.niki.
(Pl

50 lat istnienia 12
12 Lódzka Drużyna Harcerzy im. St. Konarskiego przy
got<>wuje się do obchodów 50·
lecia swego istnienia. W związ
ku z tym druhowie zwracają
91e do łodzian
o nadsyłanie
Informacji o członkach tej dru
żyiny poległych podczas II woj
ny światowej lub zamordowa
nych w ob<>zach ·koncentracyj

HAŁDA,M

... wy.rosła

Dlaczego m•lczał komitet domowy?
dalej
sypie go na mur
domu. W rezultacie wszystkie
mieszkania parterowe są za·
wilgDCone,
a komórki zalane
wodą. Komitet d<>mowy wie o
tym d<>brze, ale nie interweniuje w administracji, Nazwisk
swoich nie p<>dajemy, bo nie
chcemy narażać się komiteto·
wi. Uwierzcie nam jednak, że
mówimy prawdę i sprawdźcie
rzecz na miejscu, bo naprawdę
szk<>da naszych mieszkali, któ
re tyle kosztowały państwo i
nas wszystkich",
Spełniając
prnsbę
anonim-0wych Czytelników (którzy mo
gli z pełnym zaufaniem podać
nam swoje '1azwiska, bo re·
dakcja nie ujawniłaby ich nikomu) sprawą zai.nteresowaliś
my dyrekcję MZBM. Przybyła
komisja potwierdziła słuszność
zarzutów
i nieprzestrzeganie
przepisów, które wyraźnie zo
bowlązują
administrację I do·
zorców do wywożenia
nagromadzonego śniegu
na woln.e
place, względnie na teren nie
ruchomości z &Ma od budyn·
ków.
\
Administracji zwrocono uwa,
gę na konieczność przestrzega
nia tych zaleceń, a dozorczynię zwolniono z pracy za nie
wywiązywanie się ze swych o-

?\OAM.„

•.. swoje usługi, stojący prized
Biurem
zamiany
Mieszkań,
nie wzbudzajqcy zaufanią osobnicy, Woleliśmy jednak Siko
rzystać
z fachowej porady i
pomocy
prac~ników
biura.
Przy
okazji
dowiedzieliśmy
się, że biur-0 przyjęło wczoraj
20 zgłoszeń
zami,:!!:.ny
miesz-

tu sala restauracyjna,

dług

nych. Cenne są dla drużyny
wszystkie
pamiątki.
Poolużą
one d-0 opracowania m-0nogra
fil 12 LDH.
Można również zgłaszać swój
udział
w uro<:zystości 50-lecia

na adres: Feliks Stempczyńskl
Konstytucyjna - ł2 m. 60.
Col

Lódź,

Teatru Poezii

ówcześnie

obowiązującej

ustawy, która nie przewidywa
la
dodatków
za długoletnią

ŁDH 1

Wyst11p katowick iego

W ubiegłym roku Teatr Po·
ezji „Metafora U" z Łódzkie
E tablicę rejestracyjną nr go Pałacu Mł<>dzieży wystawił
2
w katowickim Pałacu Miodzie
IC· 094
alOl4 g
5E POMOC-do-dziecka
poży
jeden ze swoich montaży.
Obecnie przybywa do Łodzi
trzebna. Zgłoszen '. a od 17
i5 Przybył, Al. Kościuszkij . katnwicki Teatr Poezji tamtej
45 m. li!
50891 g
s:&ego Pałacu Młotlzieiy ! w

=

O

11111111111

b<>wiązków.

DROBNE

DOMEK na terenie Ło·
dzi lub poza Loózią (po
żądana dobra komuni·ka
cja)
okazyj•nle
kupię.
Oferty
,.50929"
Prasa, Wiio-cŁAw-::=-mieszkaPiotrkowska 96
nie spółdzielcze 3 p<>ko·
je, kuchnię, łazienkę za
J.lllllllllllllllDlllUllllHIDDllmRIDIDIRllDU•WIBlmnnuuHIUllU!~IRllllAlllllllll!! :nienię
na podobne w
I§
i5 ł:.odlzi.
Oferty
„77474"
&!
Wrocław, Prasa, ul. Pod

~

nowq siedzibę

przedsiębiorstwa
wewnętrzna.
Z tym
się
zorientowaliśmy,
mały kłopot. Prace

TELEFONY

IDrormacja telefon.
Pogo&. Ratunkowe
Pogot. MO 07 '90·00
Stra:t Pożarna
luformacja PKS
Informacja PKP

»Próchnik« - otrzyma

11czn1k1

ry, które nierzadko kończą się
w kolegiach karno-aaministracyjnych.
Wydaje się, że Już najwyż.
szy czas, aby wspólne liczniki
uległy
likwidacji. Jak się zorientowaliśmy
Zakład
Energe
tyczny
posiada
odpowiednią
ilość
liczników i instaluje je
bezpłatnie.
Podobnie rzecz wy
gląda w
gazowni, która posia
da gazomierze, a zainstalowa·
nie
ich kosztuje 55 zł. Jest
jednak warunek,
że
liczniki
mogą
być
tylko wtedy zało·
żone,
jeżeli
wykonana będzie
właściwie,
przez odpowiednie

K

WAZNE

_

pra<:ę.

· PRZENIESIENIE

CELOWE

CZYTELNICY: Jeste~my pod
opiecznymi
p<>radni reumatologicznej dla m. Łodzi, z przy

krością

dowiedzieliśmy

się,

że

wkrótce chorzy zamieszkali na
terenie DRN Widzew zostaną
przeniesieni do poradni na ul.
Szpitalną. Dlaczego?
RED.: Jak wyjaśnia nam Wy
dział Zdrowia Prcz. RN m. U>
dz!, przeniesienie poradni reumatolo.gicznej dla dzielnicy Wi
dzew ma na celu - skupienie
wszystkich placówek spccjall·
styczn} eh
i diagnostycznych
w jednym centralnym punk·
cie dzielnicy.

niedzielę, 24 marca, o godz. 11 1111111111IIli11111111111111111111111111111111IlIli1111111
w sali
Teatru
Rozmaitości
CZY DOPELNILES
przedstawi montaż poezji · raJUZ OBOWIĄZKU
dzieckiej. Natomiast „MetafoZASZCZE:?IEN•A DZIECKA
ra li" zapr«nentuje sztukę Sł.
Mrożka

w

„Na

reżyserii

r ~łnym

pr<>f.

A.

morzu"
Jamroża.

M.

PRZECIW CHOROBIE
HEINEGO-MEDIN A!

11m1111111111111111111111111111111111111111111 mmłl'I'
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SOBOTA - 23 MARCA 1968 ROKU
9.30 - „Późn" popołudnie" - film fab. prod. pol. 10.55 Geografia dla klas V „Na plantacji". 11.25 - Przerwa. 15.55
- Program dnia. 16.00 - „Czterej pancerni I pies". 16.5n Dziennik. 17.10 - Dla młodych w!dzów: „Kto
Ł VvTI, 17.M t1a traktorze jedzie i orze" - turniej szkół zawodowych.
18.IO - „Spotkanie z przyrodą". 18.35 - „Tele-Echo". 19.20
- Dobranoc. 19.30 - Monitor. 20.10 - „Granica" - dokumentalny tilm telewizyjny prod. poi. 21.05 - „W kawiarni
Tele-Mocca" - piosenki I tańce Bratyslawy - program rozrywkowy, 22.00 - Dziennik. 22.15 - Wiadomości sportowe.
22.25 - „Późne popołudnie" - film fab. prod. poi. 23.45 Program na jutro:
NIEDZIELA -

CZWARTEK -

:U MARCA 1968 ROKU

„Przemiany". 15.30 -

„Wielka gra''.

16.30 - „Telewidzenia" - program Stefanii Grodzieńskiej.
17.2Q - „Ludzie i tdąrzenia". 17.35 - &trada Literacka „ W i też w tygrysiej skórze:' ·Szota Rustaweli. 18.25 - „Spotkani<!' z cieniem" - Mieczysław Karłowicz. 19.20 - Dobranoc. 19.30 - Dziennik. 20.00 - Niedzielny Program Rozrywkowy z Sofii. .20.50 - „Przyjaciółki" - film fab. prod. wł.
22.30 - Niedziela sportowa. 23.00 - Program na jutro.
PONIEDZIAŁEK

-

PIĄTEK
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WZROST POCZYTNOSCI
PRASY W CSRS
W Pradze czeskiej każda r<>•
dzlna czyta obecnie przecięt
nie dwa dzienniki. Pr:red kioskami formują się kolejki, a
prasa zn ika JUŻ we wczesnych
Wobec
ra<nnych .
godzinach
z..a.potr-zeoowania
w z rastającego
c zytelników :owiększ ono nalkła
dy niektórych p ism. Drukarnie
osiągnęły
dzienników
w ielu
już granice swych możliwości.
w Pradze
20 bm.
W dniu
tys.
557
ponad
sprzedano
eg zemplarzy różnych gazet, to
jest o 118 tys. więcej niż np.
w dn1u 10 styc1'Jtlie gr.

28 MARCA 1968 ROKU
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, ODGŁOSOW'':
Jedziemy na wczasy!
Mecz śmierci
Gidle
Jak meblować mieszkanie
„Przeprawa" - fragment
powieści

relatywistyczna". 16.55 -

SOBOTA -

Dziennik. 17.00 -

„Miś

~

1<a.

z okienka".

umi.arkowane,
zachmur zenie
ok r esami duż·e i możliwe prze
i
lotne opady. Wiatry słabe
umiarkowane z południa i południoweg<> z.ąehodu. l'emperatura maksymalma około 10 stop
ri C.
Słońce do:iś zajdzie o god·z inie 17.59, a jutro wzejdzie o
5.37.

30 MARCA 1963 ROKU

(Imieniny obchodzą
lagia i Wik~o.ri.an.)

9.55 - Geografia (kl. VII) „Norwegia". 10.25 - Przerwa.
10.55 - Nauka o człowieku (kl. VIII) „Bywają szare, niebieskie lub piwne .„". 11.25 - „Człowiek ze słomy" - film
fab. prod. wł. 13.10 - Przerwa. 15.40 - Program dni;i. 15.45
- TV Kurs Rolniczy „Nawożenie poplonów". 16.20 - Wychowanie fizyczne naszych dzieci: „z klockiem w terenie".
16.30 - ŁWD. 16.55 - Dziennik. 17.00 - Dla dzieci I mło
dych widzów: „Bajka o Mrozie CzarOclzieju" - film prod.
„W przestworzach czyli ciekawe opowieści
18.25 radz.
lotników". 18.40 - „Nina I Fryder~: k" - film estradowy
19.20 prod. duńskiej. 19.00 - „Rozmowa o ks;ążkach".
Dobranoc. 19.30 - Monitor. 20.10 - „W deszczowy dtień" film TV prod. ang. 21.00 - „Stare nowoczesne rytmy" Program muzyczno-baletowy, 21.30 - Dziennik . 21.45 - Wiadofilm fab.
„Człowiek ze słomy" mości sportowe. 22.00 prod. wł. 23.45 - Program na jutro.

D

111
Jll

.

~

'-.J'

9.00 Poranny
panie BCh" aud.
koncert. 9.30 Wiad . 9.35 „List ze
mel.
9.50 Wiązanka
Slą s ka''.
uczniów Pańs t w.
10.00 K o ncert
Podstawowej Szkoły- Muzyc1mej
w Ryd.ze. 10.25 „Dwie ramotki
li.IO
Wilkońskiego".
Augusta
Lucien
Kwadrans z ork i estrą
11.25 Poranny konLavoute 'a.
c<>rt. 12. os z kraju i ze świata.
12 .25 (Ł) Komun ikaty. 12.35 (Ł)
Na antt>tlie województwo. l~.50
13.05 (Ł)
<Ł) Muzyka ludowa.
Muzyka tanecwa. 13.25 August
Grodzicki o wyprawie do Turcji. 13.45 Koncert popołudndowy.
panny Parys"
14.30 „Kariera
PROGRAM n
1.30 Wiad. 8.35 „żelalJtle kom- gawęda. 14.46 Aud. dl.a dzieci

17.00 „Mój program na. antenie".
17.25 „Kolorowv mikrofon ". 17.55
Wiad. 1~.00 „Kot we wszystkich
(muzycznych) nrzypadkach". 18 .4-0
ll.'uzyka i ak t. 19.05 Piosenki z
pointa. 19 .20 Publicystyka mię19.30 Wędrówki
dzynarodowa.
muzyczne po kraju. 20.00 D zie:nsportowa.
Kronika
n ik. 20 .26
20.40 Zgaduj-zgadula nr 126. 22 .10
Crkiestry i p'.osenkarze w dawnym i nowym repertuarze. 23.00
II wyd. dziennika. 23.15 Wiad.
sportowe. 23.15 Gra ot'k. Raya
Con.iffa. 24.00 Wi.a<l.

„Błękltma

sztafeta".

IS.OO

dziś

OJCA
składają

DYREKCJA, PODSTAW.
ORGAN. PART •• ZAKŁA·
DOWA ORGANIZACJA
oraz KO·
ZWIĄZKOWA
LEŻANKI i KOLEDZY z
INSTYTUTU TECHNIKI
CIEPLNEJ

Pe(z}

Dnia 21 marca 1968 roku, po
cierpieciężkich
i
niach, zasnęła w Bogu
S. t P.

długicb

Du i a 20 marca 1968 r. zmarł
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, przeżywszy lat ff

Władysława

S. t P.

•
Sliwiń~ka
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D.ZIENNIKARZE - ROLNICY
hawajdzien'l'l.!_ka
Redakcji
skieg-0 „El Mu.n do" przydo:ie12-hektarowe gospodarlono
stwo roln.e. Wszyst.kich dziennikarey i pracowników admizobowiązano
nistracjj gazeoty
do utrzymywania na gospoda'!'
stwie, na za~ado:ie rotaeji, bry
z
złożonej
gady ochotnici:ej
60 osób. Za wyniki gospodaro
wania ne przydzlielonej ziemi
odpowiada osobiście sekretarz
organizacji pa.rtyjltlej dtzlenni-

Kol. BOLESŁAWOWI NE·
MECOWI, wyrazy szczerego
współczucia z powodn zgonu

28 MA&CA 1968 R.

PROGRAM I
8.00 Wlad. 8.15 Gra zespół rQzrywkowg, r.łl tl:ońce"rt eyczeń.
B.00 Muzyka z przygodami. 9.20
Z muzy ki scenicznej. 10.00 „Lal
ka" odc. 39. 10.20 Koncert rmrywkowy. 10.50 „Wapienne perły" aud. 11 .00 „Kraj gór, stepów i pustyń" rep . 11.30 zespół
a
11.49 Rodzice
klarne"istów .
dziecko. 12.05 Wiad. 12 .10 Koncert z polonezem 12 45 Rolniczy
kwadra'l'ls. 13.00 „Ambaje" słuch.
13.20 (Ł) Ze!>pół mandolin. ŁRPR.
13.4-0 Więcej , lepiej, taniej . 14.00
Za!(adka !!teracka. 14.30 Konce·rt
ork. PR. 15.00 Wiad . 15.05 Sportowcy wiejscy na sta•rt. · 15 .2Q ze
gita•rzys.tów „The ventuspół
res". 15.30 ·„ Pozytywka" słuch.
!'6.05 w Studio Rytm i gd.zie inPropm!ycji.
dzi ej. 1'6.35 Studio
Niespodzianka z melodią.
16.50

Bilińskiego

ZATRUDNIENIE
KOBIET
przecięna rodzi.ma
W ZSRR
w mteście ma najwyżej diwoje
dzieci. Badanoi.a naukowe wska
zuj ą, że istnleje ścisły zwią
zek między skalą zatrudnienia
kobiet w poszczególnych ok.l'ę
gach Związku Radzieckieg<> a
liczbą dzieci w rodzinie. Dla
w Arzerbejdżatllie
przyktadu:
jest w Tu.rtlcmenlf.
(podobnie
Republice I UzbeTadżyckiej
przyrost nattl'l'alny
ki·stanle)
jest 8-krotnie większy n,iż t'lp.
Rzecz oczywista
na Łotwie. uwa,run.kowany
przyrost ten
jest równie~ stopniem r~o
form usług poróżnych
ju
mocnych kobiecie pracu}ąeej.
DZIECI I

29 MARCA 1968 ROKU

17.15 - Dla młodych widzów: „Partia szachów" - film z
serii „Rycerz Zawierucha". 17.40 - Prol'tram. 18.10 - ŁWD .
18.25 - „z 3 kierownicą". 18.55 - Ballady l piosenki w wy19.30
19.20 - Dobranoc.
konaniu Edmunda Fettlnga.
Dziennik . 20.05 - „Dobry wieczór, jak minął dzień". 20.40
- „Z pamii;tnika Casanovy" - widowisko muzyczno-baletowe . 21.45 - „10 minut recenzji". 21.55 - „Kontakty" - magazyn Red. Społecznej. 22.25 - Dziennik. 22.40 - Program
na jutro. 22.45 - Politechnika TV: Fizyka I roku (powt.).
23.20 - Politechnika TV: Fizyka I roku (powt.).

9.20 - „Matka" - wg M. Gorkiego film fab. prod. rad7~
„W krainie mazurskich jezior". 11.20 11.00 - (Kl. IV)
Przerwa. 12.00 - (Kl. Il) - „Jak byś postąpił?". 12.30
„Przysposobienie rolnicze". „Użytkowanie mleczne krów".
13 . ~ -:- Przer:wa. 15.05, -:- Program dnia. 15.10 - „Przyspo•
sob1enie rolnicze. „Uzytkowanie mleczne krów". 15.45 Politechnika TV: Fizyka II roku. „Falowe własności rńikro
c:tąstek". 16.25 - Politechnika TV: Fizyka II roku. „Mikrosk".p .elektronowy". 16.55 - Dziennik. 17.00 - Dla młodych
W1dzo~.: •:Szymon I Kubuś" (III) przed kamerami Szymon
Kobylmsk1. 17.20 - Dla młodych widzów: „Czym dawniej
17.50 - „Nie tylko d!a
lee.z ono". „Klub pod smokiem".
pan". 18.rn - ŁWD. 18.25 - „Absolwent na wagę chleba„.".
18.40 - „Giełda picsenki". 19.20 - Dobranoc. 19.~0 - Dziennik. 20.05 - „Matka" - wg powieści M. Gorkiego - film
fab. prod. radz. 21.40 - ,,Sto dni" - program Red. Młodzie
zowej, 22.05 - Dziennik. 22.~ - Program na jutro. 22.25 -

1111m1mn111111'""'"mm11M11MlffAHli1n1n1"1R' 1 :

W.

Antologia znaczy "Zbiór
kwiatów"
,.Tkacze„ w Teatrze No·
wym
Głos przeciwko westernowi
Wizja pewnego morderstwa
Wiersze, film, TV, listy.
recenzje.

Zajęcia techniczne (kl. VII) .,Lódka z napędem
9.55 film fab. prod.
„Grzeszny anioł"
odrzutowym". 10.30 radz . 12.00 - Przerwa. 15.40 - Program dnia. 15.45 - Politechnika TV: Fizyka - rok I „Kinematyka relatywistyczna". 16.25 - Politechnika TV: Fizyka - I rok „Dynamika

25 MARCA 1961 R.

Program dnia. 15.45 - Politechnika TV: Elektrote~hnika II roku. „Elementy RLC w obwodzie prądu sinuPolitechnika TV: Elektrotechnika Jl
soidalnego". 16.25 ro~u. „Gałąt szeregowa R,L i RLC zasi!a'na prątlem sinu~01dalnym" ~ 16.55 - Dziennik. 17.00 - Film z serii: „Czterej
pancerni i pies". 17.45 - TV Magazyn Postępu Technicznego, 18.15 - ŁWD. 18.50 -:- „Czarne owce w wiernym stadzie"
- Program dokumentalny. 19.20 - Dobranoc. 19.30 - Dziennik. 2.0.05 - Teatr Telewizji: „Drewniany talerz". 21.25 „We dwoje" - program Red. Młodz. 21.55 - Dziennik. 22.10
- Program na jutro. 22.15 - Politechnika TV: ElektrotP.chnika II roku (powt.). 22.SO - Politechnika TV: ElektrotP.Chnika II roku (powt,).
15.40 -

WTOREK -

ROKtł

9.55 - Język polski (kl. I lic.) „Poezja XVII wieku". 10.25
- Przerwa. 10.55 - Historia dla klas Vt „Zwycięstwo pod
Wiedniem". 11.25 - Przerwa 15.40 - Program dnia. 15.4~ Politechnika TV. Wytrzymałość materialów 11 rok . „Zginanie belek. Siły wewnętrzne" cz. l. 16.25 - Politechnika TV:
II rok. „Zginanie belek. Siły
Wytrzymałość materiatów
Dla dzieci
Dziennik . 17.00 wewnętrzne" cz. u. 16.55 I młodych widzów. „Ekran z bratkiem". 17.20 - Teatr Mło
dego Widza: Krystyna Siesicka - „Czerwone światło". 18.05
- „Nad Odrą i Bałtykiem". 18.35 - ŁWD. 18.SC - „U pana fotografa" - program rozry wkowo-muzyczny. 19.20
Dobranoc. 19.30 - Dziennik. 20.05 - „Gorąca linia". 20 .40 Teatr Kobra: Jack Popplewell „Polisa". Ok. 21.15 . - „:aeDziennik. 22.30 - Program na jutro. 22.35
t!ek~je". 22.15 - Politechnika TV: Wytrzymałoś~ - lI rok (powt.). 23.10 Politechnika TV: Wytrzymałość - Jl rok (powt.).

9.10 - Program dnia. 9.15 - Kurs TV Rolniczy „N;iwoże
nie poplonów". 9.50 - „Przypominamy, raojzin1y". 10.05 film prod. radz. 11.15 „Nieszczęście spadło na miasto" PKF. 11.25 - „Piękno Ziemi Łódzkiej" - program filmowy.
Dziennik. 12.05 - „Młodość Tomasza l!:disona" 11.49 film fab. prod. USA. 13.05 - „Czter<0j pancerni i pies". 13.511
i „Mydlane bańki" - estrada poetycka. 14.30 - Film z S?·
rti „Uciekinier". 15.00 -

21 MARCA lHS

10.05 - Film z serii: „Sherlock Holmes". IO.SS - Fizyka
(kl. VII) „Stany skupienia ciał". 11.25 - Przerwa. 12.45 Chemia (kl. VIII) „Woda". 13.15 - Przerwa. ló.40 - Program dnia. 15.45 - Politechnika TV: Matematyka l roku.
Politechnika TV: Mate•
„Całka oznaczona" cz. Il. 16.25 matyka l roku. „Całka oznaczona" cz. Ul, 16.55 - Dziennik.
17.00 - Dla dzieci: „Zręczne ręce". 17.15 - Telekram. 17.25
- PKF. 17.35 - „Kamień żyje" - film prod. czech. 17.45
- ŁWD. 18.00 - „Tropik pod kominem" - rep. film. 18.20„Miroirs" - Maurycego Ravela - program muzyczno-bale•
towy. 19.00 - „Safari" - film Tele-Aru. 19.20 - Dobranoc.
19.30 - Dziennik. 20.05 - Film z serii „Sherlock Holme~".
20.55 - „Swiatowid". 21.25 - studio 63: Euryp,ides - „Elektr""· Ok. 22.15 - Dziennik. 22.30 - Program na jutro. 22.35
- Politechnika TV: Matematyka l roku (powt.). 23.10 - Politechnika TV: Matematyka I roku (powt.).

Duety

z domu BONIECKA
Wyprowadzenie zwłok z ko·
parafialnego do grob<oł
ścioła
rodzinnego na cmentarzu katolickim w Poddębicach, od·
w dniu 24 marca
się
będzie
br„ o godz. 16. o czym za-

wiadamiają

pogrązeni

w

zes~y

przed mikrofonem. 15.45
Uniwersytet Radiowy. l~.00 Wiad.
16.46
16.07 Z nc:wyc.h nagran.
rŁ) Akt. łódzlue. 17.00 (Ł) „Oko
17.10 (Ł)
fe!.
~ice kultury" Hl.OO (Ł)
muzyczma:
Moza.tka
Aud. Red. Społecl!llleJ. 1~.30 Fel.
Kurs
Jors~. 18.40
Ma rcelego
J ęz . ang. 19 .00 W1ad. 19.07. SpotBabadza'llla·nem.
kani• z Arno
19.30 „Matr;iakowie" .odc. 20.!,'°
Gra Poznanska 15 Rad;_owa. 20.-0
W pa~u słowach. 20:25 Koncert
ro.zryw.koweJ. 21.00 . Z
mu~yk1
kraiu I z.e świata. 21.!7 W1~d.
sportowe .. 21.31 Rei:,tal tygodnia.
~2.02 Chw1la poezji. 22 .07 Mu.z:,:Zespoi
2~.20
:<a. r~rywkowa.
Dziewiątka. 22.50 . Wiosenna se.
renada. 23 .1_7 Chwila prozy. ~3.20
Koncert w•eczorny. 23.SO W1ad.

LISIAK
Pogrzeb odbędzie się dnia
24 marca br., o godz. H z
kaplicy cmentarza na Mani.
o czym zawiadamiają pogTą
żeni w smutku

żaJu,

ZONA, SYN
i RODZINA

WNU.~

SY;N. S');NOWA i

~t;ument.al.i;>e •. l!l~ .Ąmatorskłe

Władysław

W dniu 21. 111. 1968 roku, po
krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarł, przeżywszy
lat 67

S. t P.

in:ł.

Antoni
KLEIN

naWyprowadzenie zwłok
dnia 23. III. br., o godz.
na cmentarzu w Łęczycy,
o czvm zawiadamia pogrążo
głębokim smutku
na
stąpi

IG

w

RODZINA

Dnia 21 marca 1963 r. zmarprzeżywszy lat 82

ła,

S. t P.

Marianna
KRYGIER
z domd' JANUSZEWICZ
Wyprowadzenie drogie!! zwłok
nastąpi dnia 24 marca br„ o
godz. 15 z kaplicy Starego
Cmentarza przy Ul. Ogrodozawiadamia
czym
o
wej,
krewnych i znajomych Zmarłej

STROSKANA RODZINA

rn1mmnm111m11111111m1mnn111111111m1m111mmunm11nmmnnnmnnnnmn11111111111m11111n111111mm11nnnmnmnmm11m1111111111111111111111111111111m1111nmmimmmn1•mm1111111n11111111H11111111111111111111111111111111111mn1nnm1nnnnn11m1m11111111111111111111111111
ażeby
powody,
wszelkie
Miała
przypuszczać, że jej osobiste bezpieczeństwo
;rano
dziś
Dzwo.nil:a
zagrożone.
moie być

ujawniac.

powiedz'ala mi o tym.
- O której godzinie?
- Około dwad'zi eścia .po dz:iesliąteJ.
- W jak.i siposób i;sitalil pan tę godzine?
- Dz'.eki innym sprawom i pamięci.
- Dzięki jakim innym SIP'rawom?
- No choćby z powodu rozprawy sądowej,
jestem zainteresowany i która mme
którą
dotyczy.
ten
Dość przyjemnie zabawiać się w
sposób, prawda, Perry? - spytał Tragg.
największą
z
S t aram S'ię pos.tępować
odpowiedział
ikorzyścią dla mojej klientki Zdaj.ę sobie sprawę z faiktu, że
Mason. informacje przekazywane pol:-:ji dość często
pojaw iają się w prasie, a nie jesitem pewny,
czy moja klien t ka byłaby zadowolona z opub!jkowania tego wydarzenia. Powtarzam: za·
oświadczyła,
<lzwoniła do mnie dziś rano i
że pra,g nie, abym przybył tutaj natychmiast,
odnosi bawiem wrażenie, iż jej mieszkanie
znajduje się pod ob5erwacja,.
Pan z Pw'1em Drake'em utworzyliście
zatem straż przyboczną i wpadliście z hałasem do mie9Zkania. Dlaczego ;przed.iem ni~
zadzwon L> pan do p0licji?
- Nie sądzę, żeby m<>ja k:lient'ka tego sobie życzyła.
- Z cz.ego pan to wnosi?
- Gdyby chc i ała zadzwonić na p0licję, t<>
uczyniła.by to o wiele wcześn'ej i beL żad·
nych trudnooci.
- Widział pan garaż, który łączy slę z tym
Zjedziemy
S'J)yta.t Tra.gg.
budynkiem?
windą na dół i rzucimy okiem na ten gaz Paurazem
pan
raż. Byłoby lepiej, gdy<by
i

· - Okay - edezwal się ponownie oficer. Uczynil iście, koledzy, wszy9tko, co było m<>ż
żeby nie
na. Teraz wyjdźmy na korytarz,

.poz.ostawiać tu więcej śla&,w. Musimy uważać, aby nic nie roS't.alo zatarte.
Mason i Drake czekali na korytarzu d<>tąd, aż sanitariusze wynieśli z pOkoju rannego i do chlwili , gdy pirzybyfo więcej policjantów. · Przybył też porucznik T<l'agg z
Zaibój·stw.
Wydzi ału
- Co za n iezwykle wydarzenie! - powitał
Przeważnie znajduje się pan
adwokata.
po drugiej stronie, Peny. Teraz rozumiem,
byt pan zmuszxmy zaprosić policjE: do współ
pracy.

- Oczywiście
l\.iusz.ę coś nieooś

odpowiedział
skorzystać ze

Mason.

sprawnego
dziatania policji, która 8'J)OW'odowala w ~rze
szl:o.ści tyle zamieszania.
- Co pan może nam powiedzieć na temat
SIJ)ytal Tragg.
tym lokalu? wydarzeń w
- Obawiam się, że niewiele. Lokatorka tego mieszkania szukała u mnie fachowej pomocy w sprawie, której nie mogę na razie

Drake'em udali

lem
traci ć

się

was z

A oo z
Ma9<m.

si~

z nami. Nie

oczu.
m.ieszkainiem? -

chcę

za.ialteresował

- Może :zaczekać - odpowiedział Tra,gg. Wszyst ko. co mori:e :rrucić jakieś światilo na
rozwiązanie zagadki, zos.tanie za,b ezpieczone.
- N ic pan nie znajdzie w 2airażu.
- Skąd pan wie?
pan
że
wrażenie,
odno%ę
- Po prostu
IP r a w d o p od ob n i e nic nie znajdzie.
została
- Pan sądzi, że młoda kobieta
po.rwana we. wlasnY'ffi samOchodzie?
- Nie wiem.
- A jednak przypuszcza pa.n, że zostala
porwana?
- Z całą pewnością tiwierd7..ę, iż uprowadzono ją wbrew jej woli.
się T:ragg.
t.śmiechnąil
Chwileczkę„. - Mam wiadomości dla pana, Percy.
- Jakie?
na>leżą
- Do mieszkań w tym budynku
prywatne gara.Ze. Są one wynajmowane razem z m~es;zkaniami. Nasi chlopcy zajrzeli
do garaż.u, który przynależy do tego mieszkania i nieclJ. pan zgadni e, co odkryli?
- Chyba nie trupa miss Ambler?
- Nie, nie, nie! - zaprzeczyt zywo Tragg.
- Nie chciałem pana niepokoić, Perry ..• Niemniej jednak, chciałbym pana o tym zaw iadomić. Odkryliśmy coś takiego, czego poszukiwaliśmy od„. od kiiLk.u dni.
- Cóż to takiego?
samochodu,
pirackiego
- Poszukiwaliśmy
jasne go cadillaca, numer rejestracyjny WHW
w
skradziono
694, który piątego września
San Francisico i który szóstego września został w.plątany u nas w w'y;padek.

-

Wiąc

pa.n twierdzi., że

ten wóz jest

- Tak jest. Sk!rad'l:iony samochód ma trochę zgięty zderzak, rozbitą soczewkę reflektora„. Szczątki zna'1ezione po wypadku cał
reflektora.
rozbi~go
do
pasują
kowicie
Chci ałbym, żeby pan to zobaczył.
- W takim razie miała racjE: - etwierdzlł
Mason.
- Kto miał rację?
- Moja klientka.
- W związku z czym miała rację?
- Nie sądzę, abym mógl: panu podać teraz
tyłko
mogę
Tragg.
wszystkie- szczególy,
o.świadczyć, że obecność t.ego samochodu w
garażu związana jest z przyczyną, dla której maja klien1Jka J'.)l'zyszla do mnie po ru
p ierwszy.
- Bardzo, bardzo ładnie - rzekł Tragg. chce pomóc swojej
A teraz. jeżeli pan
klientce oraz udzielić pomocy pOlicji w jej
odnale:i:ieniu, zanim wydarzy się coś bardziej przykrego, u.ważam„ iż powin ien pan
podać rrui trochę więcej szczegółów, dotyczacych k!{)potów młodej damy.
- All ri.ght, pOWiem panu więcej - zgoOna wyraźnie wyczuwała.
dził się Mason. 91>rawy majaże ktoo usiłuje ją wplątać w
ce związek z wypadkiem z szóstego wrześ·
nia. Nie miala tylko pewności, co to moglo
być,

- I pan podj<tł się . zadania odkrycia tajemnicy?
dochodzenie.
maleńkie
- Przeprowadziłem
- I dowiedział się pan o wypadku samochodowym?
-Tak.
(19)

(Dalszy ciąg nastąpi)
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