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Pnleby-wający

wtzyta w
Norwegii! wicem.i.nlster spraw
Marian
zagrantcznycb PR.I:.,
sitl
spotka!
N am:kowski,
22 m8!l'Ca bil'. w norweskim

DZIENNIK
tODZKI

Instyt;uc!e S\Y-aW Mi~a
radowych z p."Zledstawicielanu
naukowych.
kci!ł
norweskich
problematy&.ę
zajmujących
ką międzynarodową. W toku
wi.oemimister Naszdygkusji
kowS1ki poin!ormowat o punkcie W'id"renia PolS1ki na S're!'eg
problemów zwią~ydl z bezpieczeńSlfiwem eu.ropejsldm,
Dnia 23 l)rn. wiceminister
Na9'1JkOWStki opuści} oslo.

Francuscy pol1tycy
apelują

z

napływajQ listy

Polski

solidaryzujQce

ouznanie przez NRF granicy

się

Władwsława
Przemówienie
na spotkaniu z wa.r
aktywem partyjS7laws k im
nym stało się hasłem wywoławczym dla milionów ludzi
w całym kraju. jednoczących
sie w obron!e żywotn_?ch in.te
resów państwa i narodu. Ko~
bezpartyjni , ludzie
muniści i
różnych 2€<!leracji i zawodów
ślą depe~ i Jistv do ·Komitetu Centralnel(o Pairtii. do .iei
sekretarza Wł. Gomułki.
I
Wvrażając ootladv i oostawe
swego śro<lowiska, domagają
;ie należvtei odprawv dla za
or~owników
cietrzewionych
reakcji, svionistów i demagogów wszelkiel(o tivm.i.
Z rozwa«a i troska OCE!'l'liaja
ostaitnie wydarzen ;a. Pi >~ o

Gomułki

Zqierzn

1

dla polityki partii
J
Na wsitępie epotkan;a
sekr. KM PZPR J. Budziń
ski w swoim zagajeniu podpabianicka klasa
że
kreślił.
robotnicza w pełni popiera n o
litilrke partii w ;e1 stanowisku
wobec ostatnich wydarzeń, ia
kie miałv miej00e w niektórycl:i ośrodkach akademickich
w kraju. Dowodem tego mozobowiazania
być liczne
E''I
oodjete d1a uczczenia V Ziaz
du partii przez zał<>l!i pabianickich zakładów i:>l"acy. Wa<r
tych zobowiązań sięl(a
teść
20 mln. zło~ch
W dals zej cześcl sootkania
na ovtsnia pabianickich akty
wi <tów partyjnych odoowiadał
B. Mal inowski. Sekretan. KW
mówiąc o O'<tatnich
PZPR.
na Uniwersytecie
ek;oe;;ach
War~zaw;-kim i w innvch wyż
stwierdzi!
szych ucze ln iach
m . ;n .. ~P choc ; aż zdecvdowa
ID) Da.l!JZ)I' C'iąg na !Itr. t

Katastrof a wGenui
Na

akcja ratunkowa.
CAF - Wołos z c z uk
- telefoto

zdjęciu:

przedmieść
Na jednym z
Genui wydarzyła i;11ę w czwar
tek wieczorem tragiczna katastrofa. Zawa.l ' ł 9lę tam bugrzebiąc
dynek miesz:kalny
pod gruzami 6 osób. 17 zaś
osób rostalo rannych, a 12
u-znano za zaginione.

Przerwanie akcji poszukiwawczej
w

Białym

J arze

Pogrzeb ofiar lawi"y
Ekipy ratownicze ~nalazły w
w Białym Jarze koło
sobotę
ofiarę
siedemoastą
Karpacza
lawiny. Jest nią turystka raGalina Walentinowa.
dziecka,
Akcja poszukiwawcza u dwo·
znajdujqcymi się ieszcze
ma
turystami niepod śniegiem
mieckimi trwa.
Po trzech i pól dilliach akcji
prowado:onej w
ratowniczej,
trud111ych warunkacti w Białym
Jarze w rej C}nie Karpacza w
Karkonoszach - mie jscu gdzie
2G bm. olbrzymia la~ina śnież
19 turystów rana za sypała
d zieckich, niemieclcich i polSkioch - do ~ :Włł"Zllie

Gomułki

n

par
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W.

narodu i patistwa

Naradv aKtywu w Pa hi ani r;ir,h

W sali Pabianickich Zakła
dów Przemysłu Odzieżow e go
się
odbyło
Pabianicach,
w
aktywu
wczora j S?otkanie
partvine20 m '. a.sta z sekret arzem KW PZPR B. MaUnowski.rn.
prezydialnvm .
stole
Przv
nad którym umieszczono hasło: .,Niech żyje PZPR i jej
tow.
Komitet Centralny z
sekr.
zasiedli
W ie ; lawe m" .
KW PZPR B. Malinowski. I
sekr. KM PZPR w Pabianicach Jan Budziń•k i oraz sekr e tarze KM PZPR E. Kraj
i S t . Fronczak.

depesze

ze stanowiskiem

o

na Odrze i Nysie
W Bad Godesbergu Odibywa
się obecnie d-0oroc:on.!' spotkanie
z
3-0 polityków l pub_licystów
Francji t z NRF, poświęcone
omówieniu aktualnych problemiędzynarodo
m ów polityki
pod nazwą ,.niewej, które
m iec ko-francuska konferencja"
zebrało się · już po raz dziesiąty. Na konferepcji tej wielu Francuzów apelowało o ostateczne uznanie przez Niemcy zachOdnie gra~nicy n.a Odrze
i Nysie.
I tak np. b. seTJatO<' francuski i znany polityk gaullistow
ski, Leo Hamon, udzielił poniemie<,;kim „z całą
litykom
. · otwartością, jak przysti>i pr-zy
aby
jac\olom" pilnej rady,
uznali ostate"<:znie gran ice na
Odrze i Nysie. „Obowi ązkiem
Rapowiedział
p rzyjaciół mon - jest ostrz~c Nicmeów,
06tateczże jeżeli nie uznają
nie tej gra.nicy, pozOIStaną na
Zachod zie osamotnieni. Ilekroć
w Republice Federalnej grani
kwestionowana,
jest
ca ta
wasz kredyt moralny na Zaćhodzle maleje"

całej

od.szukano 17 ofiar tego najtragiczniejszego w historii P<?l
skich gór wypadku. Pod zwałami śniegu Zllaid ują się jeszturyści z NRD cze dwaj
miejscowości
Eugen Nebauer
Gablenz i Heini Gruenert z
i;.: c h t enstein.
W sobotę właściwa akcja ra
dobiegła już końca
town icza
i na ra<Ue z powodu gwałtow
neg o pogarszania się warun.ków atm~ferycznych i nasiśnieżnej
lajacej slę zadymki
p osz ukiwania zostały przerwaoprócz
Na decyzji t.,.j,
ne.
atmosferyoz7'ł yc'1 warunków

z

(AJ Dalszy

ciąe

na str. 2

przywiązaniu

Jt}ębokim

Partu.

I

Wy

Dowiedziemy ~g<> nie siło
wem, leoz czynem produkcyjnym, zobow!~niamt dJ.l uczczenia V Zjazdu parti.l",
tyć.

do so

cjalizmu, zaufaniu óO partii
i pełnym poparci11 dla jej po·
li tyki.
Z Klubu Weteranów Ruchu
Ludwika
iqi.
Robotniczego
Warszawie
Waryńskiego w
z.1)6tał list, w
wvsitooowan.,,
którym czytamy: „Na zebraniu weteranów szczere i troskliwe wyp0wiedzi bvły wyrazem soiidarnOOci, ze stan-O'Wi
ski em na.szej oa.rtii w gpra~
wach pol.iitykł wewn.ętrznej 1
W sojuszu
międzynarodowei.
ze Związkiem Radzieckim i
socjaliinnymi państwami
w:dzimy ~a-
stycZIWmi naszej niepodległosc1.
rancję
Przemówienie Wasze, towairzv
mu Wiesławie. obnażające isto
te celów wstecznictwa, stało
się dla na,;; drogowskazem. Je
steśmy już w p0deszłvm wieku, lecz UlW>ze 1?otowi do wal
ki z zakusami w:szelkieJ reak
różnej
cH I kari€rowiczów
szowinistów i syjQ!li
maści stów.
możl!Ole

Wlólmierne

Przemysłu
Zakładów
Załoga
im. Rychlirlskiego
Wełnianego
deklarując
w Biel!Jku-Bialej,
klerow
całkowite poparcie dla

Komitetu Centralnego
n ictwa
z Wł. Gomułką - pisze ,.Jest
o;tanowfsko niezłomne i
to
trwale. a wyrażone w si}066b
zdecydowany na wiecu QOnad
t-tystecmej załogi. Potępiamy
poczynania wszelkiego rodzaju
wichrzycieli I bi>nkrutów poNaszego zaufania
litycznych.
do Was nie zdoła nikt podwa

•••••••••••••••••••••

adio Freies Europa nada·
Io w niedzielę 17 bm. aury.
zapowiadającą
dycję
chle ukazanie się w Pary
ta nakładem paryskiej „Kultury" zbioru wierszy K.aztmie
rza Wierzyńskie11:0 pt. „Czar•
ny polonez". Przed mikrotonem stanął sam autor zapowie
i poi11formo·
dzianego tomu
wal ałuchaczy, że dwadzieścia
w tym
wienzy ogłoszonych
tomie dotyczy Polski Ludowej
i stanowi wyraz stosunku K.
Wierzyńskiego do polskiej rze
ezywistoici opartego, jak pona set·
wied zial Wierzyński,
prowadzonych
rozmów
kach
jakoby przez niego " ludźmi
" Potslu na
przybywającymi
Zachód, Na propozycję speakł!
ra Wierzyński zarecytował kil

R

w SIObotę Nin<> na maelSlko - jordańsic.ej l.irul wst=Y
mania ognia .,cmownie doozło
do strzelaniny. Strona !zraelS1ka ostrzelała pozycje jaroań

dyjska, .1EmEft1 ZR.A, Ludowa Repu.blik.a Południowego
Jemenu, Sud&.!!., K.uwejt, Irak
i Liban. Jak wiadomo, biga
Arabska liczy 14 członków.

brzegu.--------------

Sik.ie po wschodmm
rzeki Jordan J1a południe od
Jeziora Tyberiaclti.ego.
Agencja Reutera donooi, że
czwartkowa batalia anni.i jor
przeciwko napastnid.ański.ej
wywołała
irz:raelslrun
kom
całym
w
u.z:n.a,n,ie
wielkie
świecie arabS1ldm. W stolicach
arabsir-Ich z wielkim
państw
SIZa.CU'n.kiem m·'>Wi siti o dzielJ)OSltawie
bohaterak.iej
nej.
sil zbrojnych Jordanii. Dekla
racj41 na ten temat op\.blikowano m. iJl!L w Damaszku.
W Iradru gwe poparcie dla
Jordanii man:fest.owala lud!l<l<ŚĆ st.olicy Bagdadu.
~a.rtkowa agresja Izraela
J)t"ZYŚpieszyla bempo przygoto
wań do nowej aral:>Sikliej lton
ferencjd na !17JCZYcie. Do SIOboty na apel króla Husajna
w sprawie zwołarua now~
odpowiearal:>Sikiego !ll!XlZYtu
działo B pańsf:w: Arabia Sau-

A. Neuman honorowym
przeuiodnic'lącym

Czechosłowackiej
Partii Socjalistycznej
Agencja CTK tnfo:rmuje, że
f:zechoSll:owackiej
Preeydiwn
Partii Socjalistycz:nej przyję-

o

zwolnienie od
10 proob.ę
prze&taw:ioną
obowli~ów
przez porzewocL"Uczącego partii
A, Neuma.na. Prezymum posta.nowilo zaproponować Ko-

mitetowi Cent.ralnerm:.: wybór
honorowego
na
Neumana
przewod.niez3P"gO tej parti.l..
Pr~je została przyjęta. ·

za

Przemyshl Lniarskiego
depe„Camela" wystosowali
SZE;. w której solidaryzują się
z klasą robotniczą Warszawy,
Wlelkopolski i innych
Sląska,
01DI:
Piszą
regionów Polski.
1
prO'll'Okatorów
"Potępiamy
prowodyr&w zaj~. żądam:y su
rowego ukarania wił!nych. ;Je
steśmy zawsze z 'Wami. gotowi do od.parcia wszelkich prowokacyjnych intQ"g''.

CZY STARUSZEK ,,BATORY" - PONOC „NAJWOLNIEJSZY TRANSATLANTYCKI STATEK PASAZERSKI
O NAJSMACZNIEJS21EJ KUCHNI" DOCZEKA SIĘ NA•
STĘPCY CZY TEZ JEGO ZEJSCIE Z REGULARNEJ
LINII OZNAC2lAC BĘDZIE KONIEC POLSKIEJ TRANS•
ATLANTYCKIEJ ZEGLUGI PASAZERSKIF.J? OD PARU LAT SPRAWA TA, Z PEWNOSCIĄ GŁOWNIE ZE
PRESTIZOWY
NA JEJ NARODOWO WZGLĘDU
CHARAKTER, ZNAJDUJE SIĘ - BE2'J PRZESADY W CENTR UM ZAINTERESOWANIA OPINII PUBLICZNEJ W CAŁYM KRAJU.

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

być
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Wałlł!zyskicll

agresorow

rizraelskich

kładów

pewni, te stara gwardia weruchu r<>botnlczego
teranów
nigdy nie zawiedzie I ~wsze
stać będzie na posterunku słu
sznej srrawy".
t poczuciem odpoRozwagą
ro
wiedzialności brzmi" słowa
podnoszą
załóg,
botnlczych
cych głos w obronie zdobyczy
partii
socjalizmu. "Wrogowie
powtasą wrogami Polski" depesze.
rzają

Dziś 8stron

,

z

Nowy samolot
dla Bundeswehry

ragniemy

rozporządza
być
maJą

P

Bundeswehra,

w

~

11ajbli7sz.ych lat zastąpione przez no
prosamoloty bojowe
za'.cbroruomemieckieJ.
dukcji
Rhein
.Neue
Dzienn.llk
Zeitung" podk::'eśla, że w ten
SIP<>sób Bundeswehra zamierza pomóc p:-zemyslowt lotniczemu NRF. który ,,potrzebuje nowych zamówień'",
"Neue Rhei:n Zeitung" pisize, że jedną z fu.nkcj1 sarno
lotu powinna być możliwość
wykorzystania dla kontruderzenia atomowego".

więc

po-

dzie.Lić s.i~ z naS1Zymj Czvtelntkami najrewelacyjświe.ż3zą
na
'Niadom-06ci.ą
ną

Samoloty ,..starfigbter"
„Fiat-G91". którymi obecnie

ten temat. W tym robinie
Polskie
ku
Ocea.nkz;ne o+.rzymają „:pasażera", który .....aSltąpi wysłllŻ<r
nego „Batoreg„:>''!
Po dokonan.!.11 całego szeregu =.ególowych analiz i po
wielu dyskusjach podjęto bowiem ostateczną decyzj~: p<>stanowiono kupić za granicą
jeden ze znajtiujących SI.i~ już
w eksploatacj; tramS"atlantycpa..qa±erskich.
mtków
kich
ujawbyłoby
Pt7.edw=eśnie

Antypolska oszczercza propaganda
kół

syjonistycznych w W. Brytanii

RED. BONIECKI
DONOSI
Z LONDYNU:
syjonistów brytyjskich
Koła
drastycznie spotęgowały w ble
prowadroną
tygocmtu
żącym
od szeregu miesięcy ostrą kam
Dowodem
antypolską.
panię
tego są ostatnie a·rtykuly ty·
godników syjonistycznych:
„Jewish Chronicie" i „Jeand Middle
Observer
wish
East Revlev", które zamieszcza

materia·
oszczerstwa
polskich ,
przedstawiają Polskę jako kraj
rzeke>mo szalejącego a·n tysemityzmu. WśZelkie słowa kryty.
d,;iałalności
kl pod adresem
organizacji syjonfstycz:nych są
traktowane pr>:ez te pisma ja
ko. ~owody postawy antysemickie •.
(8) Dalszy !:i.ąg ne. str. 2

te tien

swojej nie mtieważal, cboeia:ł
za jego życia bywały w niej
pa·
lata chmurne i bolesne,
miętne przed wojną wstydem,
po raz pierwszy I
Zrobił to
trzeba powiedzieć zrohil to w
sposób płaski i ohydny, obrażający zarówno jego talent I
jak
przeszłość,
dotychczasową

pa.cz.Jiwej

wścleklośd,

kraJ

oparty o nowe pra.wipolskiej rzeczywistości,
dła
w oa-ółe żyje, buduje się
r<l'Zwija., że Jest eor~ łepsizy
i spra-WU1ej~y. Autorzy tych
paszkwilów, rei rzekomej satyry i tych ws.zystkach bredni na tematy po!S1loe - im

ją
łów

rekord-Owe

rzucających

Ilości

przywódców

na

znieważający

godność

słowa

To jest „Polonez plugawy"
d'lużej

czas

bi~

epo-

strzegaj ą bezcr.qocność s„01ch
dywersyjnych wysiłków, iluka tych uWierszy", W tym tak
nadziei,
swoich
zoryczność
że wiersz 0 Do towarzysza Go·
nieodwraca1n::i porażkę i klemułki".
skti sw<:>jej st;twki. Nie dala
Czytamy, słuchamy nieraz
nic S1lużba, do jakiej wynaw Polsoe i sąózimy w .1a- . jęli się
ag•mturom,
obcm
róż.ne
sumieniach
S'zych
nie dały nic oczekiwania na
wyp~ed".i
paezkWiJancl:ie
trzecia wojnę, ruczym S1koń
pieane na <>m .gracji pr=ą, a
czyly Slię zapt>W,edz;i przewibywa, że wiel'S'Zeffi. Niewiele dujące rychłe ;,zmiany".
już nas w nich dzi'W'i., a takle tym razem opluł Pe>l·
118.'Wet obu!rza.
że niewie4e
Kazimierz Wierzyń·
skę
kampa!Dii
kilimat tej
Cały
ski. Poeta dutej miary,
obrzucającej Polskę niecnymi
autor niejednego "dersza.
Kalt.mniami.
om.czerntwami.,
który wzrusza i porywa. Wie
uyński do tej pory ojczyzn:y
szyderstwami, wynik.a z ~-

A

poetyckiego i dostojeństwo sa
mej poezji. ;Jest w tej niepojętej pozie Wii:rzyńskiego pa·
wyjątkowo
cos
szkwilanta
i przerażając•·
wstrząsającego
go. W wielkim panteonie cudownej poezji, nagle bagno go
dne zaułków haniebnej, obleś
antynarodowej,
nej dywersji,
antypolskiej zapaści i moralnego dna.
dla
zacytowa~
Wystarc'.zy
krótkie fragmenty
przykładu
choeia:ł jednego z tych „wier-

szy":

to rzecz nie„„.wolnoś~
unożona. Aż na cały świat
pańska
ta
zasmierdziała
z sowiee·
olska pieczeń
kiego rożna.„"

nia~ srozególy tej transakcji
- dodajmy t;ylko, że Polska
skorzysta z aa.jdogod.ru€jszej
Chodzi nam
z kilku ofert.
bowiem - o eta•.ek dostatecznie
po
młody wiekiem. szyblt! i
najprzygt.E)pn.ieisze) oerue.
bt)<lzie
roo:w-.ązan.ie
Ta.kie
chyba najsluszn.iejsz.e: ponuja
jąc ju:ż czas ootrzebny na bil:
dowe w kraju lub za granitranS'atlan t yka
nowego
cą
wsa;ystkim
pn:ede
trzieba
stwierdzić, że

no

wątpliwą

:est

rzeczą

moc-

byłaby

to
inweS1tycja op\JJ.calna. zarysowuje 9i.ę bowiem tendencja
kurczenia się liczby pasaże
rów reflektujących na morSiką podróż P-'"7.eZ Atia.ntyk WiekSl2lOIŚĆ (i bt1<lzie ona z pew
nośctą wzrast.ać) woLi niepo!'Owna.nie SIZYbSlzą komunikacjti lotniczą. Konkurencja ze
strO!ly lotnictvva pasażerS1kiw
go Sltaje się tym groźniejsza.,
że w najbliźs.7.ej perspektywie
mają . wej1lć do ek.sipioatacii
odrzutowce 1toio.gy „Ccmcorrozwija.1
będa
które
de",
S1Zybko6ć do 2,5 cys. km na
czy

godzinę.

W tej też SIV':tlacji cały szereg zachodnich kampanió. że
glugowych pozbywa sie częś·
~anS1atlantyków.
swych
Ci
CC)

Dalszy ciąg na str. 2

„„.nłecb pan spojrzy przez
jak
okno, jaka tam noe,
przed panem ucieka i;tzecz·
złodziejskiej
w
pospolita
cyklistówce ••• "
„ ... ale może pan wkrót·
swoich
od
ce się dowie
obła·
po takiej
~piclów
wie, jak to naprawdę wy·
jak w rowie przy.
gląda,
na zmiętej tra•
drożnym,
pań
Rzeczpospolita
wie.
ska. jak dziwka stargana
przeklina to wszystko„."
Chyba już dosyć! Jakie złe,
duchy opętały Kaprzeklęte
zimierza Wierzyńskiego i ka·
zały wejś~ mu na tę potwor·
Jakim „natchnie·
ną drogę?
niem" tłumaczyć to bezeceń
stwo popełnione w czasie, gdy
w świecie rozwija !Uę wlaśnie
n1egodzi
zawzięta,
gwałtowna,
wa i haniebna, obskurna kam
o
Polskę
oskarżająca
pan1a
współudział w hitlerowskim lu
rótnycb
z
gdy
dobójstwie,
stron podkopuje się f podgryza dobre imię naszego kraju
i narodu?

zy wlaśnie w tej eytuacj'i i w tej looniunktutowarzytym
rze, w
Ka'ZLrnierz W ieSltwie,
przy pomocy paryrzyński

C

.(~ Cli.ąg na str· 8)

•
1d.
Stanowisko Podstawowej Organizacji Załoga. !6d~iej „RTY:~ w1et•
~~ Westmoreland odchodzi.
Partyjnej warszawskich literatów n~ ~e~c•.!reZ,J~P
ze swego stano w iska
węgła
0

Na

ad.res

:?wiązku

w

pos.zukiwawc.zei
(A)

Dokońcr.enie

re str.

sprawie

nadzwyczaj111ego

zehram.ia Oddziału Wa:rszawskiego Zlwiązku. W tym ceobecnie
jest
I"OZ.SY'lamY
lu
fragment protokołu zebrania
.POP przy Zb.P, zawierający
tej "1"ga.ndzacji:
uchwalę
nadprzebieg
„Oceniając
zwyczajnego walnego zebraillia Qddziatu Warszawskiego
ZLP z dni.a 29 lutego br.
orgamizacja partyjna literatów &twierdza. że 7.ebranie to
n.ie miało charakter-u dyskusji na konkret:ly temat zdję
cia :ze sceny Teatru Narodospekta!kilu „Dziadów",
wego
lece pod wpływem opozycyjnej gr:uipy dyskutantów &talo
się okazją dla dem«lSbracj<i
poliitycznej skierowanej praeciwko poliltyoe kulturalnej na
szej ipa.rtiL Or.garuzacja partyjna stwierdza, że przebieg
powyżsil'.ElgO :zebrani.a. utrudnił
konklretn:?Ch
rozwiązywanie
poli.tyki
narw.e_j
problemów
ikl:J1bural.nej. S twti.erd>za również, że w interesie zarówno
pisarzy polskich, jak i namej pa!l'ti-i jest dyskusja nad
tymi problemami w atmooU'.e~ powa.gi i spokoju, a ni.e
n.ieodtpowiedzialne i demagoto
jak
giczne wystąp:ienia,
miai1:o miejsce na powyższym
zebran°iu".

Przerwanie akcji
1

nych, zaważył przede wszystkii;n fakt, że nie m.a już .abso
lutn-ie żadnej sz.an.sy n.a ur.at.o wanie życi~ zriAjdujących się
jes zcze pod ~niegiem ludzi. W
tygodlniu, gdy poprzyszłym
atmosfesię wa<rU1lki
p rawią
rycz.ne, sude cka grup.a GOPRu
wznowi pe>szukiwania w lawin ie dwóch n iemieckich turystów.
23 bm_. w godzinach przedw
się
odbyło
południowych
uroczyste - odprowaKarpaczu
dzenie zwłok 12 turystów raponieśli
którzy
dzieckich,
la.winy.
śmierć pod zwałami
Trumny ze zwłokimi przewieskąd speziono na lotnisko,
samolot wYStartował
cjalny
Obecni w
Kujbyszewa.
do
władz
prze;dsta.wiciele
Karpaczu
wojewódzkich z Wrocławia, pia
i
cówek konsularnych ZSRR
NRD oraz miejscowa ludność
złożyli na trumnach wiązanki
kwiatów i wieńce.

pisarzy partyjnych

c:clon:ków,

Litera-

tów Polsklich oraz działają
ZLP organizacj.i
przy
cej
partyjnej ~o z ca-lego
ikraju wiele Listów, dEG)esz i
najróżniej-szych
z
rewlucfa
zaik.ładów ,pracy, od zalQg fa
brycznych, z instytucji, od
robotników, i:nitełigencji praoo mlodzieży. W
cującej,
listach tych wyrażono zainiepokojen:ie wystąpieniami gru
niedawnym
py pisarzy na
nadzwyczajnym zebraniu OdWa!!"SIZ:awskiego ZLP
dziatu
oraa: dano wyraz swiojej dezruproba:ty wobec tych, którzy, jak Stefan Kisi.elęwski.,
January
Jasienica,
Pawe1
Grz.ę<lz.ińsiki., czy Ant.ani Slonlms.k:i n.adużyl:i f<m:..m ZLP
dla antysocjalf.styczn.ej akcji
Podstaw<l'Wa
proip.a,gandowej.
Organizacja PZPR przy ZLP
poiniformować
ipostaillowila
wszystkich
tycli
nadawców
listów <> sta!l10wisku swoich

2 osoby zginęły
w wypadku samochodowym
Wczoraj w miejscowości K<>PoW· Kut~o miał miejsc<' tragiczny wypadek. Jadą
cy „Starem" Stanisław Okrasa
tlisk~,

I

Czterech dalszvch

jadący

wY,Przed.zić

u5'lłował

przed nim wóz konny. W tym
czasie z pr-zecilwlnej
samym
str<l<l'ly nadjechał samochód osobowy „Wartburg", prowad=
ny przez Ję~ego Dą\>;<>WSkiego
z Warszawy.
W wyni·k u zderzeni.a obu sa
mochodów śmierć na miejscu
poniosły matka i żona kierow

~y

„Wa:rt.buTga", a

Oill

sar0.

doznali
nieletnia córka
(k :t
.•ich obrażeń ciała.

słuchaczy

i

cięż-

Ul i Pl

.zawieszono w prawach studenta
W 110botę - 23 marea - dePolite<:hniiki
rektora
c y zj ~
Lódzkiej tr ~h ~uchaczy zostało zawiesze>;!}ych w prawach
pozakłócanie
za
studenta,
rządku i spokoju oraz norma!
nego toku pracy uczelni. Oto
ich na zwiska:
stu<len.t
Krzysztof Gól"Ski V roku Wydziału Chemicmego,
student II
Ma ciej Gazicki Chemicznego
roku Wyd2iału
stuor a z Ireneusz Prędki dent III roku Wydziału Włó
kienniczego.

Ponadt.o -,..ładre Poli technik i
Lódzkiej wezczęły pootępowa
stosunku
wyjaśniające. w
n ie
do innych 17 studentów.

W tym samym dniu dec'Y""lą
rektora Uniwersytetu L6dzl<lego zawiesizony został w prawach studenta słuchacz V roku Wydz iału Prawa - WłodZlimie!"2 Olejniilk.
Praeciwk~

wymieniowytej
studentom wszczęto po-j
dy·scyplilname.

nym

stępowanie

'I\-an6forrnatoró-w i Apa-atury Traikcyjnej ,,Elta" obradowala Konferencja Samorządu
Robot.niczego, poświęcona omó
Wieniu przygotmvań do obcbo.
dów Dnia Metalowca.. W czasi.e konferencji przedsta!Wiciele wszystkich oddziałów proz.ameldowalii, o
dukcyjnych

kamielllnego

tory". o wiele seybaiej wvkonane 2l0Siainl\ zamówienia
~ Hutę im. Lenina oraz buduj~ się fa.w - Pot'&aeh. Ponadto
brykę

3,2 tys.
le godrzjn

lenniu

~ga „EJ.ty"
poświęci. na

spool:ecrzme · pneymiasta i terenu

wie-

prace

upi~szaruu
zakładów.

Kiedy

łBł

Dolkoń02'J0llie zie
Cłlronlcle"

mentach ,,eza.sów
jakie ogłoszPin.o n.a

sllr. 1

zacieklej propagandzie .anty.po!
skiej diwa materiały n.a pierwdWJe pozycje
szej k<>lumin.ie,
na kolumnie komentarzy ~az
na dalszych
4 inne pozycje
Observer"
stron.ach, ,,J'ewish
zamieS'ZCza na okładce zcldęci.a
bOhawarsza....,.sk~ege> pomnik.a
tęrów getta, przy kt(>rym peł
polscy
!!<>norową
wartę
nią
Zdjęcie
harcerze.
żołn<ierze i
ro świadczy o szacunku, jakim
polskie otacza
spe>leczeństwo
tych, kltóra:y padli w
pamięć
walce za wspólni! 'spraw-:. Ale
duży podpi>S pod tym zdjęciem
w

tano

współobywateli jako
dows~icb
część ~spółnej w.&lki z bitłe
rowsld.tn naje:fxiką.

~olska potępiła a.g.resora. Ma
to bY'ć represja za potępienie
napaści Iz~111 na . l<Taje ar•bskie.

„.Jewish Observer ' f obwii.esz-

o

nie może odpowiena to pytanie, poniedzi.eć
waż pokój wecUug jego silów
jest to ,,il"zecz ni.euchwybna".
on do ?.:l"m;umienia, że
Dał
zam.ierza się zwrócić do Kon
gresu o wyasygnowanie dodaitko~h sum na woj111ę w
aqe nie powieWietnamie,
jak wielka
dokładl'lle
<Yti.ał
będzie ta suma.
dt<:ial,

pogardy'',
Zachodrz:ie,

Syj<>n:istyczna lcampaniia anpr<>Wadwona jest na
typolska
terenie W. Brytan,ii szczególnie od czasu ostatinlej W<>JnY
kiedy
!!a Bliskim Wschod'Zie,

n.a

za.pyprasowej
perspektywy Jl'O'looju

w Wiebnamie Johnson powi e

pomoc Polaków,
z.at~ać
ży
walkę
tra~aU
którzy

poSwlęca

prezydenta USA

konierenc,i<i

Antypolska oszczercza propaganda
„Jewlsh

O

I

w następnym
roku

Już

mu.

(d.)

tG

broni .
. 1"nterWeOtÓW

głóu1nnch

o

"

wyprodukować

w kll"ajn -

z

zrzu.eiłi w
W lipcu hr. glównod<>W'Cld"La. ku 1965 Ameryklllllie
p-oludniowym Wietnamie 17.659
cy woj'Sk amerykań skich w
ton napalmu, a w roku 1966 Westm.cxre- 54.620 ton. gen.
Wietnamie
lain.d opuiści swe stanowisko i
Dotychezas jedyme <Ylko sa
obejrni.e funkcje s:z.efa szta- moloty zrzuciły na Wietnam
100 tys. ton napalmu,
około
bu arnrii. Wiadomość tę
tj. 3 razy więcej niż podczas
oczekiwaną zresz.tą od dawna - _pod.al w piątek prezy- wojuy koreańskiej.
deut JohnsOlll na tradycyj--~~~~~~~~~~~~~~~
nie nie zallJ'(llW1edzianej koaJ.f e
il"entji prasowej w B±al:ym Do

:ilośoi pro&łiownldodatlrowe
ków i ap;iraWry U-akcyjnej.

M. in. posta.nowiom.o przyśpie
budowę 4 transformatorów prze,macZlOllycb na eksport do Jug'Mllrlwiii oraa: 2 dla
:lJw.łązku lta.<bieck!ego. Dodatsię

skrócić

J"edną

amornkańskJ.Ch

relD-OIDtów 28 ilransforma.torów
przedsiębiorstw
dla różnych

szyć

wyprodukuje

Napalm

zlorone

postaoow.iooo

0

Dymi-

trowa ora:z 2 dla buty „Ba-

óla
zobowńązań
podjęciJU
UClJcrW!łia V Zj.atrou pa.rtili.
Ląozna wariość Z'Obowi;\zaó
wynosi przes7lło 8,3 mJ!ll zl.

kowo

nn.

-

że

Wietnamska Agencja Prasowa podaje, że napalm jest sto
sowany w południowym Wietnie mającą
namie na skalę,
dotychczas precedensu w historii wojen. Powołując się na
cytowaamerykańskie
źródła
na. agencJa podaje, że w ro-

będziemy mieć
następcę

,,Batoreq ou?
ze str. 1
sprzedano bryityjski
„Queen Mary'' ma być sprze
dany również dr:ugi olbrzym
(C)

D-O'końc:lle!lie

Tak .np.

„Queen Elisabeth" niedaw- ·

-

takrż.e sprzedaru> jeden z
ilraneatlwityków:
fraincuskic:h
wybu<iowany w 1952 r. i r<YZ-

no

szybkiość 25 węzłów
za cenę 3 mili<>;;;_ów dolarów. Czy w tej sytuac}i wa.r.tx> wydawać aż 3<)---

wijający

Fland:re"

40 milionów dolarow na nowy, wybu<iowainy llb1l. :namówienie statek pasażerski.?
Trzeba 1Ju dodać, że przy-

zwraca się
cza, że „Polska
Wewnątrz IHllMIHDIMAIMMllllllDMD&&UU•IDHllDBllDHHIRIDIHDllHRllllllllllllllD
Żydom".
przeciw
numeru znajdują się .aż ttzy
jak
statek
ta.ki
kład<>'Wo
kolumny materiałów anty.polwsipompńiany t..'J)II"Zednio „Flan
skich, w tY!'l główny koIJ'.!<'Ddre" m<Yi:.e służyć na reglrlar
t.arz. Jeden z materiałów zanej lin.id. paSaźerskiej jeszcze
tytułowany test „Ag-0mia pol(D) Dokończenie re s-tir. 1
12-16 lat. A mtem w przeWszęd'Zie
tow. Wiesłaiwem na czele" odżydostwa".
skiego
dŁugie
poniewaj: w
Zgierzu
wystairezająco
~
Da więkswść kadry wykla<iow
ta sama nllta:
była sie wcZOll'ai w
atakuje si~ syjcmlz;m,
Polsce
wyijaśniła
by...
w)"l)OIWied:z.iała
czasu,
go
ogól'lbOmiejska narada aiktyców .tiawno
Polska jest kr_ajern~szalejącego
<>jedza socjali:anem to
wu, która poświęcona była
się
si~ ostatecznie sprawa dalsrej
aintysemityzmu. Warto dodać ,
transatfantycnaik mi.aleźli się wśród n.iej
kOIIT~u:Irlctlury w
mówi!filiu o.>talfmich wydairzeń
te materiały zamieszcza~e
że
„popra
rewi~'rm'iści i
uczel
>zych
jeszcze
wyż
niektórych
na
kiej żeglUJW.e pasażerSkiej wolarNłch czasopism wyda
są n.a
wiacze" oocjalirzmu. za którrv
ni.a.eh w' kraju. Referait na
bec ilronklulrencji współczesne
przez ośrodki, które
w.anych
mi -poszła część studiującej
naradzie wygło~ił I sekreta<rz
-go lotnict;wa !. by móc pow pierwszych lat.ach szalejące
H. Piaskow3_kj,
PZPR
KM
m ł-Od!Zi eży.
go w · P<>l.>SCe terroru o;.upanmyśleć o ewentuaiJ;nym k:Qlejta nie dawały wiary meldtmktóry omówił genezę tych wy
!!lym następcy fl.agow.ego statNa zak-Ońezenie spotkania pazakom " przek.azywarnym na
s1zerokio natak:że 1
daorzeń a
ilru floty po'!sk.ie-J, Nie bez
bianicki aktyw partyjny wy·
organiiziachód przez polskie
świetlił zwa1rte. iednolite stado I sekretarza KC
stosował
znaCZJen;iia. .j est przy tym fakt
cje podziemne o realizacji pia
Gomułki
,
tej
Władysława
w
PZPR.
nowi;;iko jak)e z,a,jęłv
dogodnej ~ktualnie gytuacjii:
obywateli
ni>w eksterminacji
list, w którym m. in. czyta.za~iersk'ich
zał~gi
spr&wie
u.amierzamy nabyć tra.nsatla111
polskich, w tym również obymy:
kładów pra<;y_
tyk w okresie gdy ilnni arma
wateli pochodzenia żydowskie
W z:Ustoiałej sytuacji cał
...
„
W&P<'
go i nie zrobiły nic, by
torzy pozbyw~ją się iCh i gdy
Na<St<!,onie glos za1brał sekre
opowiadamy się za
kowieie
z hitlerowskimi
w.al.kę
móc
niejeden statek jest lub bę
tarz KW PZPR - W. Bek,
kursem polityki pa.rtli wyraludobójcami. Te same koła fidzie oferowany na spraed.aż.
który w wy3tąpieruu SWffm
żonyin w Waszym, tow. Wiepozycje wydawnicze ,
nansują
przemówieniu z dnia
sia.wie
J. GRĘBOWSKI
udzielił wyjaśnień na pytania
polskie organrnaoskarżające
19 bm. i stwierdzaD_!y, że niZJ?loszone w trakcie dyskwji
cje pod2ńemnę o to, że były
pozwolimy
nie
gdy i nikomu
lnllllllllłlUlllllf""""",,,_""""""'_
orzez uczesbników narady.
one „przesycone ,a.ntysemityzładu w
porządkUj, I
zakłóci~
uchwalono
Na zakończenie
mein ~ nie chciały· udzjel,ąć, po- • naszej ludowej o)eninie.
chwił
Gomułki, w
W.
d-0
listu
tekst
mocy- walc-l9cym żyd1>m". 'I:e
poparcie
'Pełne
Wyra.iamy
którym m. in. czytamy:
np.
oskarżenia,
go rodzaju
partii,
nas11ej
dla programu
na llifebęd'l.ie-my
i
soboty
z
W nocy
„Dokładaliśmy
pod adresem Armii Krajowej ,
Centralnego
Komitetu
dla
d~ ielę Reuter doniósł w depedokładać wszelkich starań. by
zawiera nowo wydana w LonWiesławie
tow.
PZPR z Wami,
wojska
że
Ammanu,
z
pokolenie było spadkos zy
młode
dynie książka Yuri Suhl pt.
na czele, dla socjalizmu i poidei. Wierność
izraels kie otworzyły w dwóch
biercą naszych
„They foug_ht Back".
koju".
ogień na wscho<Ini "
partii i jej polityce najlepiej
miejscach
„Robotniczy
produkha9łem
czynami
Pod
brzeg rzeki J o rdan, uż.ywając
wyrażamy
Lud-zie z tych kół robią jed
i artylerii. Szczecyjnyn1i podjętymi dla uczczejej
moźd2ierzy
Zgierz wiernv partii i
noeześnie wsa:ystke>, .aby w :_nie
brak.
gółów
Zjazdu".
V
nia
z
Centratlnemu
Komitetowi
dokulicznych obiektywnych

Narady aktywu w Pabianicach i Zgierzu

Z ostatnie•
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'\\~I Pr:p<f mi:trzostwn mi Polski w boksie

c::~~~~f:l!~~";f S1edm1u

Juniorzy Katowic
prowadzą wpucharze
dr Michałowicza
rozpoczęto
Wczoraj w Loorzi
spotkania kolejnej edycji rozgry
wek piłkarsk~eh juniorów o Puchar im. d<r Michałowkz:a.
w p ierwszych meczach Kato%:o
PO'mlań
wice II pokooały
a L69ź prregrala z W:ro(0 :01
clawiem 0:1 (0.;,_0).
Dziś o ge>dz. 10 I 15 na boisku Orła dokończenie turnieju .

Inauquracia rozqrywek liqi

z
ro:mnawialiśmy
tegorocz.nych
głównym

Wczoraj

sę

mi
P<>iski
bokserskich
strzostrw
i
Pe>z:na<niu)
(31. III. -7. IV. w
p. M. Sikorprezesem LOZB
skim.
Tematem naszej l"OZmowy był
lod.zkiej i szand-ruży.ny
skład
se naszych reprezentantów na
ringu w Pozna~iu.
d-zią

ŁKS

ka.ndydat.ami na
Pewnymi
wyj.aro do Poznania - mówi p.
są: Piotrowski '#
M. Sikorski Cichacki w
w.adze papierowej,
Grzegorzewski w leki:nuszej,
Rynkiewicz w le\<ke>pół
kiej,
średn.iel. Filipiak w półśred·niej,
Stańczykowski w średniej i KU·
backi w ciężkiej.
pełny
wystawi
Czy Łódź
-

z Sarną przeciwko Rucho\vi

optymistycmie przedsta-\, gę S>ltorzyst.ać z usług KrzywoDość
z n-ia i Nowosielskiego. W począt
wi.ają się ostatnie meldunki
przed dzisiejszy>m
obozu LKS
meczem z Ruchem Chorzów. Na
treningach wyraźną zwyżkę for
my wykazywał Sadek, powrócił
do zdrowia sarna. Na dzisiejszy
mecz trener w. Pegza ustalił
3. A
3 4 system g.ry oto skład LKS na meoz z Ruchem:
Kowalski, SzadWilczyński kowski, GutowSki, ązefer - sus !d, Sarna, Studniorz - Nowak ,
s.:i<iek, Gapiński. W rezerwie:
Pol.a.I<, Pietreyk
Karasiński,
Kow.a-rski.
(PAB.)
WŁOKNIARZ
DOBREJ MYSLl
Wozoraj ro'ZJtllawialiśmy z trepabLanickiego
nerem piłkarzy
W§tróbskim o
Z.
WłóknLar:z:a
pNed dzisiej.szym
prognozach
,
meczem z ROW.
Ba<rdzo pe>dbudował nas wy
nik w Bydgo.srozy - mówi treDrużyna
ner z. Wątróbski. dobr2e nastaj€st psychicznie
znaczy, gdyż
wi<>n.a , co dużo
przeciwnik te> lider ta·b eli i ostatnie> przecież wygrał z zagłębi<>!U 3:0. Slli<oda, że nie mo-

- 17)
2-(-66
. m-_,2 niIENNm..1..o~-1-

SPORT

międzvwojewódzkiej

pewnych kandydałow Zasłużone zwycięstwo Włókniąrza {Ł)

do Poznania
na wv1·azd
6

ROW,
Pabianice u~ó~iarz
llga, godz. 11.15 w Pabiani-

II

cach .
Cza.mi Radomsko - Stal Kraś
mię<la:ywojewódz.ka,
liga
nik,
godz. 15 na boisku stali w Radomsku.
Wawel
Siatkówka. Anilana Kraków, I liga mężczyzn, godz.
11, ul. Te·resy 56.
WyPiłka ręczna. Anilana brzeże Gdańsk, godlz. 10 w ha!i
na Widzewie .
Stairt Lódź Tenis stołowY.
Start Gdynia, I lig.a, goo.z. 11,
ul. Teresy 56.
Koszykówka. Górnik zabrze qwa.rSpołem Piast Brzeg,
di.a Wrocław o wejście do II ligi, godz. 10 i 11.30, U'l. Północ
na 36.
Olsztyn j'llllioBoks, Łódź r&w o puch.ar GKKFiT, godrz. 11
w h.aii na Widzewie.
Iru:lyPodnoszenie ciężarów.
w idualne mistrzootwa okręgu ju
niorów, g<>dz. 9, ul. Za.kątna 82.
Gimnastyka, Mistrzostwa klubów .związkowych godlz •. 9 w Pa
lac;u Sportowym.
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będa:iemy

meczu
kowej fazie
stara!l.i się od'kryć karty przeciwmika, by stosownie do tego
C>dpowied<nie lekarstwo.
znaleźć
SZEWIAŁŁO ZAGRA
w RACIBORZU
Wczor,_,, piłkarze Startu wyjechali do Raciborza na mecz z
Unią. W zespole bałuckim wystapi po dłuższej przerwie Szewiałło, natomiast MilcZ.a-rek nadal choruje. W .at.a.ku, na lewym skrzydle grać - będ'Zie praw
(!!IS)
dopodobnie Sobolewski.

nad

skład

- to jest 11 za.wodników?
Niestety do PO!Ulailli.a wy· jed.zie - tylko :o bokserów. Mamy lukę w wadze półci<:żkiej.
kiedy ustalone zostaną
A
nazwiska. pozostałych za.wodników?
Przeprowadzimy ostry spa<r
ring 1 wówc'LaS przekooamy się
czy Kardas jest lepszy od Radzikowskiego, Kruk od Korkosińskiego, a Kaczorowski od Ro
sińskiego,

ma
nia

Który z naszych pięściarzy
szanse odnies.jew Poznaniu?
:G21Q__ewne wszyscy możemy

największe
zwyeięstwa

liczyć

na

Przed

tym

oczywiście

Stańczykowskiego.
jeżeli
!>Okserem -

potrafi

dobrze

wal-

może otwoPoznaouu,
czyć w
perspektywa
srreroka
się
rzyć
z wyjazdem do MekSYłącznie

ku. Nie przesądzajmy sprawy i
pe>ezekajmy n.a pierwsze meldrun
ki z pomań&kiego - ri.n gu.
Ilu w ogóle llll>.Stalo zgłon<>
nych bokserów?
Jak dotychczas zgło.szonych
W g.ruple
jest 188 pięścia;rzy.
faworytów znajdą się niewątp\l
wie dobrze nam mami za.wodnky: Skrzypcza.k, Gałązka., Gro
dzień, Kulej. SłyStZałem, że stara.nnie przygotowuje się do wal
ki Gugniewi<'"z, który chce :zirewanżow.ać się Treli.
Czy k'toś jeszcze obok pana wyznaczony został z Łodzi
Kolejnym pr..:eci-wniJki1!flll szczy do sędziowania 2aw0dów?
piornistów Ą<nil.any była w~
Kierownikiem łódzkiej ekiraj drużyna Spójni Gdańsk py jest p. Muszyński, treneremaktualny mistrz Polski t~gococz Kasznia, a z sęd~iów wyznaczoJak przystało no pp'. Łabuziewi~Za i Kubiaka.
<tY,oh roz.grywek.
na mistrza gdańszczanie zapre- Csla naS>Z.a ekipa
w Poznani.u
i zamelduje się już 3-0 bm.
zentowali ba,;d·ZQ ładną grę
pokonali Anilane 23 :10 (10:5).
J. Nieciecki
RozlmaM1iał
(m)

Mistrzowie Polski

wysoko pokonali Anilanę

Concordią

Łódi Meczem Włókniarz
ConcordJ!I. Piotrków zainaugurowano wczoraj rozgrywki rundy
wiosennej ligi międzywojewódz
kiej w piłce nożnej. Spotkani_e
zostało zasłużo
to zakończone
Włókniarza
ZWYcięstwem
nym
2:0 (0:8), BraJ!!lti sB"zelili: Grzyb
kowski w 65 min. i Ja.kś w 82
min.

Mimo stosunkowo dużej przewagi włókniarzy, długo nie mo
gli sobie oni dać racy z nie-

Koszgkarze
Społem

bliżej

u s tępliwie

i Gwardii

li ligi

Społem
łódzk.iego
Koozykal"Ze
i Gwardii W<I" oeław awansowali
do finału rozgrywek e> wejście
do n ligi. Ob.a te respoły wyz Górnigrały swe sPQtkania
kiem (Zabrze) i Piastem (Brzeg)
i tym sa>mY'!Il ich dzisiejsze gpe>t
ka.nie ma cha.rakter tylko prestiżowy.
pokonała
Gwardia
Wczcraj
Gómika 72:64 (33:28) , a Społem
(37:19).
84:5-0
Piastem
z
wygrało

(S)

Polska

Rajski,
Guzicki Włókniarz:
Bednarek, Chodakowski, Staszew
ski - K«zimierski, J. Zalega Garkut, przybke>wski, Jakś, Ma
ciejewskl (Wojnowski).
Gut-_
Concordia: Grelewski knecht, Gawlica, Cieślik, Zięt
(Grabski),
Motyka
kowski Cichomski, szk ud- ·
Krystman !arek, Koprowski, Lauch.
p. L.ankiewicz z
Sędziował
Lodzi. Widrow ok. 3 tys.

grającą

defensywą

Dobrej technic-znie g·rze
s>ości.
przeciwstaConcordia
łe>dzi.an.,
wiła ogromną · ambicię i zdecykiedy
tego,
z
Cóż
dO<Wanie.
pi<>trke>wianie- bardzo rzadko wy
nrace>wywali sobie po.zycje strze
leckie. W sumie jednak w grze
Concordii widać pewien postęp
do rundy wiosen·
w stosunku
nej.
tre>ehę
Natomiast Włókniarz
nas r o zcża•row.at. Łodzianie nadal hołdują grze technicznej, ale
icn grę cechuje zbyt duża mięk
kość, a momentami nawet brak
przy bezp'ośred
zdecydowania
nich starciach. Wczorajszi pojedy•n ek stał jednak na mezłylń
(ms)
poziomie.

Tunezja 11:'7

W rew.ainżowym, międz!Y'pań
mecz.u pięściar s kim,
stwowytm
rozegran y m w sob o tę w Katowicdch, P olska p o k onała Tun e
Polacy wystą pili w
zję ll_;7.
rererwow_ym skł.adzie. a mimo

to od!'ieśll zasłużone zwyelę
stwq. W pols kim zes·pole doZbig.niew
f ormę wy k azali:
Ole ch, Wadas , Staws ki i Rudkowski.
brą

www11HnaM1HH1mniHHHHmmnmmm11m1m11,
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Nasz nFiał 125 P" r;ostał „zakorkowany„ na ul. Słe:nklewtMa, w JtObliłu Nawrot. Gdzie moina było sięgnl\Ć
ok.iem, wsz.ęd?Jie dłul!imł sznurami sta.ly l!>&IIIOOhódy '3-kioh Jak my niesaesęśnłków. A kiedy wresacle pokona-

~
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!

llśtny

-

jadąc

kilkadziesiąt

5

=

~

ohyba jesrroze

żółwie

w wolniejszym temPie nit

-

odcinek Sienkiewleza do Moniuszki,

==_====::

=====

ciągu

można ją pokonać

gdyż

od Nawrot do

Moniuszki

przestrzeń

staira.liśmy

jest

przeeiei niewielka i

po~

czas „samochodowego korka" nie

-=

udało

się

„wybić"

z ulic

ipotetyczny plan za-

ną

że
bowiem,
kłada
właśnie w 1980 roku
tysiąc
każdy
na
naszemieszkańców
go miasta przypadać
pojazdów
będzie 80

czas

sytućl4l\fa..

H

Nie
tym
dynapod
micznego rozwoju produkcji
Liczby
f;aLa".
„polskiego
trzeba więc było skorygować
i podwyższyć planowaną ilość
po9iadanych p~zez łodiian po
jazdów o dalsze 60 na każdy
t ysiąc. Wynika z tego więc
jasno, że w okresie tym milowymi krokami gonić bę
dziemy najbardziej zmotoryzowane kraje naszego globu.
I tak np. w roku 1985 po polsię
poruszać
skich szosach
brdzie tylko samych samochodów 3,2 mln, czyli wymamechanicznych.

przy
wzjęto
uwagę zapowiedzi

i_======-

jak
J'IJ:ie
przypu=no

dotychodcin-

już

d'llfś

Pl'ZM poja11dy, esy

teł

nie.

skrzyżowania
między
ki
Po dłtJ«iell wa.halliaell peeta·
mi, a właśnie same skrzyżo nowiono przeprowad11it reorga•
niektóna
teraz
Już
wania.
nizację w dwu et&paeh. Pierw·
rych z nich kierowcy cze- •
szy z nich ma byt zakoflea)ny
kać muszą na wolną drogę
do 3 m inut . Stąd też śred do koń-ca przyszłe-go miesiąca.
nia szybkość poruszania się Wprowadzone ~taną wtedY
samochodem po Łodzi wynosi zmiany
ruchu
o~anizaeyjne
zaledwie 5-7 km/godz. Ła kołowego w śródmieściu, Etap
two więc z tR.go obliczyć, że ten obejmie wymianę znaków
za kilkanaście lat, przy obec
Wl'!"OWadzenie
drogowych,
nym systemie komunikacyjnym w Łodzi, przy dynamicz dw6ch cląg6w jednokierunko·
nym wzroście ilości pojaz- wych, z pierwszeństwem przejaz
dów , samochody w ogóle nie du, ze wschodu na zachód i
lub odwrotnie. Ciągi przebiegać bę
się poruszać
mogłyby
z szybkością kil- dą ulicami Wieckowskiego i Ja
jeździłyby
kuset metrów na godzinę. Ja- racza
1905
Rewo! ucji
Oł'U
ko ciekawostkę warto dodać.
roku I Pr6chnika. Wprowadzoże obecnie przejeżdża przez
ne :rostan" •ównie:i maki be11•
skrzvżowanie w cenkażde
trum Łodzi 1.200-1.~00 po- W7{:ll'dnego zaka'T.U zatrzymyjazdów, przy czym szybkość wania się w odlei:-łośei 30-40

~,Zakorkowani"

niej Po jednej stronie tna prze
mian między sk·r zyiowanlami)
wprowadzi się zaka'll zamy·
mywania pojazdów, a po drugiej mortliwość parkowania zostanie ograniC1Zona czasem. Podobnie zresztą będzie wyglądać
sytuM:Ja na trasach wiodących
ze wschodu na zachód.
Parkować bez ograniczeń bę
dzie m&tna jedynie na wszyst·
kich małych, nię mających wię
kszego zonaezenia dla komunikacji, ulicach. W śródmieściu
samochody będą mogły zatff,ymywać się na takich ""· jak
Traugutta, Moniuszki, 10 Lutego. Duże możliwi»ci parko·
wania pozostawi słę na ciagaeh
po
i to
jednokierunkowych
obu stronach.

Uporządlrnwaniu

ulegnie

świetlna .
Niek'tóre skrzyżowania otrzy
sygnalizacj_ę
tym
mają przy

również

sygnalizacja

naJtaka
sygnalizacja zainstalowana zo
stanie na bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic PiotrNovum
kowskiej i żwirki.
polegać będzie na tym , że ul.
żwirki. tak jak dawniej podul.
zostanie
porządkowana
Piotrkowskiej. Aby tramwaPiotrje mogły wyjechać na
kow„ką. będą same wlączaly
czerwone
ulicy
wzdłuż tej
światło. Jeśli do skrzyżowa
nia nie będzie dojeżdżał ża
den tramwaj. światło czerwo
ne zmieni się na zielone,
uJ.
przejazd
umożliwiające
Sygnalizacja
Piot.rkowskiej.
tak pomyślana. aby
będzie
czerwonego
włączeń
suma
światła nie była większa od
czasu oalenia się światła zieJonPiro.
nowego

typu.

bliższych

Według

przewidywań

same te
Oczywiście , tylko
nie uchroniłyb:
po•unięcia
przed „kataklizmem"
Łodzi

kółka po4-5 rodzina. Samochody zatem staną
powszedniosię dla łodzian
ścią. Garażować je będziemy .
na
jak to ma już miejsce
że
bez obawy,
Zachodzie,
nam ktoś w nocy skradnie.
Jednak spece od komunikacji
za ruch droodpowiadający
gowy w Łodzi nie będą mogli spokojnie spać. Nieustannad
nie trudzić się będą
i
szybkich
opracowaniem
sprawnych ciągów komunika
mieście.
naszym
w
cyjnych
to już dziczynią
Zresztą
siaj , gdyż sytuacja w tym
zakresie (zwłaszcza w śród
pogarsza się niemieściu)
mal z każdym dniem.

rzone

siadać

dziś cztery
będzie co

badania przeSzczegółowe
p rowadzone przez Inspektorat Ruchu Drogowego Pracowni Urbanistycznej Łodzi
przy współudziale Wydziału
Komunikacji DFN-Sródmieś
cie potwierdziły, że o ile w
ubiegłym roku skrzyżowania
w centrum miasta były w
stanie „przenieść" całkowicie
ruch kołowy, o tyle w 1970
r. wszystkie ważniejsze wę
poza
komunikacyjne,
zły
ulicy Piotrskrzyżowaniami
kowskiej, zostaną całkowicie
zablokowane. I tak ruch na
ul. Sienkiewicza, na której
i dziś tworzą się korki samoo.„ 100
chodowe, wzrośnie
proc. Przy czym głównymi
puniktami newralgicznymi sta

jazdy z
a mniej
sza ze wschodu na zachód.
większa podczas
północy na południe,

jest

„zazagrożone
Najbardziej
korkowaniem" jest śr6dmieście.
zaono
Cho~ bowiem zajmuje
ledwie 20 pro<:. p0wierzchni
miasta to jednak ., przenosi'' 70
proc. ruchu drogowego, gdyż
tu pracuje 2'75 tys,
właśnie
osób, z których roraz więcej
przyjeżdża do pracy własn ymi
samochodami i mieszka tu pon~d 30 proc. ogółu łodzian. Pow śród·
się
za tym mieści
mieściu cała przecież masa instytucji i urzędów posiadają
cych własne pojazdy. Niemały
śród
wpływ na „korkowanie„
tramwaje i
mieścia maja też
dopiero
I
autobusy miejskie.
metro (marzenie, rzecz łódzka)
usprawniłoby

m od skn:ytowalł. 'trmoł'lhri
to, mówiąc jęeykil!'m fachowym rozczłonowanie ruchu na
Dostosowana
tny otrumienle.
do tego systemu E<Mtanie rów·
nież sygnalizacja po.zioma. tzu,
na całej ulicy (na pierwszy
ogień pójdzie ul, Piotrkowska)
wymalowane będą zDaJld zobowiązujące kierowców do jaz
dy właściwym strumieniem pasem. Poza tym 11a wnystkich ważnych elaguh komun;~
kacvjnyeh s północy na po·
łudnie, a wiec na ulicach W61·
czańsk.iej, ltiliftskiego, wschocl•

XX wieku, jakim jest motoryzacja. W drui?im więc etapie przystapi się do wyburzania hudynków przy skrzyPozwoli to pożowaniac!).
tvch miei~<'ach
w
szerzvć
widoczjezdnie i zwi(:kszy
na dwupozioność . JPdnak
mowe ~krzyżowania poczekał
bedziem:v musieli jeszcze dt_u
go. Podobnie zresztą jak na
obwodnice. iaką zafundowal
Astronomiczne
sobie Par:vź.
bowiPm koszty budowy obwodnicy - pary~ka pochłonę
ła 200 mln nowych franków
nie pozwalają na szybka
jednak
Ona
jej realizację.
przed
Łódź
uratowałaby
perspektvwami, które malujP
w
dla wielkich miast już
niedalekiej prz:vszłości Matte
nowelce
Taivonen w swej
„Zakorkowani". Ten fiński pi
gigantyczne
że
sarz twierdzi,
„korki" samochorlowe w mia
stach Ulfliem<Y.i:liwią czlowieko
wi poruszanie się nawet piewro i skarzą f!.O na ciągle prze
bywanie w obrębie jednego.
stale stojącego w miejscu, sa
mochodu, edyż powrót dn domu za,grod'~ą mu miliony
posię wokół
znajdujących
jazdów.
Bądźmy

dobrej
jednak
I miejmy nadzieję, że
wtZJa Mat'te Taivonena pozostanie jedynie wizją o „zakorkowanych".
myśli

(KL. EM.)

komunika,,ję

mle,iską..

Konieczna jest więc reorga·
niz.acja łódzkiego svstemu komunikacyjnego. Pr-zema wia za
wspo.mniana
tylko
nie
nią
pr.zez nas groźba zakorkowania
naszego miasta, ale i stale ro•
wypadków drogoilość
snąca
wych. W roku 1967 tylko w
ich
zanotowano
śródmieściu
3.267. Były one m. in, wyni·
pr.r.ykiem niezhyt właściweg10
stosowania naszych ulic do tak
i
kołowego
ruchu
wielkiego
dobre
pieszego. To co było
przy konnych dorożkac!h stało
się zmora przy S?!ybkich - rM>woezesnych samochodach. Ja·
kie jednak nadać kierunki re·
organJ7,a cji? Od właściwej <><1powiedzi na to 19vtanie 7,ale·
7y bowiem C7Y Lód>: pod?.ieli
.,,.chodniomiast
wielu
los
zagwożdżonych
euroiPejsJdch

zamieszczamy

liedziel1y
maRa-z.;yn
„Dzieanika
tódzkieeo"

dziś

"Recepty na

me

~-------

Ahy dobrze
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się
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mło~zieży
pamięta

nawet

Łodzi.
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--------------------z pomocą „wkuwającej"
Pragnąc przyjść

wyja.li:
sit k:rótk.o
10-15 minut. No tak, ale my
w
pieszo
glądałaby w roku 1980, gdyby przyjl\Ć obecny roczny przyrost samoehodów w naszym mieście i gdyby wów-

=§_==

1

upłynęło

minut.

Opis ten zdziwi was zapewne,

=

.lu#. za !JO dni n1atural

~---~~-

pamiętać, należy:

?i~ Ucząc się stosować pracę myślową

**

Rozkładać vowtarzanie
Uczyć się mdodą c,ałościowo-częściowo
całościową

••
. •. a my

młaśme

powtarzamy metoaą

clęsczowo-ca

łośc1ową ...
ierwszym psyclloloJtiem. ldtóry ba•
dał orocesy Pamięciowe bvł Ebbinz
haus, jego praca „o pam ięci" wydana zo;;tała w 1885 roku, Odkrył
on dużą ilooć praw proce>ów pam 1eciowych. które późniejsi badacze sorawdzali na nieco jnnym ma":
teriale, rozszerzali i urzuoełniali.
M. in. Ebbinghaus WJ>rowadzil
:?7Wl,ll.ą il'llO:Wą metodę badania stoonia zapamięta
nia mruteriału, którei?o się uczymy.. Chodzi tu o
tzw. „metodę zaoszczędzania'.'. w której miarę zajes:t proceD"t
materiału
jakiegoś
pam ; ętywan.ia
zaoszczedzonego czasu potrzebnego do PoWtaąania
w tra.kcie ponownego uczema się tego materiału. Np. uczymy sie jakie!!oś wiersza; na to. a:by
móc go bezbl~nie powtórzyć, potrzebudenw na
uczenie 15 minut. Po jakimś czasie stwierdzamy,
że zapomnieliśmv go, uczymy się więc ponownie,
jednak tym raizem 'O()trzebujemv tvlko 10 minru.t
na nauczenie. A wiec zaoszczedziliśmy 5 min:ut,
czyli 33 proc. czasu ootrzebnego na l!lauczenie się
za pierw;zym razem.
ILE POTRZEBA CZASU?
Spróbujmy odoowiedzieć na pyitainie. czy iSlnieje
zależność mi~m ilościa materiału. którv mamy
zapam i etać a czasem ootrzebnym do jego naucze
nia się, a jeśli istnieje, to jak ta zależność się
przedstawia.
Wszy.;CN na pewno zl!Qdza &ię z tvm. że na nau
czen.ie sie na parmęć materiału dłuższeg 0 ootrzebu
jemy wieksze; ilości czasu. n,iż na nauczenie się
materiału króts:zei:o. Natomiast co do tego. ile
wiece1 tego czasu patrzebir. uczący się zwykle. nie
mają jasneiro POl!ladu, a racze.i mają t>OJ!'ląd .ta1sz~v. twierdząc, że do nauczenia sie n'P. dwa razy
dłuzszel!'o materiału 1>0trzeba dwa raz:v wiecej
czasu. PrzY'SteP'ltiac do el!Zam\nu uczacy oostei:ru.materiał np, na
ją na .Ol?Ół właśnie tak. dzielac
trzy rowne części, następnie uczac sie jednej e-ześ
na iel 'P?'ZY·
paświecill
iaki
ci I oceniając czais
swo.ienie, na pm:m:fale dwie cześci nrzeznaczaia
dwa ra7.y wiece; czam. Czy r;1:eczvwiście istn.ie]e
taka prosta zależność?
Je.żeli wzrasta ilo5ć ma<teriału . kltóry mamv za·
J?8-mtetać. wz:asta. również i czas ootrzebnv do
Jego nauczenia się. Wzrost ten nie jest jednak
wi>rost 1>r0Porclonalnv, dl? x raw zwiek3'Zoneiro
materlahl cza ~ patrzt>bnv do ieiro nauczarria ~a
sh w ;ecei niż x razv.
TO CO SENSOWNE - ŁATWIEJ SIĘ PAMIĘTA
Za.jmijmy sie obecnie sprawa zależności miedzy
st0pniem sen<;0wności danego materiału a cza~m ootrzebnym do lego zaoamietania. Materiał
sensowny jest szybciei zapam ie t vwa.ny niż materiał bezsen.sownv. Por6wnuiBJC czas ootrzebnv do
:i:apamiętania 200 ~łów ooezii z czas em ootnebnvm
do nauczPnia sie 200 7.l!łosek bez•f'nsownvcb może
my stwierdzić. że teito O'ltatnieeo tneba prawie
d7.i~ieć razy więcel. Większa sZYbkość 7apamiety
WM!ia poezii w stosunku do orozv możemJV wvtłumaczvć tvm, iż w zaoomiPtvwa111iu tei oierwszi>l duża rolę odl!l'vwaia rvmv I rvtmv.
Z podanych wvźei faktów można wycia!!'nać
wniosek. że oowinniśmv starać się nczvć materiasen.sowneito. Tak, ale nie
łu jak najbardziej
WS'Zyscy autor7v czy wvkładowCPV P'>Siad~ ia dar
j9<:nef!o n_rzedstawiania swoich mvffli. Wówcza;
nale-iy samPmu oowie<'ić czas i wvsi łek na mvślo
we onracowanie danego materiaht. n:r jaik na:llep,ze zrozumil!'l1ie !?O, nadanie rnu iak na ivriekszel",., stopnia sen~owne>ści. Dnża oomoca może być
robiE"Tlie S'tre<zczeń. 'Planu ito.
MP AMJĘTYW ANIE I ZAPOMINANIE
Pozo;itawmv na chwile pleTW.szą faze procesów
pamieciowych - orzysiwajanie. ut~-•lanie materia
łu. którą zajmowaliśmv sie dotad. a zajmijmv sie
fa.za dru!!a tj. przechowywaniem zapamiętanego
matPrialu.
Odtwarzaiac naucroinv materiał ~wierdzamv zwv
kle, że pewna jego cześć zaPomnieliśnw. Przyjrzyjmy się wiec blliżej procesCJIWI zaoominan.ia. a
szczPi?Ólnie roz.waźmv sorawe związku. jaki zaehod:i:i miedzy czasem. którv uołvnał od chwili
uczf'11ia ;i~. a !lośc;a 7anom11lane1tn mg ,teńału.
nauczaW pierwseym okresie od momentu
n.ia sie •• 7;<1-~ina·n:iv .najwiecei. natomiast w okre
materiału
się pózn1eJS7".'ffi ilosć zaorirriniant>go
jest cryraz mnieisz~. Analizuia.c taki wYkres moż
na11kierlvś
się
czego
teito
ze
E'f°ZVTlUszczać,,
na
nigdy zupełnie nie
czyliśmy
Przypuszczenie
zapominamy.
to potwierdza znany fakt że
łatwiej jest się nam na.kyć
Mórego
mait.eriału,
?o;iow;iie
]11Z

kiedyś

ma teriaru

UCZ"i"liśmy się, niż
zupełnie nieznanego.

Dalszy
ciqg
n

!::tr
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Kaincelairiii Rzeszy, Lammars, ccświaidceył mu, że jego misja w .Alustll1i!i cllOlbliegfa łrońce. li że
odimawdialjąc jeJciohkolwtiek bl:i.ższych wyjaśnńeń.

;,Byłem taik zaskOCl7JO!ly, że niemail nlie ZllB!jdowałem: eł.ów"
Ale praiwdę mówiąc, J>OW>Odów do =sloocizienliia było niewliele.

-

pisał

.msba1Je

odwoł;amiy -

~dh ~.
h!iltlerowskliego 7llllm!ł!C5h<U

ł

Od czasu meuda111egio
st!lJlllu w W~edmJiiu. Ia,tem 1934 ro~u. w traJkcie Jci6rego z3'mOl'ldiowallliY zostal ka;nol.er.z: Dołlfuss, hwlerowsltl ll'Zl\d
Rzeszy syst.ematycim,ie :zimieI'Zał dX> siqpnJiowego pnzy>go1xlowalllJila oftziw. .Amschl!uQ;U,, oz:yolil. anEksji M1str>id pnl1llllZ:
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rza Austrii, von

Schusehndgga:
spotkanie wyznaczono na L2 lutego w rezydencji fiihrera w
Berchtesgaden,
w pobli!żu alpejskiej
granicy
między Rzeszą a Austrią. Przedsmakiem
tego, co oczekiwało
Schuschnigga w tej jaskini lwa
była
niespodziewana,
dem.onstracyjna obecność trzech generałów nowego głównodo
wodzącego Wehrmachtu, Keitla,
dowódcy wojsk
lądowych na
pograniczu
bawarsko-austriackim , Reichenaua, i dowódcy
lotnictwa w tym reJonle, Sperrlego.
najgorsze miało dopiero
nastąpić:
Hitler potraktował
swego austriackiego gościa w
SJ>OISÓb Iście kapralski.
N1e
tylko nle pozwom mu palić w
swojej obecności (Schuschnigg
byl namiętnym palaczem), ale
krzyczal na niego, nie zadając sobie
trudu zachowania
choćby
elementarnych
form
grzeczności,
Cała hist.orla
Austrii - wołał - to ddeje jednej wielkiej zdrady narodu niemieckiego. Ale dość tego: jest
on 'Ddecydowany p<>lmyć temu
kres. Pieniąc się z wściekłości
na WSJl'Olllnienie
pogłosek
o
robotach fortyfikacyjnych
na
pograniczu, Hltler krzyczał:
Ale

- Niech pan słucha! Nie wyobraita pan sobie chyba, że
m~ pan p<>ruszyć choćby jeden kamień w Austrii. aibym
ja się o tym nazajutrz nie dowiedział! Nie 3Ądzi pan chyba,
$e mnie pan powstrzyma, czy
choćby opóźni o pół go<tziny?
Wystarczy, że wydam rozkaz,
a w ciągu jednej nocy cala ta
wasza. śmiechu warta maclllna
obronna rozleci się w strzę
py.„ Chyba ani przez chwilę
nie sądzi pan, że ktokolwi ek
w świecie przekreśli moją decyzj ę ? Włoehy? z
Mussolinim
jesteśmy
jednomyślni.
Anglia!
Anglia nawet palcem nie ruszy w obronie Ausirii. A FraJi(lja? •• ,
Po teJ tyradzie, której celem
„zmiękczenie"
woli oporządu
austriackiego,
przedłożono mu niemieckie ultimatum:
spro.vadza.ło
się
ono
do przekazania pełni władzy w
kraju w ręce zde legalizowanej
od kilku lat partii narodowosocjalistycznej. Zakaz dzialaln<>ścl
partii hitlerowskiej miał
być
natychmiast
zniesiony,
wszyscy uwięzieni
hitlerowcy
mleli ]><>dlegac' a!unestii, bitbyło

ru szefa

lerowiec SeYM·lnąuań mia.ł zostać ministrem spt"aw wewnętrz
nych, inny hitlerowiec Gla.iseHorstenau - mlnit<trem wojny.
Natychmiast rozpocząć stę mła
ły kroki 7Jllllerzają.ce do na'\\ią
zania ścisłej wspólpracy wojskowej (w postaci wymiany ofi
cerów) i ekonomiczne.I - mię
dzy Austrią a Rzesz-.
zdawał sobie spra
wę, że przyjęcie tych
warunków oznacza kres niepodległo
ś-0! Austrii, ale Hitler nie chciał

lkhuschnigg

nawet

dyskutować

nad przedlo
warunkami: Jeśli
nie
za.akcep1owane w cią
gu trze(:h dni, armia niemiecka przekroczy granice! Kanclerz Austrii &kapitulował.
W
desperackiej próbte
zyskania
na czasie usiłował jedynie wy
jaśnlć, że konstytucja nie pozwala mu na przyjęcie tych wa-

żonymi
zostaną

Nłe

udał.o

mu

się

łle!l
miał
zwłocznie

nawet

od Hitlera
&k>wnego
choćby
potwierdzenia
ukladU
niemiecko-austriackiego z 1936
roku. Jeszcze tego samego dnia
p<>wrócił do Wiednia. aby przy
got<>wać „p<>kojowe" ZJednOCZenłe Awsłril z Rzeszlł···
ztery tygodnie, które nastąpiły
P<>
spotkaniu
między
Schuschnigglem
a Hitlerem w Berchtesgaden, przeszły pod
znakiem
wzmagającej się pres.M psychologicznej i woJSk.owej ze strony Rzeszy i gorączkowych prób
wyjścia z
beznadziejnej sytuacji ze strony austriackiej.
Schuschnigg usiłował nie da·
wa<! za wygraną, S'łJUkając OP&r
cia we Włoszech a także w
Wielkiej
Brytanii I Francji.
Wielkie mocarstwa jednak daw
no jui spisały Austrię na straty. Gdy 2ł lutego Schuschn!gg
uzyskać

stu

C

do

P

kłamliwie

uzasadniającej

„konieczność"

z
w

zastraszony Schuschnigg postusznie podpisal
przedłożony
mu tek.Sł „porozumienia". za„
dowalając

się

trzydniową

zwło-

w
w

przemówiemu
Grazu usilowal

przyj~cia

„niemieckim bractom
Austrii'', Hitler w ślad za
posuwającymi się bez napotkania. żadnego oporu oddzfalami
Wehrmachtu w sobotę , 12 marca, w południe
.przekroczył
granicę austriacką ! odbYI trium
talny wjaZd do miasta . swego
dziecii1stwa, Linzu, gdzie ocze
kiwali Seyss-Inquart I GlalseHorstenau. U jego boku, dyskretnie ukryty, znajd'ował się
szet
urzędu
bezpieczeń&'twa
Rzeszy, Heinrich Himmler, któ
ry już p<>przednlej nocy odwiedził potaj1!mnie Wiedeń, a.by
puścić
w ruch
podległy
mu
aparat
cestapo i SS.
Niep<Jdległa
Austria
przestała

wygłoszonym
odwołać się

do opinii publicznej

w obronie
zagr<>żonej
niepodległości,
hitlerowskie bojówki
opanowały
ratusz I wYWiesily flagę ze swa
styką.
Policja podponądkowa
na Seyss-Iqua.rtowł przyglądała
się temu
bezczynnie. Falitycznym dysponentem wl;1.dzy stal
się nowy minister &praw
wewnętrznycll, SChusehnigg z każ
dym dniem przekształcał się w
figuranta.
Dopiero w pierwszym tygOdniu marca kanclerz zdecydował się na des.pe.rackl kł'll>k na nJedzfelę 13 marca zarzą
dził ogólnonarodowy
plebiscyt,
w którym ludu.ość Austrii mia·
la rozstrzygnać,
czy pragnie
zachować
niepodległość,
czy
wejść
w skład Rzeszy.
Tymczasem specjalny wysłan
nik Hitlera, „ wódz" austriackich nazistów Wilhelm Keppler
przywióZI Seyss-Inquartowi
w
piątek, 11 marca 1938 r., tekst
depeszy do kanclerza Rzeszy z
prośbą
o skierowanie
wojsk
niemieckich d ·o Austrii dla zdła
wienia zamiCS'Zek.
Telegram

pamięta-

wysłany belzdostarczyć pretek-

byll

i

rozpoczęcia

w całej
Austrii miejscowi
hitlerowcy okupowali już urzę
dy pańStwowe i ratusze, przystępując
do kt<Wawej rozprawy ze swymi
przeciwnikami.
Na k ·r ótko przed północą prezydent Miklas skapitulował I
mianował Seyss-Inquarta kanclel?A!m Austrii. General Muft
natychmiast przetele:fonował ~ę
wiadomość do Berlina z
pr06bą o
wstrzynunie ruchów armii niemieckiej, Ale Hltler teraz już nie chciał rezy~nować
z
łatwego
propagandowego
triumfu: Austria musi być zajęta przez
Wehrmacht. W sobOtę li.! marca o świcie pierwsze jednostki
zmotory?.Owane
przekroczyły granicę .••
o wydaniu
proklamacji
do narodu niemieckiego,

»0110((
Hitler znów
wpadl w szał.
Skoczył do drzwi, otworzył Je,
na cały głos zawołał „Generał
Keiteł!",
a do swego au·
striaclciego g.o&cia powiedział:
„A pana poproszę jesza:e pót·
niej ... ''
Był to bluff Hitler
nie
miał dla Keitla żadnych rozkazów. Ale tymczasem czekające
mu w korytarzu SchuscbnlggoWf „życzli wi" radzili, a.by zgodzir się bez ustrzeżeń, bo "!'
ciągu
pi<:!Ciu minut morte byc
aresztowany(!). W pól godzi·
ny później doszło do następne
go spotkania obu
kanclerzy.
„Po raz pierwszy w życiu postanowiłem zmienić
>'Alanie oświadczy! Hitler. Ale os~rze
gam pana, to Jest pańska ostatnia szansa. DOd.am panu "teSZcze trzy dni dla wypełnienia
naszego porozumienia''•

ł

operacji
,.Otto''.
O godzinie 1'7.30 Georig kazał Seyss-Inquartowi udać się
wraz z gen. Mutlem, attache
wojskowym ambasady niemieck·i ej w Wiedniu, do prezydenta Austrii Miklasa. ,,Powiedzcie mu, że teraz nie ma _już
czasu na żarty. Sytuacja Jest
taka, że tej nocy
rozpocznie
slę inwazja we wseystkich czę8ciach Austrii. Inwazja zostanie
zaniechana, a wo,JISka zatrzymane na p-anicy tylko jeżeli
do godziny 19.30 dowiemy slę,
że
Miklas powierzył panu w
miejsce Schuscllnigga
urząd
kanclersk.i" .••

Opata.aja.
runków i wobec tego nie może zagwaran-tować zgody prea;y
denta Austrii Miklasa.

.
••

• •••••••••
k~.

pomocą

istnieć .

Tr1umt.alny wJaZd Hltiera do
Wiednia. Odbył się jednak doplet"o w poniedziałe\<., 14 marca
19118 r. w godz.inach popotudniowych. Zwlokę spowOdowala
zarówno
gorliwo!ić Himmlera,
który chclal oczyści~ miasto z
,,nieporżąda.nych
elementów"
jak f nieprzewidziany takt, że
tak reklamowane
niemieckie
wojska
pancerne „wysladty"
na d!Ugo przed i:bliż~iem s!ę
óo otaczających Wteden wzgón.
Na procesie norymberskim s~t
sztabu gen. JOdl przyznał, ze
okolo '70 procent niemieckich
pojazdów pancernych
utkwiło
na szosach wiodą<-ych z Salzburga I Paissau do naddunaj•
skle.t metropolii. zdegradowanej
teraz do roli prowinc.f onalnego
miasta
„Wielkiej
Rzeszy" ...
Swladczy to
wymownie:
jak
ba rdzo Niemc:v były wówczas
nie przygotowane do prowad.zenia wotny: nie ulega wątpli
w<>ścl, że enerr.lczna akcja mocarstw mogla bez trudu obalił
ten d<>mP.k 7 kart.
Do akcji takiej nie doszło:
protestowa! jed:vnie Związek Ra
dzlecki, ale jego
p.ropozycja
zwotanl.a kont<'renc.fi
czterech
mocarstw dla
powstrzymania
agresji została odrt:ucona.
TADEUSZ SZAFAR
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(Dokończenie

Jakie isłnieia środki
wi zapominania?

ze str. 3)

przeciwdziałające

p.r0ce90-

.
Ta!k się na szczęście dzieje, ze t>O ponownym
wyuczeniu się da111ei?o materiału (do 100 ~· znajomości go) zapomina111ie nie je.st ilościowo ta~
wielkie jak po pierwszym uczeniu. Z~?w zaP~
narny na p<>czatku nalszvbciei. ale ilosc ~aoomma

ne)!O

materiału

lest mnieisza

n.i·ż

w

p1e~:vm

wypadku. •
POWTARZANIE CZYNNE I BIERNE
Oprócz zagadnienia właściwego _powta~za.~ia, W rr~~cie uczenia się jakiegoś materiału. 1stn•!'Je
_a :
sprawa sposobu powtarzania. Możemy bowtem pow
rzać jakiś materiał w sposób bierny l~b czynn~.
z
Leps.ze wyniki uzyskujemy powtarzając. czy_nn1: "
pamięci" niż wtedy gdy Odczytujemy biernie
~n~
materiał. Dla materiału sensownego zysk ten
ies
nieco mniejszy.
.
psychologii
Innym zagadnieniem rozwazanym !".
lub
pamięci jest sprawa uczen_ia się ca~osc1owego, wroczęściami. ucząc się np. wiersza złozonego ze .z.
tek możemy uczyć się go w ten sposób. *" n_aJP1erw
uczymy się pierwszej zw!otki, po jej. naucze'?iu pr~e:
chodzimy d~ następnej itdtk Al: mk~::Y ~~~z:tt'~:e
rzać cały wiersz od począ
u
o
•
z bsz
badania wskazywały na to, że lepsz_ą. (tzn. ~[dan~
bardziej wydajną) jest. meto~ calosc1owa.
dkach
późniejsze wykazały,
ze. w . mekt~rrcb. wyp:ażd
lepsza jest metoda uczenia się częsi:iam1. W
-~
razie
o przeanalizowaniu tych róznych czynni
twierdii się obecnie,. ~ż najlepszą jest metoda całoś

:::-

ciowo-częściowo-całosc1owa.

Na czym ona polega?
b
• ·sze o
J · I' mamy nauczyć się jakiegoś o szernieJ. g
to najpierw powinniśmy zapozna_ć się ~
nim jako z całością, przejrzeć ~o dokfadme, ~ k~~ś
stępnie wvdzielić z niego cześci stanowiace . lat 1 h
zwarte caiości. Dalej powinnH<~v nauczy~ _się yc _
POSzczeitólnych ezęści, abv w koncu złączyc ie w ca
łość. Taki sposób uczsnia związany jest z aktywną
praca myślową.
.
Otóż bardzo watną T?'eczą _Jest to.
co ro'!>imy w
)>l'zerwie między uczemem s1ę a Odtwarza.mem. Jeżeli zaraz po nauczeniu się jakiegoś materiału 1;1czymy się innego materiału bardzo podobnego do pier~:
szego to będziemy pamiętać z tego pierws!'ego m~1eJ
niż wtedy gdybyśmy się tuż po nim uczyh materi ału
do niego ~iepodobnego. Np. jeż!'li po literaturze. polskiej uczymy się historii Połsk•: to wte<'!Y b~z~emy
mniej pamiętać z Jiteratu.ry, n1:ł gdybysmy JUZ po
Dliej uczyli się matematyki.
TYPY UCZENIA SIĘ
starając się pozna<! sposoby posługi..,.ania _się_ pamięcią warto r6wnież zwrócić u~_agę n~ to.h l~k• o~i~
uczenia się najlepiej nam odpowiada.
syc o og. .
wyróżniają szereg typów w zależności od to:go, Jakie
narzady odgrywają specjalną rolę w uczen•u.
I tak wyróżnia się:
Typ wzrokowy.
Typ słuchowy,
Typ motoryczny,
.
a "'
Typ mieszany (ewe~tualn1e z lelóką przew g„
któregoś z poprzednich typów).
.
.Jeżeli chodzi 0 typ motoryczny, to ma się w .tym
wypadku na myśli człowieka nie t)'.lko 'Wykonu3ące~
go w czasie uczenia ruchy całego ciała (np, chodzi:
nie), ale w pierwszy~ ~ędzie ruchy j~zyka. OkazuJe
się bowiem. te jeżeli niektóry~ ludz1?m
załotymy
na język urządzenie uniemożhw1ające Jego ruchy. to
nie potrafią się oni nic_zegC? nauczyć, a co za tym
idzie niczego nie zapam1ęta3ą.
.
.
aNa zakończenie artykułu pozostawiłem. m01m zd.
niem sprawę najważniejszą, jeżeli <:hodzi. '? uczeme
się a dalej o zapamiętywanie m1anowtc1~ zag~d:
nie'nie motywów uczenia się. Chodzi tu. na~og61n1eJ
' rzecz biorąc, 0 takie rzeczy jak: sp~awa zainteresowań,
zagadnienie
znajomości
wymków,
problem
współzawodnictwa, nagród.
. . . . j
Wydaje się być truizmem twi~rdzenie, ~e . J~el1 esteśmy w czymś zainteresowa.m. ~o łatw1c.i s1e teg~
uczymy łatwiej dana rzecz pamiętamy. Prawdopo
dobnie 'żaden ze sposobów teehn.icznych. o któn'.ch
była mowa poprzednio nie zastąpi motywu za11am1ę
tywania jakim jest trwałe zaintereso_wąnie związane
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(ISLAM)
edną

z na.jbardrie-j rozpow&zie..
chnionych religbi ludzkoścd jest
isla.m. Pierwotnie była to reliigfa
Arabów
za.mieszkujacych
Półwysep Arabski na przeromie
VI i VII wieku n. e. Na skutek
podboji>w a.rabskdch isla.m rorzprzestrzenJł się obejmując wiele
na.rodc>w i ras. Twórcą jego jest
Muhammed (Mahomet). Isla.m, wyra.z arabskii, ~ d-05lownie „rezygnację, poddanie się woli bożej".
Treścią głosz0<nej
przetz Muhammeda religili była jedność Alla.cha, czyli Boga poł-ężnego stwórcy nieba i 71iemi o_·az własna
misja proroka., ujęta nieba.wem w dogmll.t:
„Nie ma in.m~go Boga opróoz Allacha., a
Muha.mmed jest jego pll'Słańccm". Będwie
to odtąd wyznanie wia.ry każdego mu-wł
ma.n-bna.. Dla pogańskiol! 4 plemion Ara.bii
A Ila.eh był jedną z mglistych abstra.kcji
07JY miti>w, dla Muha.mmeda mś st6ł się
osobistością rzeca:ywtistą, na.jwyższi\ i wszech
potężną,
przeja.wiającą
się
pnede wszystkim w tajemniozym stwOTzeniu człowtie
ka i w pięknie przyrody. W st11SUnku do
ozfowieka Alla.eh był bogi4l'm współ~ują
oym i miłOSliernym, prre'baczającym grreoby, a za.ran;em sędzią straszliwym, choć

spmwdedllwym.

Sto<Sunek

człow.ieka

do

pra.wdziwego Allacha polegał na zale:im.ośoi,
uległości i całkowitym zda.h.iu !tlę na jego
wolę, ozyli na isla.mie.
Obja.wienia

Muhammeda.,

jego

prosty . i

i surowy tryb życia., p()lityC:lJlly rozum, wzruo
słość i siła mora.Ina. islamu, de'ID.okra.tyzm
nowej re).igLi, nakamujący jednakowe traktowanie każdego wspi>łwyznawcy, :r.asarła
po<wszeeohnego brlllterstwa muzułmani>w bez
. względu na przynależność plemienną ozy
rasową były magnesem przyciągającym.
Wspomniamy demokratyzm religii
zna1 w tym, że isla.m p())epszył
zna.eznfo los niewolniki>w. oraz że nie wytw01rzył duchowieństwa. Przewodnioz y ć modlącym się w meozooie mógł k-ażdy na kogo w da.nej chwili pa.dl wybi>r obecnych.
Mahomet d01kooa1 d7lieła ~>a.lenia ludi>w
Arabii w jeden zwu-ty świa.d()my na.ród
i rorga.niizo•\va.ł rozległe, a źywotine państwo.

lami wyraz

Wyczerpany
wa.lką
z
,,111ieprzyja.ctiółml
Boga" i pracą na.d ud®konaleniem za.łożo
nego przez siebie państwa-gminy , Muhammed zma.rł nag-le w Medyn.ie w (l'l;erwoo
632 r. W r()k pófoiej zebra.no zapi<ok j proroka. w jedną całość, a następnie dok111T1ano «StMoollnej redakcji księgi, która od.tąd
na;zywa się KO'l'anem. Spoorządrone trzy otiojalne eg7.letl1pla.rzę stały się p1e:rwo-wzo.
~

świięle,j księgi

mw;ułmainów.
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Wielkil. ni,eom'81} je kJie617JOIIlikO<Wego forma.1u,

trochę

przez samą naturę, okTutną

®llS3l1l.i

pra.cowitych

Holen-

więksl'Alści

drów, .aile w

7lOSlta.ł pn;er.z:

delowamy

pojęcie

żeli

5 chcieli

po

5 zrobić
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w

prostu

pejza.ż

klilkunastu

ten wymo-

możemy
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bra.ndta., dobrą,, przyjarroą i boga.tą. A

bo ozym
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piękill~

krów,
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na
całe

jechać
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o krowie, :ie Jest

za,gmi.y tulipa.nów, niezbyt

~== z m;ęstymi

§

krów, (jereli w ogóle
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Aile, jak Wi-emy, życie jest
ciągłym zmaganiem się czlo- :

Ta·k·1

r:~:tni:~~~~ !b;w;:~:ee n'1ew'1elk'1
się

przed kraic:hem, postanowiono
rzucić na srzalę
niek1;óre ludzkie 1stoty.
Bo •
tak mn.iej więcej oała ta hi- :
storia wygląda, jeżeli wczy- e
tamy się w Qr;ga.n holender- e
skioh przemysłowców z ry- •
bolówstwem .zv1rią.zanych. Oto •
co p.ilSIZe „De Fisere1werel<i": :
„ani słowa więcej o śledzio- •
wym robaku, milcz.enie obec- e
nie znaczy - złoto!". I dalej •
dowiadujemy i.1~, że. już wi~ :
cej tego rodza.iu informaci~ •
gaz.eta nie będzie podawała, e
by nie podnosić panilki wśród •
nabywców rY'b.
bo przecież •
ogólnie wda.domo,
w nie- :
którycll. trudnych sytiuacjach e
tr.z.eba trzymać języ'k :z.a zę- e
bami, bawiem w prizypadku •
owych nieszcz._.""Snych holen- :
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przeciwko,
ale
wszędzie,
odbywa się to olbrzymie telewizyjne misterium, i że tamtym ludziom
pokazuje się łaiwe komedie,
albo westerny, a w przerwach reklamuje się przeróż
ne towary i artykuły spożyw
cze - w tym również i śl'"
dzie, o których
mi przed
chwilą
mówił Ad. A obok
nas przy sąsiednim stoliku
siedzą
trzej
Amerykanie.
Ubrani są w mundury, ale
wszędzie

I nagle podbiegają do nich
dwie dziewczyny i jeden chło
pak. Wsuwają Amerykanom
do rąk jakieś ulotki czy też
broo=y i po chwili szybko'
znikają z kawiarni.
Boysy
dopiero teraz przestają się
uśmiechać. Czytają jakieś angielskie tytuły z wykrzyknikami.

·oo

„SOLDIER - ' DO NOT
TO VI·E "l'NAM!"
(żołnierzt.:
nie, jedź do Wietnamu!)
czytam na kawałku papieru trzymanym przez Amerykanina. Twarz ma trochę
obojętną. Rozgląda się po sali. To samo robią pozostali,
bo chyba bardziej ich interesują
dziewczyny, których
kilka tu się od czasu do
czasu kręci.
Idziemy już ulicą. W domach za oknami błyskają telewizory, przy których Holendrzy posiedzą' jeszcze trochę nim udadzą się na spoczynek. Ale chyba nikt im
tam nie rpowie, że niektórych
niebezpieczeństw w łatwy spo
sób można uniknąć.
ROMAN

GORZELSKI
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rej tekstu oajdrobnliejsze INllWeł ~
są nie do pomyślenia.
Wg Koranu kia:7,dego lDUQlUIDl3llina obOWiązu-ją: 1) wyiznande wtiary, 2) modlitw&, 3)

jabnuma., 4) post, 5) pi~gn;ymka a.o Mekki
_
miejsca 11'l"Odwn Mahometa. Modl.ih~„a.

którą na.leży admruwiiać 5 ra'Zy dziennie.
poprzedroua jest rytua.lin.ym obmyciem rąk
i nóg" 'IVOdą wb czystyim piask·i em; południ'Olwa modimtwa. w
piątek odbywa się
wspólnie w
nreca:ooie,
pod pl'!Ze<Wodlliietwem iimma.ma.. Post obO<wtiątruje w ciągu
d~iewdątego miesiąea. (rr.a.rn·aidan) ka.lendarza księźycawego 1 polega. na wstr:zyma;ndu
si<> od jedzenliia., moja. i .-lenia tytcmiu od
.-

.--

śW'itu do 7JlllTOlłm. Jałmużna. poleglliła na.
odda.ni
częścd plOlllów lub dochodów na
użytek społecmy późni~j daoriinę tę zistą.
piono w ,. Wlielu kirajaeh muiziuma.ńskfoh poda-tkiem państmi.wym o ch3'1'a.kterze śwfockim. Oprócz tych p«Jdstewowych na.kaizów
obowiązuje muzułmamów obrzezande, prze~
st.rzega.n<.ie !l'yłlua.lne;j czystośai oraa; za.ka.z
spaźywa.mi;a.

mięsa

Wlieprzowego

i

ałkoho-

lu. Te .,.;..ć obOIW!i~~,,.ów reli.m1·nyeb namwa„ .."
„.
Ilio .pięcioma. fliLa.ramJi islamu. ża.leoo;nym
przez Karan jest obowliązek ud~a.łu w „waj
Die świętej", która ma na. celu J.'IOZ&ll0l"Lanie
g.rMl.!ic :isla!IDU.

„-

Po -retkn~ęcilu Się islamu z kultunllmli pod
bitych nal"Oldów u:legia pmeoilmllżeniiiom nie

ty;lkio ll'IHJ!h umysł.vwy . Atraibtn, ale łalkie
dziedmna teolqgic1.11110-d9gmatymina. Oiasnotla. pojęć d1lgmaił.yezny00., pria!Wlllych i fil~
irofilczmych pierw<l'tnego ~lalln·u wywoła.la
W:k.rótce ruchy refor<ma.torskde. Na.,JW!iększą
bodaj rolę odegirał kierunek religijno-mlfsty<i7lDy ?JWa.ny sufizmem. Zro~ nia podłożu a.rabskim ro!lWinął się bujnie na terenie Persji. Ji31ko doktryna relii.g-J.j na był
miesza.n!iną
idei neoplatońskich,
gnostycznyeh,
chirześoijańskiieh
i
buddyjskich.
SufillCli w woln~h, ni'(l(Lym nie Slkrępowa.nych d.oaiekamfach fdlOOJOfie711lyeh dioohodzili
często do pantei~u. Sufizm był jedynym
w isla.mie kierunkiem WZ11ro<W001ym organi?Ja.cyJ1lllle na. kośdoła<ih i 'lJalrona;ch chrz.eśaija.ńsktioh. Sufici wiedli surrowe. k0111.templacyjne życie, uprawiali celibat i. mieszkałi w odosobniemiiu. Zwamo foh derwiismmi
(ubogiinri).
Poprzez
wsehO!d•nie
kości.oły
przyjęli z Indlii. róźllllliioo i wiprowad?JiH go do
jslam.u.
Do k:ości.-Ooła. nymstro--ka.tolickiiego
róźamiec dostał się d?Jiękli kr!zy:Wwoom, któmy .1: sufiZII1em zetknęli się w Syriii i Pa1 t · ) s ~·
es ymlie •
u.acl pl"()pll.glOi\Vali fa<k.źe równość

płci.

pod

względem liczełmoścli ;rellgtią śmi•a·
(don.)
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wie, eo lriY u ~odstaw jego
Nie wid~ała Besta w akcji i
sławy? Handlowcy i spece od
nie zamierza go w niej oglą
reklamy
odpowiadają,
że to
dać. Prawdopodobnie nie wie
potrzebne, żeby handel szedł,
nawet, że to czołowy zawodnik
żeby
był
większy
ruch
w
indrużyny
Mancbester United.
teresie.
W tym konkretnym
Wie natomiast, że to wedeta,
przypadku większa liczba wiei
że to gwiawa, że to aktualna
bicieli przyczynia się do prze
„star" numer jeden, którą na
dłużenia kariery Besta kależy
wielbić.
Wie to z prasy,
riery, jak wiadomo, w tej dzie
z telewizji, filmów, spotkań,
dzinie
arcykruchej
i
nietrwa•
wywiadów, fotosów, gdzie Belej; a przy tym
roztrąbiona
sta reklamuje się nie jako una cztery strony świata sława,
talentowanego zawodnika okre
daje moźność przerzucenia go
ślonej
dyscypliny
sportowej,
w razie
potrzeby do innej
lecz
jako idol przedmiot
branży.
Choćby do filmu. Bo
powszechnej
adoracji. Podaje
grunt, to wedeta!
się więc z powagą do wfadomości,
co jada na śn~adanie,
E. B.
jaki nosi numer
kołnierzyka - - - - - - - - - - - - - - i jaka jest jego ulubiona piosenka.
Wuystko odbywa się
zgodnie z i;egulami gry obowiązującymi w tym przedmiocie: Ktoś robi pieniądze, któś
otrzymuje porcję żądanej sensacji.

lodołamacz
Już

spę

wy-

się

Oieśndnę

Azji -

będzie

Tatarską,

można

oddzielają

cą

jednak nie nasuPani wie, że The
Best
porówuame . Gdy
ma dwadzieścia garniturów, w
ugani,1 po boisku,
mówią
o
tym sześć smokingów - informuje mnie córka moich annim raczej „Bitels". „Co tu
gielskich gospodarzy. A z
robi teń
Bitels?" pytają.
Ale jm\ w drugiej
minucie
drinków naj.J_ępiej lubi „!:!!argry przestają o to pytać. Wie
tini dryu.
dzą,
co robi. Odbija jednak
' Ciekawe, czy któryś z naj.
i wóv;c~as -od cto.czcnia. Nie
zagorzalszych kibiców „Górnitylko grą. Również wyglądem.
ka" wie, co· z drinków najleJego długie,
miękkie
włosy
piej lubi Lubański. Albo czy
kcntrastuJą
z krótko strzyżo
w ogóle pija drinki? Nie są
nymi
głowa.mi
współzawodni
dzę,
by kibic, który zna na
ków. Reszta ciała też.
The
pamięć
wszystkie jego akcje,
Best jest niski, chuderlawy i
wiedział
o nim więcej ponad
chciałoby się rzec, że pęta się
to, jak prowadzi piłkę.
Czy
pod nogami - gdyby to pęta- • kiedykolwiek zrobiono by zbie
nie nie było tak skute<:zne.
gowisko na ulicy z j~o powodu?
W pokoju
trzynastoletniej
córki moich
angielskich . goNa Zachodzie natomiast do
spodarzy obok dużego fotosu
obowiązków
każdego
szanują
Bitlesów, Shadowsów, Twiggy
cego się impresaria należy udo
oraz Cliffa Richarda (którego
stępnianie w
możliwie
pikantnotabene zamierza zdjąć, bo
nej postaci wszelkich pobocz„kto t-0 teraz
słucha takich
nych informacji na temat gwia
staroci?!")
- widnieje wiei·
zdy. Cel? Prosty . Zwielokrotki portret George'a The Best.
nienie liczby wielbicieli i w
Dziewczynka nie interesuje się
ogóle ludzi zainteresowanych.
sportem. Nigdy w życiu nie
Po co? Po eo ma wielbić Bewidziała meczu
piłki nożnej.
sta
d:lliewczynka, która nie

!

wybrzeża

u

Sacha.Mn

radziec~

donie
tytlko sanmlotem i sta:tkiem;
ale róWinież pociągiem. Przez

stać

••••„ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
rówieśnikom
wa się to

na

wkrótce

nąjwiększą

-

Sacha.lriin od brzegów kontymentu., ;ruszy komfartowy
prom kolejowy.
Będzie
on
przystooowany
do
żeglugi
przez cały rok.
Prom
wyposażony
będz~e
również w urządzenia do krU
sz.enia lodu - tak, aby zapewnić jego elkslpwatację także w warunk<łeh
oblodzen>ia
cieśniny, a w'ęc również w
okresie jes1elllnych 9Ztormów
i bu'I'z oraz zimą, gdy ustaje w
Cieśninie
Tatarstkiej
okręt()IWa żegluga i
przewóz
na SaC'hal.in ws.zelkń.ego rodza
ju towarów odbywa się drogą
Io.tmezą.

Wypo~y w dwie śr:uiby
napędowe,
prom-gigant bę

dzie z.dol.ny do krusz.enia lodów o grubości jednego metra_ Jego porlem macierzystym ma być Wandno na kon
tynencie, a p<>rtem docelowym Cholmak zach00n.1e
wrota Sachailiinu.

- - ----

nadto siedzi, kiedy jedzie. si.edrLi, kie
dy je, siedzi, gdv V{:}"pQCZywa czy
odbiera rozr}"Wkę.
Amerykanie chcieiliby być „skillltóreg-oś dnia zostałem zapro3ZX>ny przez jedna ze ny" - smukli. ale to nie takie ła·twe.
Wprawdzie
maga.zynv ilus;trowane co
7lllajornych
na
szkolne
tydzień przyllloszą czybelnikom rewela
przedstawienie
jakiejś
reklamują
bajk1i, w której główną cyjne .,cudowne diety".
dziesią.tiki odmian odchudzających pirolę
gra;ła
piętnastolet
nia córeczka owej paJl'li. gl!-łek i eliksirów. ale niemal każda
dieta, połączona czy nie połączona z
(-,,...,
Pomijająie fan:tastycznv prz.epych ko...., .J stiumów ufundowanych przez prześci <Ji<:reślonymi pigułkami. jako wa.rugających się
w
pomysłach
rodzi- nek wstępny wvs;wwa zmobilizowanie
ców. samo przed.stawienie było raczej się, wwkaz.anie chociaż minimum silnej woli. Niełaitwo jednak wyka>zać ,
nużące dla nie zaangażowanego emocjonalnie p00Jt;rorunef( 0 widza:. Co jed- silną wole. ki~dv te same maf(azyny
'lak najbardzie; mnie zdziwiło - to :>bok zestawu dietv reklamują na
kolorowych wkładkach apetyczne pÓł
że młodz.i chłopcy na scenie. grający
czekoladowe
role leśnych sklrzaitów, by1i strasz.Jiwie gęski, budylllie. ciasta.
napoje rołeczne. W przerwach jedne
spasieni,
na,jmmei
- Czy nie moi<li WY'brać d<> tego go filmu w telewizji co
Zgll"abniejszych chłopców? - zaipyta- pięciokrotnie piękne panie i wesoluit
cy
panowie
ze
wstawek
reklamowych
łem w antrakcie moia towarzyszkę.
- Niestelty - odrzekła - to są nasi mlaskają głiOśn.o i obHzują sie zajanaijzigirabniejsi. To jest klęska nasj:e- dając najnowsze cuda przemysłu spo
żywcze.l!'o.
Aby się więc uchronić
go sipołeczeńs:twa:
tycie.
zwłaszcza
przed $1.inotokiem. telewidzowie, stawśróg młodzieży.
Tak, zdaia sobie z teg 0 sprawę sa rzy i mło<IBi. żują ))II"zez cały czas
mi Amerytk.anie. W magazynach ilu- programu jakieś .. Pop-<:orny" (kukustirowanych ukazuia się artykuły z rydza prażona) czv ,;po.ta,t o-<:heepsy"
d'<!,nymi staJiNiltycznym~. z których. wy (fcyt~i), rpopijając słodka i gęstą jak
nika, że dzisiejszv gimnaziaiist.a. jest syrop „coca" lub .. Peosi" z lodem,
pmeciit.tn.ie tylko ·o jeden cal wyższy by dooiero po proe-ra:mie po.silić się
suitą. kolacja i przyjąć oo;tanowienie,
niż jego ojciec, kiedy bYJ w tym samym wieku. ale za ito jest 0 10 fun- że od jurora - Pil!ułka i dieta. St&tywykazuia.. że
tów cięższy. Przy tyim tein „rozrost" styka i obć>erwacia
idzie głÓWlllie -w: dol'llił część kadłuba częściei tego P<I"ZY-r-zeczenia dotrzymują
dziewczęta.
ale
tylko
do zamaż
i w... stopy_
Dyrekbor
Przemysl;u
odwrotn:ie
SkórUlllleJ<o USA Mel Salzman stWier oójścia. mężczvźni zaś° ..;. uciekają sie do diet dopiero p0
jza: „Plrzecietna stoi>a A!meryka_uina
je;;t większa niż e<Uropejska. Stopa czterdziestce.
Amecykalllima rośnie o Jedną trzecią
Na mój osad otyłooć wśród amerycafa, ~yli prawie o iede.n numer na kańskiej młodzieży soowodowana jes<t
ka:żlde pollwleriie".
p1'1Zede WS~}'S'tkim
brakiem
ruchu.
Jeszcze bardzie; rozrastaiją się otl- Chłopcy p0 zajęciach szkolnych prze
y<łoki. Znany jest fakt. k•iedy to do
siaduja przeważnie w domu. Do sz,ko
Jec!Jnego z kin Baltimore
mu.siano
1Y i z powrotem odwożą ich rodzice
wrz.ywać straiż poża~ą. by wydobyła
lu<b specjalne szkolne autobusv. Obiek
~ fotela meżcz:vzine.
który
U'Wią!Zł
ty sportowe. .iaik ba.sentv pływackie,
siedzeniem miedzy
'POI"ę<:zami.
Nic
. ·~" ~lnie, kortv teniis-owe. są z reguwięc dziwnego. ile nowa ha-la widołv pfa,tne i odleiłe od miejsca zawiskowa Li>ncoln Center w Nowym mieszkania. Przv szczat}wwyro sta')l Jocku w swxch prospektach rekla- nie oubilicznei komu_nikacji m ;ejskiej
~ - mowych Wdkreśla orzede wszystkim
dzieci rn0<1a kor?..Y.§itaĆ z t:vch urzaJ
ekstra-szerokość swych foteli. Mają
diz;eń tY'lkJO wtedy, k!iedy zawiozą ich
r-„„„...,~
one 18 cali (ok. 45 cm)
szerokości,
taan r_odzice własnY..lll samochodecrn.
podczas gdv siedzenia w medń.olań A rod:z.ice orzeważnie są zmęczeni
skiej La Scali - ttl'k-0 13 cali.
i nie mają cza,s u...
Amerykańscy
ob.>erwaitorzy widzą
Siedza więc przeważnie chłopaiki w
P~zy~zivpę zla w 12:byt siedzącym trydomu przy telewizorze lub pu:>zcz.a.ią
b_ie zyc1a. B~da.nia: wvikaZlllją, że prze nl:rtv za.l!ryzając ł).Ude reklamowanyc1ę1my pracuiący Amer.Ylkailrin w wiem.i soec.iałami. A kiedv iuż :ikończą
ku 20-35 lalf; spędza w pracy na sie- te iswoie 18 Iart:. Drzesiadaia się na
dząco 60 tysiecy S(odzin. Jeśli dodać
samochód - rodzica czv też własny.
do tego 15 tYISiecy i?Oidzil!l. przesiedzia- 'I)vlko że wtedy nie sport już im w
nych preeciętnie w szkołach okaże głow.ie. T obwoża :swo.ie obfite odsię. że l>r:zecietrr:lv Am&Y'kailli~ 10 lat włok1i w po.gani za ,,skinny girls" ...
swego życia poświęca na wycieranie
spodniami kI.'Zeisła z obowiąizku. PoWŁADYSŁAW KULICKI

I
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K

fil\

IJiozba. mmnulmainów "Milla. się obec:nie
w gramdca.eh ol;I:. 300 mln. a ·mtem oboJt
ch•rystfam,i'Zmu i budl!yzmu jest i<>lam trze-
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GRUNT
to wedeta!

żaden

Pat~zę na Jankesów. Mło
dzi,
sympatyczni
chłopcy,
krótko ostrzyżeni o beztroskich, uśmiechniętych twarzach.

•

Prom•••„.0••••••••••••••••••••••••••••••••••

-~= :; _

- Jadą z Niemiec zachodnich, albo wracają do Niemiec. Może już służba wojskowa im się skończyła, bądź
też urlop im się zaczął śmieje się Ad. - U nas dużo ich się tu kręci.
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z nich nie ma
dystynkcji:
szeregowcy.
Nie
wiem o czym mówią, bo dolatują do mnie tylko poszcze
gólne słowa z owym charakterystycznym
amerykańskim
dźwięcznym tzw. „rolowanym
„er". Pytam o nich Ada.

Z

azywa.ją
go
The
Best
Najlepszy.
To - zrozumiałe. Z bli
ska ma wygląd świę
tego Jana Boseo. Ta
smagła buzia w otoczeniu kędziorów, te
oczy
o aksamitnym
połysku,
ta dzieeięca urwisowatosć.
Tak, to by o;ię zgadzało:
Irlandczycy, jak już
nie są całkowicie rudzi, to by
wa.ją bardzo piękni tą rzad
ka męską pięknością, która łą
ozy w sobie miękkość
typu
śródziemnomorskiego
z ostrością rysów atamanów
kozackich. ~o George The
Best
jest z pochodzenia Irlandczykiem,
Skojarzenie ze świętym JaneM Bosco
nasunęło mi się,
gdy pierwszy raz ujrzałam je
i::o buzię w zbhżeniu tak,
bo to była buzia, nie twarz;
f>uzia lub twarzyczka.
Jego

11111u111111111111111111111111111111111111i

doslOWllly:m tl:umacw
dziach, wiatrakach i tulipamu z języka holen- nach, siedząc przy piwie w
d€Tsk:ieg-0 sil()IWo „hamalej rotterdamskiej kafejce
rin,gwarm"
znaczy
widzę jak po przeciwnej
„śl00z1owy
robak".
stronie ulicy w mieszkaniach
Pasożyt
to bardzo - pudełeczkach o dużych
niebez.;pieczny, któreoknach zajmujących całą pra
go O!fii~ padają ludzie, oo
wie ścianę, rodziny zasiadaprzez naedopa"ti-zenie S{PO'Żyli
ją
do wieczornego
posiłku.
=ażonego SJ'ldzia.
Błyskają
niespokojnym, srebrzystofioletowym
światłem
W Ulb. rok;u w Hola!l1dii
telewizory. I wiem, że to nie
mial m.Lejsce kolejny wybuch
tylko
tutaj
w
tym
domu
nazararżeń,
a wszystkie gazety
jak g<lyiby si~ :zmówiły mię
dzy oobą zaczęły ;pisać o
tym w SIJ>OOÓb wprost alar- mujący,
a przerażeni. ludzie
przestali knlpować śledzie, no
i w kouookwencji koncerny
ry'bne holenderskie poniosły
kolosa.Lne fiJn.a nsowe straty.

"

KORESPONiDENOJA

bacy za=uoają sieci. Ale jeżeli już jest~-

lrońca

d~}cichzbędlne
zaxa:zonycb
ryb
ka2de
słowo to nowa.
ni~trzebna antyreklama.
- Tak, milczenie jest zło
tem - mówi Ad Phiff, mło
dy Ho1eru:1er, uirzędnik spotkany przeze mnie w Rotterdamie, od którego zaczerpną
łem te pto rybne wieści złotem w
dosłownym znaczeni u. Ale w tym przypadku
milczenie to nie jest uczciwe, bowiem odbywa się ono
kosztem zdrowia nie wiadomo dlaczego oszukiwanych za
własne pieniądze ludzi.
Gdy tak gwarzymy o śle-

§
§

wodą

nika. A w tym czasie daleko w mormi ry-

la.to

71111111111111111111mnn111111111111111111

wać

:i:

~a. i=

wytlumaceyć

wc-reśnie

bo-

cod'l.iien-

w na.wyk im ()11'.la

soobie

te oto kobiety

S7&7JOtkami

de.9'.l.lCZMJ\i, leklkla 7lima.. A prze-

ft()Jaind:ię

można

roobywa.ją

cy przed swoimi domami:

moż-

goo-ąoo

Holend=y

ną upairtą pracą, a.ż

§ w Hoilandid są płasklie, zielo~e J>Qla., kana-§ ły, Wliatralkli, wi.aAmald, stada pasących się

§

to

ga.ctwo

t-0

oto słowa.eh:

ta.kich

na

I la.dna jest Holandia,

nie wykonanych prospektów turystycznych
folderów reklamująeytil o~ę Rem-

b4ild?Jiemy

H11lain.di.i

o

łmllBU niektórzy turyści

zużywają,

czynom umieS'ZJC0ooym n11 sta'on.icadl sta.ran-

samych lud7ii. A je-

streścić.

mniej

ta.kil rajd

=

jeżeli da.my si41: na.n:unv:lć pięknym ctziiew-

estetyozinie

pejza.ż

•
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Kąc1li ;ęzyli!Jw.v

Alternatywa"

„

•

poprawności

języ

*

*

W potłowie XVII w.
polskie pod wplywer.n mody kancuskiej zaczęły odsłaniać gors, dotychczas starannie zakrywany. Polowa XVIII w.
przyniosła zupełny
triumf tej mody, dekolty stawały ,się coraz większe.
Ksiądz Jędrzej Kitowicz pisał w związku z tym: ,„ ... tak.
iż całe plecy aż po łopatki i pól piersi aż do brodawek

~
§=
=

Gabinet

I

*

*

*

*

y

~

I
II

me były przyodziane, oo był.o widokiem oko
skromne przerażającym, a lubieżne zapalającym".
Poeta Franciszek Karpiński opiruje z kolei jak z kondolencją przybył do domu pieknej i młodej pani Radziwiłłówny: ..,_.a tę zastawszy z odkrytymi p1ersiiam„
którydl zasłonić, robaczywszy mnie. nie chciała, smutny
zacząwszy komplement, roztar,gnio.ny pięknymi piersia-·
mi, skończyć go nie umiałem .•. ".

*

Ja1c poda.je Plutareh w starożytnym Rzymie można
było kup:ć na tairgu fenomeny natury jak np. !:udu
bez rąk, z trojgiem oczu:, o zniekształconych głowach
itd. Zdarza•li się także i bracia syjamscy. Oiala ludzi odbiegających od normy czę9to po śmierci wystawiano na
widok pub1iczny, a następnie odpowiednio za.konserwowane prnechowywano przez długie Jata. M. m. np. ek9ponowano w ogrodach Sallustiuscza ci.~ olbrzymów
Pusjona i SelrundiH.

„

W Szt.okholmie od'byl si.ę 18 zjazd prywatnych detektywów. Wielu uczestników nie Chcąc s1.ę zdekonspirować poprzyklejał<> sobie wąsy i brody. Na pqprz.edn-icn
zjazdach zdarzało się bowiem, że odpowt'='Clnio uc'harakt.eryzowani przestępcy dostawali się pod.s~ępnie na salę
obrad, gdzie fotografowali detektywów, by móc ich w

•
l

H. BODALSKA

*
kob'ety

suknią

*

Zakres u:i;ywania tych okre
śleń jest wiec zgodny z Pań
ski.mi sugestiami, aby czynnoś
Ci spełniane przez pracowników inwestora i 'odpowiednie
działy nazywać „inwestorSki'>
mi", nat.omiast nrace i działy
prowadzone nrzez wykonawcę
inwestycyjnymi. Pod terminem ;,inwestycja~'
będzie
my rM:Umieli tu: ,l>l'zedmiot
będący wYnikiem jakiejś inwestycji" („Udaną ebol: krótkotrwałą inwestycją był drug; most przez Wisłę .•• łączący
Zołiborz z północną Pragą") a
nie „nakład gospodarC1:y, któ
rego celem jest stworzenie no
wych lub powięks:ienie istniejących
obiektów
majątku
trwałego" („Powszechne są inwestycje w budynki mieszkał
ne, cosp.o darskie, sad.Y, na.rzę
dzia i maszyny").

*

osobliwości

r. 1870).
Pan A. L. zapytuje, w jakich wypadkach m<ywać należy
określenia
„inwestorski", a w jakieb „inwestycyjny". Korespondent pisze: ,,Ja
twierdzę, że czynności WYkOnywane przez
pracowników
inwestora bezpośredniei:-o btt·
dą
czynnościami
inwestorskimi. A więc nadzór techniczny nad zleconymi wykona"fcy robotami i budowami. pla
nowanie dotyczące budów nad
zorowanych przez inwestora i
zaopatrzenie tych budów
w
ma.szyny, urządzenia, sprzęt i
inwentarz... Dlatego komórki
organizacyjne inweśtora winny nazywać się ,,Dział planowania
inwestorskiego",
„Dział
nadzoru inwestorskiego" itd. Natomiast te same
komórki w przedsiębiorstwie,
które zajmuje sie wykOJtywa
niem budów montaży i in· ,
stalacji, będą stosowały olu'e
Śle<nia
,,inwestycyjne'',
gdyż
nazwa wynika z ich przedmiotu pracy. Przedsiębiorstwo
wykonuje na podstawie umowy ściśle określone inwestycje. A więc . planuje je. za•
opatruje w materiały i ma
swoir.h mistrzów. którzy proWadza roboty, montaże i instalacje. Czynn.ości te
będą
czynnościami
inwestyc_yjnymi''•
,,Słownik języka polskiego"
PAN podaje.
że
„inwestorski" to „pozostający w związ
ku z inwestorem, inwestowaniem". a .,inwestycy.iny" - to
przymiotnik od .,inwestycja".

§

=
a

resuje... Ministerstwo Komt:.nik.acjL Ankieta przepr<>wad:rona bowiem przez Automobil A.S'sociati()ll wykazała, że
lcierowca, który kichnie przy szybkości llG km na godz.
p.rzeje7Jd:ża. dosłownie na ślepo mniej
więcej 330
m.
A przecież w tym czas.'.e mogą się wydarzyć na 9ZOSo1e
najiróżniejere rzeczy. Minisiterstwo zażądaJo więc. by starający się o prawo ja2ldy przecl.S'tawiali odpowiednie zaświadczenda lekarskie, stwierdzające czy kandydat cierpi na katar.

kowej. Na prośbę jednej z
czytelniczek poruszę więc ten
temat krótko: „alternatywa'',
to „sytuacja wymagająca wyboru między dwiema wyt.1czail\CYmi
się
możliwośc.am1:
&!bo ••• albo„ jedno z dwojga".
Nie można więc pf>wiedzieć:
„Jan miaJ przed sobą
dwie
alternatywy:
albo wyJecbac
na głuchą wieś, albo spędzić
W'lop w mieście„. Jan miał
dwie
m o :i; I i w o ś c i,
ale
a lt e r n a t y w e
tylko jedną: znalazł się w sytuacji, w
kltórej musiał w y b r a ć mię
dzy dwiema możliwościami, A
oto jeszcze
dwa
przykłady
użycia „alternatywy".
J!Ochodzące ze
„Słownika
języka
polskiegó" PAN: „Lepiej było
latać
na tych
trumnach
(starych samolotach), niż nie
latać wcale, a tylko taka alternatywa stanęła przed nimi"
(T. Meissner - „żądło Genowefy"); „Mają przed soba ta·
ką alternatywę: albo glodl'"vą
śmierć w twierdzy, albo u'.!'atowanie
od
śmierci
przez
otworzenie bram nieprzyjacie
łowi". (Tygodnik Ilustrowany,

._

*

a

Liczbę obywateli cierpiących na katar sienny szacuje
się w An:gli~ na pól miliona. Sprawa ta najżywiej inte-

Kłopoty z właściwym uży
waniem
wyrazu
„alternatywa" trwają od dawna i spra
wa ta niejednokrotnie
była
omawiana w publikacjach, po
święconych

ll,llHHlllllllllllllllllUOliiiiii::mm11tlllllHlllllDllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllUllllHlllHHI~

Kronib z roku 354 ipodaje, 2Je w ~e M J)ainowaniia Na-ona many był niejaki HM;pOkras z Aleksandrii,
który potrafi~ zjeść: gotowanego d7Ji:ka,
żywą
kurę
z pierrem, 100 jaj, 100 owoców pinia.; zjadał on i gwO'Ź
dzie oo butów, kawa~ki szkła, a nie garoził też wiąl';ką
eiaina. żarłokowi temu, który jadał także mięso surowe, kazał Neron rzucać na pożarcie mięso ludzkie.

PowicLd.ają,

I=
~

s

peutyczny.

w nlim syrena.
PIONOWO:

1.

Na•jpopu1a<r-

książkami)

twairzycz:ka., 16. Meni\! dla jed wa1bnikÓ'W, 20. Je:r;ioro afrykańskie odpły-..rające do Zambezti 21. Mi'8Sto marokańskie,
22. 'Wlosklie mHIBto, 23. Filmowe
desecoo,
24.
Miasto w Turcjl, 25. Egipska
bog'im;i z krowią głową, 26.
Mamidło, 28. Odmiana ~war
cu. 30. Wyspa jak wułkan
gorąca, 32. Ozęść opery.
„CIS'~

„wyjechać,

to tak,

Trudno prze-

Niroarmo

1J4Si

pr-21odko-

wie „na wszelkie se„c boi e" z.a.teea.ti
dalekie wo;aże. Bo p-rzeeie:i: tG.m
gdzieś, u celu podTóży, za.wsze czeka
owa „inność" tajemn~eza. ; intrygu-

KRZ\'ZOWK.A

POZIOMO: 1. K>r:_yte przejście, galenia, 5. Tajne hasło,
10. Imię kompozytora ba,Jetu
„Gajallle", 11. Ozddba kobieoej szyli, 12. lndY'iskie miasto cza,roW'!llic,
14.
Dwwny
woźny llll1Jiwersytecki, 15. Folwarczny nadzorca,
17. Jej
pomnik
w
Warszawie,
18.
Miara obowiązująca w Hon.g
Kongu. · 19. Ostatnia część sonaty, 21. Tkanina z przędzy czesankowej, 24. kuzY'n.ka ka·
ktusa, 25. Bairwny sk~ad:rui<k
hemoglobiny,
27.
Kontuar,
29. Nazwa :iiołn!ierzy airY'kańskich,
31.
Baśruiowa
część
Talmudu opmcowarna przez
Balika, 33. Twórca, 34. Popłoch, laillurn, 35. Matka ZygmU111Jta Aug•usta., 36. Początek wyścigu. 37. Odpoozywa

że

umrzeć".

czyć, kiedy wiadomo, że lcażdy W1J-•
jazd przynosi... zapomnienie.
Kłęby
dymu przeslaniającego krajobraz-, ;ed
nost-0 tny stukot kól, bezkresna, Ma.
się, wstęga szyn fJo wszystko czyni z podróży wspaniały środek tel'a-

przy~ości. rozpo=ać.

(premiowana

trochę

jakby

jqoo.

Foto: A. Wach

I

NAGRODY KSIĄŻKOWE za
rozwiązan.ie zadań z dm. 10
i 17 marca br. wylosowa1i:
Mair'iola SllkudlaJI"ek, Łódź,
'llll. Wólczańska 139, Stefan
Gajewski, Zd. wola, Ull. Szkol
ma
l0/35,
Piotr
Rurowicz,
Łódź, ul. Zgierska 8, Gra.ży
na Włod<aJrSka, Piotrków Try
bunalski
ul.
NaJrUtowicza
• ·

1

30/7a, BdW<aJNi Sęk, Łodz, u.
. 4517, Fraruciszek
Sp)"Chała, Cukrowruia „Wieluń", pow. Wieluń, Mioc:zysław Rydel, t.ódź, ul. Sanocka 22137, Mi•I"CJ<S}aw Paca:k,
Łódź, ul. TuW'itma 12, ZofJa
Wiitt, Ł6d.ź, u!!. Abral'l1()wskliego 16/18, Jandma Jamllrowska,
Gdiańsk, ul. Plhwna 17/4.
Sreibrzyńska

niejszy pam•ię<tnii'karz, 2. Birmańskie Karpaity, 3. Wystawowy pawilon samochod•owy,
4. Kończy modlitwę, 5. Duchowny
prawosławny,
6.
Dzierża·wa, 7. Doniiooły wynalarz.ek. Popowa, 8. Zdrobniałe imię męslde, 9. Pra<k ·nioeny, ko7x>dój, 13. Zwli.el'!Zę<"ą~~~~__;~~~~~~~-.-~~~~~_,._,._,._,.~_,.~~~~_,.~~_,._,.~~~~~-.-_,.~~-.-~-.--.-_,._,._,._,._,._,.~_,._,._,.~
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FRASZK·I

•

FRASZKI

•

•
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FRA.SUB

•

FRASZKI

•

FRASZKI

•

FRASZKI

W vrzwty

FRASZKI

•

FRASZKI

NAJBARDZIEJ

WY.RZUTY SUMIENIIA

APETYT I SUMIENIE

awmieniil -

Orzech do

•

Najbardziej wtedy się rumienię,
Gdy milczy me sumienie.

Nasze .u1t1.iel'l<ie
To ~e I 1I0"'11efłie.

Fraszki
.
"
„sumienne

Fraszki
literackie

FRASZKI

NASZE SUMIENIE

Jan Sztaudynger

Horacv Sałrin

•

FRASZKI

Gdy się mB a.petyt w~tczy
Wtedy sumienie milczy.

3(1T't1zienfa.

PLAGIATOR
RECENZENT W OPALACH
Pomyślawszy:
zł~

„Na

pióro. I stroi

próżno

nad wierszem

się dziś

się

trudze!" Pewien mamy recenzent
w piórka cudze

FATALNA OMYLKA
Wsiadt na Peg=a mł<ody poeta..
a potem !IJ)OStrnegł, że to chabeta.

•

FRASZKI

•

FRASZKI

•

FRASZKI

wpadł

w

kolegów

grono,

gdzie S1PÓ!' na temat nowej powieści tioc?JOnO.
Zapytamy o roande, odrzekl: ~Towarzysze!
Ja nie mam czami czytać, ja recenzje pim,ę..•"

•

FRASZKI

•

FRASZKI

•

FRASZKI

WAZNE TELEFONY

CO?!Idzie?{i,EDY?

Informacja telefoD. 03
Pogot. Ratunkowe
OS
Pogot. MO 07 400·00 500·00
Straż .'ożarna

Informacja PKS
Informacja PKP

08
24;5·98
S81-U ADRIA

_
Pożegnanie z
tytułem:
"Zloto Ala.
,ki" od lat 16 (USA)
TEATR WIELKl II: 19 g. 10. 12.30. I~. 17.30, 20
Tosca"
' 7 5 . 3 . jak wyżej
nieczYlIlll'IY
CZAJKA "Paryż TEATR
POWSZECHNY
Warszawa bez
wizy"
g. 17 .. Tango"
(poL) od lat 11 godz
25.3. nieczYtl'\'OJ"
15, 17, 19.
25.3. nieTEATR
czynne
;i ul. .Jt~~~i(W4:: ENBRGETYK .. Testa·
g. 19 "Apel"
ment Ink6w"
(bułg.l
25.3. nieczyomJ"
od łat 11 g. 15, 17. 19.
TEATR NOWY godo:. 16
25.3. niec;,zyillne
"Sluby
panieńskie", GDYNIA
"Błędne
g. 19 "Damy i huzagwiazdy WielkieJ Nie·
dźwiedzicy" od lat la
~i~A ~;i.Anie~~~~y 20 (wł.) g. 105' 312.30. 15.
"Szklana menażeria"
17.30, 20, 2 . . j. w.
25.3. nieczynna
HALKA
"Noc nie·
TJ::ATll 7.15 godz. 15.;10,
spod.Zianek " g. 14, 15,
19.15 ... Zielony gil"
.. Dzieci kapitana Gran
25.3. nieezynny
ta" od la.t l i (ang.)
TEATRY

25.3.

25, 3. "Wojna l pOk6j"
l seria od la4; 14 g.
10, 13, 16, 19
KiDO
polskicb
fUm6w
TATRY - Bajki: .. Mor.
ska przygoda", "Liter

k"a

"bU,

"Karnawał"

pRZEDWIOSNIE _ "Wy
.. Przygoda a Esklmocieczka
w nieznane"
s6w",
.. Wierny jam.
(.pol.) od lat 16 godz.
nik" g. ID, 11, 12, 13,
16, 18, 20, 25.3. j. w.
14, 15, 16, 17,
"Czte·
PIONIER
"Państwo
rej pancerni
pIes"
Misiowie"
godz.
15,
IV
c.zęśc
.. Rozstajne
,,sami swoi" od lat 14
drogi", "Brzeg morza"
(POl.) godz. 16, 18, 20.
od lat 7 ~. 16, 20
25.3. "Iwano gola!" od
25.3. BajkI g. 16, 17.
lat 7 (czechosł.) ~odz.
"Sublokator"
od lat
16. 18,
"Teresa
Des16 (pol.) g. 18, 29
qucyroux" od
lat 16
DYZURY APTEK
(franc.) godz. 20
POKOJ
"Drewniany
I
Kości ln
Pi t
jeździec" godz. 14, 15,
P.
e y 8,
o r
"Dziala Navarony" od kowska 117. Pio>trkowska
lat 14 (ang.) g. 16, 19. 301 Obr. Stalingradu 15.
25.3.
..Gdzie
twoie ~t~~;~u Cte-rwoneJ a, Pl
miejsce"
od
lat 16
(czechosi.) god,z. 15.30,
~. In.
17.45, 2()
RJ;;KORD _ "Dziadek i
Piotrkowska HIS,
Nafajka" 'g. 9.30, 10.30, rutowicza 6, Pabianicka

o~~~~~~t ci, g~~}9 ~~~~~6~~; ~Zk~!~ !.\.:,' ~Sc~~~a 14 cza~:f.;

.
25. 3. nIeczyJmla
ARLEKIN
11
gGdz.
,
15 "Maski mistrza Fan
taski". 25.3. godz. 17.30
jak , wyżej
,PI:SOKIO
godz. 12,
17.30 .. Dziecko. gw:iaz' l

Radziecki partyzant
W gościnie

W sobQtę odbyło się w siedzibie Zaraądu Ok.ręgu ZBoWiD
spotkanie b. dowódcy radzieckiego oddoziału partyzanckie·
go Iwana I. Koncza z działaczarni zwią"ku.
Oddział. którym dowodził 1.
I. Koncza
\Vchod,ził w skład
ugrupowania
partyzanckdego
gen. mjr. Wa<;yla
Biegmy
i
dzja,łał na Polesiu i Wołyniu.
W odoziale tym połowę party
zantów stanowili Polacy. W la
tach 194a-1944
oddział toczył
zacięte boje z wojs~ami hitle,..,..-..,.

~

. '.

~

-_.,

.

.

'Koncza

Iwan

J

.

uŻ 1>0 ra~ P'ląty, t~ r~em
W 60 rooznl.ce powstama ran
ZOW€g'O
z.wi'ąz;ku z,a,wodowego. obchodzony je5lt Dzień Me
Wowca. Z tej okazji w sali
Teatru .. 7.15" odbyła się wczo
raj uroczysta akademia. Za
stołem prezydialnYm zasiedli
m. im..: wiCeprzewodniczący
.
Prezydium RN
m.
Łodzi l
WRN: J. Lorens i E. Majek,
przedirtaJwiciele
KŁ
i
KW
PZPR, sekret.arz ZG ZZ Meta
lowców A. Kuchalrski.
UroczySIbość otworzył pr>zewodiIllczący ZO ZZ Metałowc6w w Łodzi - S. Nikodemski, a referat okolicZJlościowy

w

przebywa

Odznaczenia
Akademia

iL L;.!~~:kf';-;~kie~:. ta~E~~~!;'~' ~PodWio~~~op~: ~~I~iD":
l.~ij~o;z:n~łaśn~~ ;~~Os!! l.rz~:~i~o~ld ~~
po wielu latachspotkał po
tYSI·",....ma rze~'a metalowców
8

,

1ft (czechosI.) godz. 20. g. 12.30, 15, 17.30. 20. Sporna 83
.
lem" i "NIobe"
projekcja
25.3. "Czterej
pancer 25.3. "Wielki wyścig"
'1 6
"
Di I pies"
III seria: od lat 11 (USA) g,odz.
DYZURY SZPITALI
tl m w oswlatowych, o godz,
"Rudy, miód i krzy' lO, 13, 16. 19
12, w Muzeum Archeologie?7-"", "Most" od lat 7 ROMA
"KrÓl puszUl. Curie·SkłodowskieJ
Dym (Pl. WolnOści H).
g. .15.30, 17.45, "Ptaki" czy" godz. 9.30, 10.30, 15 - przyjmuje rodzące
D 'Yiecz6r z okazji 180 rce.
od lat 16 (USA) g. 20 11.3G, "Czterej pancer j chore ginekologic,z nil!
nicy urodzin M. Gorkie«o MAJA _
"NieSforny ni i pies" I seria od z dzielnicy G9rna; ul.
o godtz. 18. ... Klubie RosyjK~~~R~ 3. :~~:.:.. kotek" godrL. 14, 15, iat 7 (po!.) godz. 12.30, Sterlinga 13 - z rejonu Sk;'gNi:~~~o~:eg~ ~potka(w kawiarni
Agawa)
"Wojna i pokój"
II 15, 17.30, 20. 25.3. "Czte poradni "K" prozy lIl.
aie" aktora.m.i scen ł6dzkich
NO
< "NI'e wych"lać
seria od lat 14 (radz.) g. tej pancerDi
i pies" K~ińS60kiegol 3p2 i od :
lokaju LK
_ o godz. 18. w
g. 22.1 ~
' 1 6 , 18, 20. 25. 3. "Sami
II se,ria od lat 7 (po!.) wv~
; u.
rzyr Ol
się". 25.3. niecozyll>ny
swoi" od lat 14 (.pol.) g. 9.30, 12, .. Faraon" cza
z rejonu po('PiotrkoWSka 135).
god.:. Hl, 18, ~
od lat 16 (1P01.) Cod<7.. radni
"K"
przy
ul.
D Wiecz6r z okazji Międl<y·
1 30 1830
Piotrkowskiej 1111 i 2SJ;
narodowego Dnia Inwalidy MUZEA
ł,.,\CZNOSC
"Rzeka
4.,
.
_.
.
lIl. M .. Fornalskiej 37 _
o godz. 18, w Klubie TPP-R
Czerwona" od lat 14 SOJ?SZ - .. "'I""pod":l~ 7. d2lielnicy Pol".sie; ul.
(Narutowicza 28).
MIJZEUM
HISTORII
(USA) god.z 15 17 19
ka' godz. 14. .,DZlecI
D "Rozwlij kolejnictwa ZSRR
\VŁOKIENNICTWA (ul.
25.3. "Rzeka 'C:ze~wo~ Don Kichota" od lat Łagiewnieka 34.-36 :t
w 50-leciu" - odczyt mgr I,nż.
Fiotrkowska 282) god<z.
na" 20ÓZ. 19
11 (rad ... ) godz .. 15, 17, ~7.ielniCY Bahlty l WiA. Wilczyń9kiego, o god.z. 1'4.
11-16. 25. 3. nieczynne
t.DK
Na porno!:" 19. ?5.3. "Quent.in Dur ,ew.
~
,. Domu Technhka (plae KI>",ard" od lat 11 (USA)
1nformacJe o dyźurac..
Mt:ZEUM RUCHU RE·
(ang .) od "lat 11 godz
15 17 15 19 30
szpitali innych s ... ecjalmuny Paryskiej 5).
WOLUCYJNEGO (Gdań
25.3. g.
•
.,.
. nosci _ tel. 03.
D "Zycie w średnlowle<:zaej
15.30, 17.45. 20.
ska 13) czynne w g.
"Dziewczyr..a o
zielo· STO~ "Slepy pehNocna
pomoc
leka.!'wsi" -- prelekcja prof. dr S .
1~17.
25.3. nieczy,n ne
Ilych oczach"
(ang) kan
g. 13, .. PolJyan· ska, ul. SI'enkl'ewl'c'''a 137,
Krakowski-o o god~ 1" w
''~ la~ t6
g~A,Z.
15'. na" od lat l!1 (ang.) tel. 4'A-44 _
zgło~sz-.i~
-" •
~
MUZEUM SZTUKI (Więc
~
3() ~
~
g
15 1730
Mętna"
~. - ŁDK (Tra\.lilWtlta
18).
kowskieg<> nr 36) godz.
M~ODA
GWARDIA
"':ooa'"
od
'lat
14"
(węg·)
na
wizyty
domowe
w
10--16. 25. 3. n.ieczy>nne
god" 2() 25 3
O t t godz. 19-5. Na miejs.cu
"Zywo~ Mateusza" od
. .
•
, ' , ; " s a przyjmowami są ooorzy
1'0 I
MUZEUM
ARCHEOLOlat
16
(pol)
godz
10
Dle
poiowaDle
od
lat
od
16-7
GICZNE i ETNOGRA·
J2, 'H, 16, i8, W, '25.3: 14 (USA) g. 15.30. 17...s w N~cn~' pom~
pielęg.
FICZNE
(PI. Wolno,.Amerykańska
żona" 20
OW
ści 14) g<Jd,z. 11-16.
od lat 16 (wł) gOO7. STYJJOWY - STUDYJNE niarska. Al. Kościuszki
25. 3. nieczynne
10 123() , l" 1730 20" "Oskarżony" od lat 14 48, tel. 324-0!! - zgłoS7.eD Przy Zb~ ulic z.achod.
,
. • ~'. -'.'
(czeski) g. 15.30, 17.4,. nia telefoniczne tlćI za'ej' D"
sok' j
iłował
KIN A
MUZA nN'ledzwladck Festiwal filmów mek- biegi do d~" w gOOrr
" .1
l
rewnow le
us
.
Tu~tuś" .g. }5, "Ostat· sykańskkh "ŁOWcy re 19-4.
wC'Zoraj w,.koczyć do tramwaD,\ł.TYK - "Old sure~
ru. Mohlkamn" od I.-t kinów" god,z. 20. 25. 3.
Swląteczna pomoc le.
ju nr 44-8
26-letni Kazimierz
:l (NRF) godz. 16, 18.
"Syn
marnotrawny" karska: dzielnica Sródlwa.ń,.ki (Wapioona 3).
Skok
hand" od lat 11 (NRFj'lg.)
g. ID. 12.30. 1~
20. 25.3. "ZyWO! Ma· od iaIt 16 (wł.)
godz. mieście
Piotrkowska
nie powiódł się. mężczyzna do
17.30. 2(), 25.3. j. w.
teusza" od Lat 16 lipo!.) 15.30, 17.45.
Festiwal 102, tel. 271-80.
Bal ut Y
stał się pod
l::<>ł.a
pOllosrląC
POLONIA .. Anna, Ju
godz. 16, 16, 211
filmów meksykańs'kich _ 7...
Pacanc>wskiej 3.
9m~er~a "l. ZerOmskie~ miaJia, Genowefa" od lat OKA godz. 15 Bajka. "Czarny wiatr" g. 20 t<.'l. 541-96, 9órna - Lela. miejsce krak.sa samochodo16 (pol.)
g. lO, 12.30-,
"Winnetou"
I
seria STUDIO .,.Jacek i J'e cznicza 2..... tel. 440-62.\ wa. "Picku,p", któremu zaje15, 11.30,' 20..
(jugosł.) od lat 1[ g. go pieski"
godz. 16, Polesie Al. l Maja
chano drogę, musiał' hamować
25. 3. j.ak :wrżej
16, 16, 2D.
25.3. nie- "O czymś iDnym" od 42. tel. 305-83,
Widzew
i w tym czasie z09tał uderzoWOLNOSC "Skarb ł»
czynne
lat 16 (czeski) g. 17.1:>, - Szpitalna 6. t.el. m-53.
ny z tyłu przez inny poja7..d.
zanty;iskiego
kapca" POLESIE - g. lIi Bajki 19.:m, 25.3. "Bandyci z Zgłoszenia na Wtl.zyty w
W wypadku obrażeń cia~ do
od .lat 14 (czeski)
g.
"Grobowiec
Ligei" Orgosolo"
od lat 14 domu w godz.
10--15,
znał pasażer "Pickupa" .
10, 12.30. 15, 17.3G, 20
(ang.) od lat 16 lLodz. (wł.) g. 17.15, 19.30
aml:JUlatoria czynne do
p 6-letni Stanisław M. (Ho25. 3. jak wyzej
15, 17, 19: 25.3.). w. ,;;W1T ;,Twarz zbie· 17.
Zabiegi pielęgnlarkieiń~'ka 144) wybiegł zz.c> stoWł,OKNIARZ ,,.Praw(bez bajkI) g. II, 19
1:'&" od lat 14 (USA) skle
wykonuje się
w
jącego na ul. RokieińS<kiej sada , p~ciw
praw- POPULARNE ,..zycie g.
10, 12. 14.
16. 18./ tych punktach ... godz.
mochod", i wpadł
pod inny,
dzie'" od lat 18 (USA)
zamJcu" (tr.) od lat 14 ..Sklep
pzzy lrłówneJ 8-18; zgłoszenia n.a zaJ,adąc;Y. " C~lo~ . Dp~Ąal ciężgod%;
rot~
lI.
godz. 15. 17, 19
UlIcy" od łał 16 (cze- bIegi IV domu w godz.
kJeh
oo..ażeń I. ,l)l'!Zeby_ W
17.30,210, •. %;,~. j. w.
25.3. nieczynne
ch~łowackl) /t. ao
8-17.
'
ŚIl;piU!ohL
ilU)

7-' -

'

•

rowskimi i balndami ukraińSld
mi. Oprócz tego chrooil miejscową ludność przed represjami ze strony hitlerowców. ~.
in. zapobiegał przed wywożeniem miesz;kańców tych okolic
na przymus<>we roboty do Ni~
miec. ' Jeden z najbardziej zaciętych bQjów partyzanci stoczyli w czerwcu w 1943 r. z
przeważającymi silami
hitlerowskimi koło ~tarej Rafałów
ki i w rezulta0ie zdobyli tę
miejscowość. Warto dodać, iż
oddział ten formalnie należący
do pa rty zailltk i radlLiecklej utrzymywał ścisłą
łączność i
WSPtamółP~acę z P?lskimi pa,rtyzan
l, a m. m. ugrupowaniem ' noszącym nazwę "J;es=~
Pc>lska nie zgLoęla".

~.r.$.VJ.f1..

;x, .

przyjaciół

u polskich

Metalowca

Dzień

li

n

.k

a

=== wypa dk '

U;"

I

'<~..

.
od
h il'
k raz Pierwszy
c w I za on
czenia wojny swoich polskich
towar'zyszy broni: Mikołaja Ku
nickiego. Leona
Swięcickie.g<>.
Miec...:ysława Z"krzewskiego i
wielu in,nych. 1. Koncza posia
da szereg wysokich odznaczeń
radzieckich, a m. in. Order
Czerwonego Sztalndar-u.
dwa
Ordery
Czerwonej GwlaizdY,
Order Bogdana Chrolelniek ego
i illlne.
A. Ihien.

~ ~-'-'

przez aklamację tekst rezolucji solidan-yzującei si~ ze 5ta
nowiskiem pa'I'tii, protesMljącej przeCiwko ekscesom wich

me d llkÓUJ
n
W.........
f
iJ"eI1IC~.or~pr~~~w~ 1._
'""~~
.,-~...

.
ycz.neJ.
i ud2lie-

lronferencj~

W

uC2leSlt.n1czy-

li: rektor AM _ pro!. dr Ste-

....,......ektor

"'rol.

".,.
dr Z. Jep;manowska,
dziek.anJi i przed.qtawiciele kOrnlteotu ucz:el:n.tanego PZPR, RN

i BO ZSP.

kowi, J. Formiń2idęmu i T.
JedraochowJ,czowi;
Srebrne
Krzyże Zasługi: T. Derdasowi,
H. Łysoni€.wskiemu. S.
MaksaLinowej, W. Wasi1once,
B. Szym~skiemu, W. Palllkowi, E. Jaf!cowi. T. Dużyńskiemu i W. Za.lewskiemu.
31 marcapodczas centralnej
a :k aodemii w Z<lJbrzu
Krzyże
Kaowalerskie Orderu Odrodze
nia Polski obrzymaja ponadto metalowcy rz. Łodzi: S. WoaoJ.

(.L. WJ

~

.~ :_Y;'

"'*4~~ '
•

....i

.

"'''m.

Med

Po 9J)rawOtZrlaniacb
lenilu absolutorium ustępująI -'. t
eg
cym wa'ULN'lIl prz.yJę o sz.er
t:.'C'h1wal organi3acY'jnych.

fanowski.

t"

.

r-zycieli, po ęPlalącer.i
agresję
l7l'aela wobec kraj6w an-ab,kich i USA w "\'lie<tm.amie. W
końcowej cze"ci uroczystości
odczył,ałno listę "L&9l!u.ixmych
meta.lowc6w, któr-zy w god-zinacb
przedp.ołudtn.i.owych zOt'
d k
s a.l· u e OII'owa,nl' "'rzez nrze
wodniczacego Prez~ RN
Łodzj Edwarda Kaźmierczal{a,
wysokimi
odznaczeniami
państwowymi.
Krzyżem
Ka:walerskim
Orde.
ru Odrodzenia Polski udekclI'o
W.aIIlO J. Ma!!'dofla: Złote Kny
że Zasługi nadaaJ,q: J. DtvmU
sowi,
T.
Łakom~aik.owi, B"
T .rembacz_owi, T. Mikoł.ajczy-

11

~emii

u_

na
~c.
le?-"
do
naj<llkttvwniejszych
grup zawodo()wy~h, i ma na
swoim koncie szereg poważnych Q;uągnieć
produikcyjny;ch ora:z eLyn&w
społec,zn:voh.
Podczas aka'Clemi'i uchwaikmo

Wybory do RU lSP
przy

~

wOJ'ewo' d":twa skuma-

l'

w' s~-egach uZWI·ą'.kU, "':~_

LU'I.JoL.

:.··'KO

_-_::.'~.:;'.'_ ·.: ....~.:_ ••

Z KSJA1EClk4

niak i l. Gepert. a
ZłO'ty
Ęrzyż, Zasługi - E. I~acze!llko.

.",

>fi

'
(jp)

,.
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d<> "Volkswagena LOKALU nadającego się ~U'rOMOBILKLUB pro- POMOC d<>tIlowa potrzeb
1200" pilnie 1<. Ul>ię. Tel. na pracownię krawiecką wadzi kursy wszystkich na. najchętniej rencist:1'14-1_8_ _ _ _ _ _ _ 50805 g poszukuję
(najchętniej kategorii,
w tym am,,· ka.
Zgłoszooia:
Zacho~-ódmieśeie) .
Oferty torskle sobotnio-niedziel dnia 2Je, tront, r piętro
INKUBATOR na 800 jaj .. :;V583" 'PIra... PIotrkOlII' ne. z.s,pisy: ul. Przyby- m. 3, w godz. 16-18
Dr
ZJOMKOWSKJ
-,oOMEK l-rod.zi!Imy, ....aj ,do
wylęgu
kurC1:ąt)
k
96
- - -Piotrkowska s a
szewskiego
73,
~od'Z. STUDENTKA Pl, przyj
specjalJsta
chorób we- chętaliej nie wykończo- 'przedam.
~~'po- 16-20. tel. ~-()7, PIOtr· mie pracę po południu.
neryczmych.
slrórzJycb ny kupię. Oferty ,,50621" 210 m. 2, Helman
- - - szukuje
na Julianowie kowska 15. godz. 13-20. Pomoże w nauce. Ofer~'=~ ~lotrk~k~ Prasa, Piotrkowska 96
PŁYTY dachowe, ctIod- "ublQkatorskiego pokoju tpl. 2:.12-16.
Tuwima 15, ty ,,50511" Porasa. Piotr
DOMEK l"l"Odzinny z 0- DOMEK
jednorodzinny nikowe. obr"eza trawnI przy kulturalnej roda:i- godz. 8-20, tel. 212-39 i kC'wska 96
grodem w Ladll.i kUIPIę. w
d~ie1a>i>cy
willowej l< owe, słupki ogrodzenia nie. Oferty ,,5Q506" Pora 246-62. Jazdy samechods =~=;:;--;-':==-__c:;-:
mi:
"Skoda 1000 MB". POMOC dom<:l'Wa potrzeb
Oferty
,,505&",
Prasa, (może
być
".Ie wykoń we, siatki ogrodzeniowe. sa. Pio>trkowska 96
. l'
"WOłga", "SyreDa 104". na.
Tel.
:r7&-63
godo:.
Piot.rkowska 9CI
czony)
ku,pię.
Oferty :uprem<:. t rz,cmo
It .pra Z POKOJE--;w.:,łdziel(;;e "Warszawa" i pochod. 14-11
50493 g
DOM d-re'WnlanY ,-podmu .. 00689" Pras.a. Piot.rkow ,owany.
mat~ trzcmo· własnościowe,
spłac()(lle
we grys (las~rICO), papę lub 3 pokoje w dom- ne.. Otwarcie kursów w UCZNTA
prozyjmie zarowany;
własnOŚCiowy, ~'ka 96
l inne materIały budow ku l-!"od7Jinnym kupi
kClzdą sobotę
1845 k kład
ślusarski.
Łódt.
po kapitałlllY?" . rem()(ll- MASZYNĘ
dzlewiąrlYką
dei
a;
ogor.ódklem.
w "Dubie>t-8"
sprzedam. l~ne. poleca Skład Mate Dzielnica _ RadiostacJ;: MISTRZ szewski pOSlU- Dąbrowskiego 61
,,50502"
Plra.sa, kuje
pracy,
~rzystąpi PO.MOC dochod,zą,ca do
d7ielntcy WIdzew Slprze Wiadomość
Swier=ew- rlałow Bu.d~wlanych J. Oferty
Proch~w!,kl I. 1. Serwe- Piotrkowska 9S
....
dam. Mieszka..';e wolne. skiego 19 m. 49. telefon ta,
Łódz. Zglcrska 24óa
__
____ do spółki ewent. ocze- dZiecka potrzebna.
Re:r~l._ 2I1(j~9 _ _ _ 50573 g 4'70-92
00547 g
MAŁZEŃSTWO bezd,z.iet- kuje innych propozycji. ferencje konieczne. W,Ó
,,50669"
Prasa, blrwskiego 59a m. 25
DOMEK d'rewondany 4a m NOWE-2-t.otele-bujaki i BARAK składany sprze ne poszukuje na o~res Oferty
kw. do ~iorki sprze S<1mowar sprozedazn. TeJ. dam,
a okrągłe żelazo 2 lat
sublokatorskiego Piotrkowska 96
POMOC oomowa dechodam. Tel.. 58G-41, godz. 256~ wieczorem
zbrojen!:.owe 2~22 mm,
UNIEW AZNIA się zagu d~~ca
pot.Mebna.
Uro18-2CI
S0566 g
- - - - 3.CJOO kg zamienię na cień ~~:~~. Pi~;r~sk~~
hioną pieC1:ątkę o bl"Zlllie w\..rsytecka 8 m. 28_ _
DÓ:".t:EK
l-rodzinny-~ KOZUCH
bułgarski 3/4 sze. Wiadomość Prochow
MAŁZEiIlSTWO
studencniu:
_
.,l.PER
Kierownik
UDZIELAM
lekcji
języ
ogrodem 1.490" m
kw. sprzedam. Tel. 447-07
ski. l.ódź. Zgierska 245a
kie, bezd,zietne ozłon Robot D.zlału Usług Elek k,.
franCUSkiego
oraz
(v.':łasne) sprzedam. 2 mie LAMPE kinesk<>pOwą MW
Z
POWODU
choroby kowie spółdZielni miesz trotechnlcznycb
Ste- tłumaczę z francuskiego
szkan';a
wolne.
Łódź, 013-69, 17 cali kU,pię. Tel.
sprzedam
dobrze
prospe
kan
i
owej
,
poszukujesub
fan
Drzazga"
2098
k
Kra5iekiego
7,
PawJak
Pł~a_l0, J81Iltcki_ _ _ 468..m
50579 g
rujący
warsztat mecha- lokatorskiego pokoju z
GARAibia;;,;;;;ny- kupię. n iczno-ślUS3I!'Ski.
Tele- niokrępującym wejściem.
:LA<;:E budowlane, bu- OfeMy
,,504'19"
1'\r=,
5075'7 g
fon
200-24
506117 g Tp i. 4>44l-25
Y''lkl go.spoda'1'cze »prze PiotrkoW"lka 96
PRACOWNICY POSZUKIWANI
dam. Zgierz-Chełmy, La
_ _ _ __
POKOJ lub % pokoje z
OKAZJA! Krzesła meta
kuchnią
spółd 'zielC1:e,
g lE:woni("k a
66,
Szuten- TAKSOMETR "Argo IV" lowe.
meblowe, własnościowe
(spłacone)
?aeb _ _ _ _ _ .___ 5Oli06 g i .,Poltax" z gwarancją kredens łóżko
MASZYNI~TOW .typograficznYCh, składaczy ręcz
stylowy. tokar
Oferty
,,50497
DOMEK 4-4rzbowy z wy spi'Zedam. Stanisław Mi nIE; (d,rykierkę), fotel ko kupię.
nych, kra~acza. (mtroli«atora)
prZYJmie natychIll,last POhgraftczna Sp6ldzi,elnia Pracy w ł.odzi.
"oda:mi 'spmedam.
Na- kołajczyk, Zd. Wola, La smetyc=y sprzedam. Na Pra>sa. Piotlrkowska 96
miotowa :!Sa (Nowe Zlot ~k... 76, tell. 737
POKOJU niekrępUjącego Plotrkows~a 80, tel. 310-09. Warunki ))racy I pła
rutowicza. 36 m. 5
1379-k
w śród ,mieściu
na rok cy do omowienia.
no)
50501 g WYTŁACZARKĘ~_
ROZSADĘ
pomidorów POISIl.ukuję. Płatne z gó
DOMEK10-pookojowy (ła nek
i sUSoZarkę lIporze· ~przeda.m. Te!. 483-37
ry.
Tel. 4115-32.
godz. TYNKARZY na elewację, murarzy, cieśli, elektrodne mies"kamie). garaż. d_am. _ T.,!1. _ 415.91 _ _
- Coupe"
-- 11-10
5()7!)2 g mODterów,
operator6w na żarawie,
zbrOjarzy,
t"l<:fon 7.a.mienię
nal PRASĘ balatl5ową, du- .. WARTBURG
POKOJU-,;ublokatorskiemOnte,:6w elementów żelbetowycn. izolator6w.
sprzedam.
Te!.
370-32
mmej.-.zy lub sprzedam. żą kupię. Oferty .. 50798"
go
poszukuje
bezdzietne
robotD1k6w
budowlanych
i
malarzy
W
tym jedTeL S7ll-44 , .
S0740 g Prasa, PiotrkOWSka 96
"WARTBURG" nowy wy małżeńs,two _ " członko- nego z dyplomem mistrzowskim do prowadzenia
losowaiIlY w PKO sorze wie spółdzielni 'miesZk
praktycznej nauki zawodu - zatrudni zaraz Lódz
~ ki.e Przedsiębio~stwo
BudowDictwa Uprzemysło'
" '............... _ ...._ ....~.............~ I dam. M. ~litec':.niki
niowej.
Oferty ,,5066.1
wlOnego w Lodzl, Urzędnicza 45 (róg Sędziowskiej).
22-24
50,02 g Prasa. Piotrkowska 96
PrzedSiębiorstwo zapewnia front robót pracy w
SAMOCHÓD "Warszawę" WIELOLETNI zaopatrze ciągu całego roku.
Za dobrą jakość l termino~
~ sprzedam . Tel. 454-20
niowiec przyjmie przed wość robót istnieje możliwość otrzymania premii.
st.owicielstwo.
Posiada Dła zamiejscowy~h zakwaterowanie w nowoczesWłasny
środek
lokomo- nym hotelu rObotniczym.
Zgłoszenia przyjmuje
cJl. Oferty ,,54K43 " Pra <;Iział zatrud,nienla i płac, pok. nr lD7 pod w/w
~~io Tel. 475-82,
sa. Piotrkowska 96
adresem, tel. 552~9.
1373-k
Z DACHÓW BUDYNKOW
"OSĘ-ISO" po 8.000 km POSIADAM warsztat gal
wanirLacyjillY,
częściowo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
PRZEMYSŁOWYCH
tanio sprzedam. Telefon
wyposażony.
PoszukujQ ł'
ODDZIAŁU WYK08CZALNI
919-90.
W7Z9 'g
wspólni.ka
z uprawn.ieSAMOCHOD
"Renault- uiami. Tell. 544-37
•
•
i BIELNIKA
Carawella"
(dach
do
z(lejmowania) sprzedam. WSPOLNIKA z gotÓ'W- ł Łódzkie Przedsiębiorstwo InstalacyjnoRemontowe Przemysłu Terenowego
Oglądać: pa'nk ing Tu k'l 140.000 zł d<> za,kładu.
ą
se- ł
Łódź, ol. Jerzego 10/12
wima
5082~g gastronomiczmego zonowego poszukuję. Q.
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
,,5OIH2"
prasa.. niniejszym podaje do wiadomości, ze
"SIMCA-Aronde" 1300 do fcrty
sprZedania . Oglądać par P!otrk~wsk~
zmieniło nazwę przedsiębiorstwa.
BAWEŁNIANEGO
king Pl. Kpmuny Pa,ry
SAMOTNI
z,
n
ajdą
odpo
ł
która aktualnie brzmi:
sk;ej,
d7JWo.nić
219-4'1
Im. J. MARCHLEWSKIEGO
wiednie
oferty m.ałżeń- ł
.,SYRENĘ"
sprozedam. skie w prywatnym Biu
ŁODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
w ŁODZI., OGRODOWA 17.
Piotrkowska 243
rze
Matrymonialnym
MOTORYZACYJNO-TRANSPORTO.
Szczegółowych informacji w powyższej
2~E poszukują nie .. Swatka", ł.ó<!ź, Piot,r
f
krępującego
pokoju
su.b
kowska
133
49947
g.ł
WE PRZEMYSŁU TERENOWEGO
sprawie udziela dzjał gospodarczy
~ lC'katorskiego.
Oferty, POMOC do dziecka poŁODZ, ul JERZEGO 18/12.
zakładów. tel, 583-60, wewn. 26L
ł t·~0532" Prasa, Piotrkow tr7.ebna. Łanowa Sa m.
......______....
_ ....
_ ....
___..........
_~_~_~
....
~_
.........._...____J'~_
..__....
"'"'...... ska 9ii
34 bl. 58 (Teofilów)
, • • • • • • • • • • • • • • • • • • •'
OGł.OSZENIA

i

i

TŁOKI

DROBNE

•
·
Acle

U SUDI

pyłu węglowe

PRZETARGI

--------.----------------------------------

PabiaDickie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w
Pabianicach, Zymierskiego 5
ogłaszają przetarg
nieograniczony na sprzedaż samOChodu osobowego .. Warszawa" typ M-20, nr silnika 071106. nr
podwozia 0031054, rok produkcji 1953. Cena wywolawcza zł 36.000. Przetarg odbędzie się 10. IV. 1968
r., o godz. 10 w dziale transportu zakładu zgodnie z zarządzeniem ministra komunikacji z dnia
28. I. 1966 r. (MP nr 4, poz. 23). Uczestnicy przetargu obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie przedsiębior
stwa do 9. IV. 1968 r. Pojazd można oglądać codziennie w godz. 10-13 oprócz niedziel I świąt w
dziale transportu zakładów.
2l31-k

Wytw6rnia Sprzętu Sportowego w Łndzi, ul.
PKWN 25 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji elektrycznej siły i światła w
pomieszczeniu maszynowej obróbki drewna. Termin wykonania robót do 31. VII. 1968 r. Oferty
należy składać w zalakowanych kopertacb w sekretariacie Wytwórni Sprzętu Sportowego W l.odzi, ul. PKWN 25. do 15. IV. 1968 r.
Otwarcip.
ofe.rt nastąpi 18. IV. 1968 r., o godz. 10.
Oferty
składać mogą: przedsiębiorstwa pal'Istwowe I spół
dzielcze oraz przedsiębiorstwa I ' osoby prywatne
z odpowiednimi uprawnieniami. Wszystkie roboty
winny być wykonane z materiałów wykonawcy.
Informacji odnośnie w/w rohót udziel! gl. mechanik Wytwórni Sprzętu SportowE'~o w l.odzi.
ni. PKWN 25.
2119-k

Zawiadomienie

f

oo
6

SPÓŁDZIELNIA

M~~~B~YT'~OWy,,~~~=

5$;':i"g

Z miana

z

TECHNIKA budowiaDego
z
minimum S-letni;)
i ważnym uprawnieniem budowlanym
na stanowisko kierownika warsztatu remontowego, 3 malarzy,
Jnurarza,
stolarza budowlanego
montera hydraulika, ślusarza, palacza na kotły
wysokoprężne przyjmą
Łódzkie Zaklady Zie·
larskie "Herbapol" w Łodzi, Wółczańska 4a. ReflektuJemy wyłąc;:nie na fachowcaw :r. pełnymi
kwalifikacjami zawodowymi. Zgłoszenia osobiste:
sekcja kadr. Warunki płacy do omówienia.
prakty1'ą

nazwy

•·

e c

,~
~

t

INWALIDÓW

"MAZOWSZE"
SIENKmWICZA

w

ŁODZI,

9, tel. 236-20 -

wzywa PT Klientów, którzy do
włącznie

1966 r.

zlecili n/w punktom usługo

uL ul.: Piotrkowskiej 7,
2, Pabianickiej 190 i Zaolziań
sklej, blok 409 -:- s;tycie odzieży miarowej I dotychczas jej nie odebrali,
aby w terminie 14 dni od ukazania
wYm

przy

Nawrot

się

nin.

ogłoszenia

dokonali

Odzież nie odebrana W

wYzej terminie
do

sprzedaży

cego.

na

zostanie
ryzyko

odbioru.

oznaczonym
wystawiona
zamawiają-

2050
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I I El EWll JA To jest „Polonez plUR3WY"

kowy z Sofii (Kat.). 20.50 ..,Przy
jaclól:k1" - film ·fab. prod. wł .
22 .30 N ie<imeUi s.portowa
(W).
(W-wa i Katowice).
PONIEDZIAŁEK, 25 MARCA
PROGRAM l
8.00 Wiad. 8.15 W ró:imych ton.acjach. 8.29 „W Jezioranach".
malowan9.00 „Zgadywanki operetkowe.
ki". 9.20 Melodie
odc. 4-0. 10.20
aro- 10.00 „Lalka" , tóre- „Z północy n;a południe Euro. „ ._
go serce było w górach" słuch. py". 10.4<5 „Wyspa zagadek" 17.20 Popołudnie z mu'lyką. 18.05 mag, li.OO „Nasiona na egzamiMuzyka ludowa. 18 .25 Nowośc i nie" - słuch. 11.20 Młod z ieżowe
„Studia Mr2". 19.00 Kab.arecik ze społy rozr y wkowe. 11 .45 Porareklamowy. 19.15 Prey muzyce dy prakty czne dla kobiet. 12.05
12.10 Koncert z poloneo spore.le. 20.00 „Siedem dni w Wiad.
kwadrans.
kraju i na świecie". 20.26 Wiad. zem. 12.46 Rolniczy
sportowe. 20.31 „Matysiakowie". 13.00 Muzyka z przygodami. 13.20
Gra Wieś tańczy i śpiewa. 13.40 Wię
21.01 Radiovariette. ~.Ol
orkiestra PR. 23.00 n wydanie cej, legiej, taniej. 14 .00 Kultudziennika. 23.10 Wiad. sportowe. ra p ilnie poszukiwa<la. 14.20 Z
23.15 Gra kwartet D. Morrissey. naszych sal koncertowych. 15.00
23 .30 Z twórczości J. s. B.acha. Wiad. 15.05 Z życia zw. Rad;z.
~4.00

Wiadomości.

15.30 "Wszystko inaczej''

PROGRAM II
Radioproble8.35
8.30 Wiad.
Koncert życzeń.
my. 8.50 (Ł)
9.55 . (Ł) „Spojrzenia i reflekmagazy>n. I0.15 (Ł) Posje" literacko-muzyczny. 12 .06
raśnik
Wiad. 12.10 Publicystyka między
n a rodowa. 12.20 Poranek symfoniczny. 13.30 Podwieczorek przy
m ikrofonie. 15.00 „Kot w bu16.00 (Ł) Wyn.vki
tach" słuch.
16.02

„Kukułeczki".

losowa.nia

Rewi.a ork iestr. 16.JO Koncert
17.05
ch op in owski. 17.00 Wiad.
Tyg odnik d2wię k owy. 17.30 Rewia piosenek . 18.00 Wieczór liter acko- muz yczny . 20.30 (Ł) „ Na
21.00
palecie" aud.
filmowej
Dziennik. 21.22 „Zapraszamy do
22.00 Wiad. sportowe.
tańca" .
22 .30
22.20 (Ł) Wiad. sportowe.
N !edzielne spotka.nie i muzyką.
„ Sere nady i kołysanki".
23.25
23.50 Wiadomości.
(L)

TELEWIZJA
9.15 TV kurs rol<liczy (W). 9.50
rado:un y " (W) .
inamy,
„Przypom
na
spadło
10.05 „N ieszczęście
film prod. radz. (z
miasto" 11.25
(W).
PKF
Poznania). 11.15
pro„Piękno ziemi łódzkiej" 11.40
(z ł,od z i).
~ram filmowy
To
„Młodość
12.05
Dziennik (W).
fab.
masza Edisona" - · film
p r od . USA (W). 13 05 „Rozst<ijne
drogi"

film

-

z

serii

„ Czterej

pa-n cerni 1 pies" (W). 13.50 _M y
est rada poetydlane bańki" cka (W) . 14.30 „Sy stem doktora

film z serii „ UcieTerrier'
k inie r u (W) . 15 .00 „ P r ze m iany".
1

-

15.30 „Wielka l(ra " - teleturn ie j
(W). 16.30 „ Tele w id zenia" - pro
Grodzień«k i ej
Stefanii
g ra m
w iatra„Zmie r zch
17.20
(W).
ków " z -cyklu "Ludzie i zd a rzen ia" (W). 17 .35 „ W i też w t yg r y
Rustaweli
sie j skór ze" S zota
(W). 18.25 „Spotka n ie z c ieniem"
(W).
Kat'łowicz
M ieczysław
19.20 Dobrainoc IW). 19 .30 D7iennik (W). 20.0<) Program rozryw-

E.

-

od-c.

16.05 Non stop Studia Rytm . 16.25
16.50 Aud. „Dzie.ń
Na wirażu.
dzisiejszy i my", 17.00 Non stop
Studia Rytm. 17.15 „ Klasówka z
t echn>ki". 17 .2S Radiostop z me17.4-0 Nauka i refleksje.
lodi ą.
17.55 Wiad . 18.00 Koncert. 18.40
Muz. i akt. 19.05 z księgarskiej
lady, 19.20 Un iwersytet Radiowy.
19.4-0 L. van Beethoven: Sonata
n.a sk!"Zypce. 20.00 t>ziennik. 20.20
Wiad. sportowe. 20.25 „Czas I lu
d zie". 20.4-0 Koncert ż y czeń. 21.16
minut
Pięć
Włoskie mel. 21.25
21.30 Kalejdoo wychowaniu.
22.00 „Koło<okop kulturalny.
brzeg" - aud . 22.30 Rewia piosenek. 23.00 U wydanie d2'ien<lika . 23.lO Wiad. sportowe. 23.15
Aud. „Utwory fortep ianowe J.
23.39 Canzony polBrahmsa".
skie. M.00 Wiad.
PROGRAM Il
9.30 Wiad. 9.35 Un iwersytet Raoperowa.
diowy. 9.55 Muzyka
fragm. 10.46 Z
10.25 „Sam" 12.05
M. Webera .
twórczości K.
z kraju i ze świata. 12.25 (Ł)
Komunikaty. 12.30 (Ł) Melodia,
rytm i piosenka - aud. 13.00 (Ł)
w ·a<I . sportowe. 13.05 (Ł) Muzyka ludowa. 13.15 (Ł) „Mikrofon
rep .
rolnictwa"
w służbie
fragm.
„Rodzeństwo"
13.25
popołudniowy.
Koncert
13.45
14 .211 Melodie srebrnego ekranu.
14.45 „D;oiennik Franeiszki Krafragm . 15.00 Konsi ń s kiej"
ce rt chóru Roz gł. Wrocławsk i ej
PR. 15.20 „ Od solis ty do ork.''.
15.45 „Pod >mak iem UNESCO".
16.00 Wiad. 16.0'1 Mu zyka klasy16 .46 (Ł) Akt . lód-zkie.
czna.
aktualn y.
FeliE"ton
(Ł)
17.00
17 .10 <Ł) Muzyka lekka. 17.30 (L)
17.45 (Ł)
amatorskie.
Zes poły
Sp i ewają Julita CeToV1>ka i Ta16.05 (Ł)
i.
d eusz Woźniakowsk
mundu r biały c h
,. D z iewczęta w
18.30 un ;wersytet
kach" re p.
Radiowy. 18.45 Kurs ję7. ros.
19.00 Wiad . 19.08 Muzyka rozryw
mówi·•
kowa. 19.30 „Matka

• GA

'Dlłfl!R

~~

- I wiedzia:ł pan, że samochód wmieszany
wypadek znajduje sioę w tym garażu?
odp<>wiedz: ał Ma- Nie wiedziałem!
son. - I chciatbym pana poinformować, że>
n ie jestem pom0CT1 ik icm sprawców tego wy·
padkiu, n ie ukrywam żadnej zbrodni. Ośw i ad
czam także, że siamochód został wstawionv
do garażu przed kilku minutami i s t anow·
cz;ęść tego. co obejmuje prnwadzone prze1
nas dochodzenie.
Nagle z w indy wysaiad1 policjant i wroęcZYl
Traggowi złożoną kaortkę pa11>1eru.
Tra.gg roztożyl ją, P'l"Z€C'Z.ytał, złożył z powrotem i schowawszy do k.ieszeni, spojrzał
na Masona.
- Teraz - rzekł - przekona s1ę pan, jak
w ygląda inny a s pekt &prawy.
- Co pan ma na myśli?
- Mężczyzna , którego za brała karetka pogotowia, zm=l po przywiezi-eniu do gz;pi tala. Tak w ięc mamy do czynienia z zabójstwem.
- Miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli
do czynienia z dwoma zabójstwami - rzekł
Mason.

w

Redaguje kolegium. Redakcja Cl
naczelny 325-64. Z-ca redaktora
wojewódzki 343-80 1 341-10, listów
(Za tr eś ć
- D ,iał ogłoszeń 311-50.
„Ruch" - Łódź. Kopernika 53.
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monodram. 20.()3 Mu:i:yka ro.zryw
kowa. 20 .25 Notatnik kulturalny.
Wy<l.awn<ictwa
Piosenki
20.4<>
.,Synkopa". 21.00 z kraju i ze
sportowe.
Wiad.
21.27
świata.
K. Debussy'ego.
Utwory
21.30
22.30 Chwila prooy. 22.35 Recital
so1isty. 2: .00 W .ersze poetów ma
cedońskich. 23:00 P iosenki Jugo23.15 „Ambicje I starsławii.
t··" - aud. 23.30 W rytmie bigbea.tu. 23.50 Wiad.
TELEWIZJA
15.46 Elektrotechnika II roku.
,.Elementy RLC w obWodzie prą
du sinusqid.alnej?o" (z Krakowa).
Elekt.rotechnika II roku.
16.25
„Gałąź szeregowa R. L i R, ):.,, C za
silanie prądem sinusoidalnym"
(z Krakowa). 16.iS D>:iennik (W).
17.00 „Czterej pancerni i pies"
l ). 17.45 TY Magazyn Postępu
Technicznego (z Katowic). U!.l!\
Wiadomości d·nia (Ł). 18.50 „Czar
ne ow-ce w wiernym stadzie" program dokumentalny ( z Wro
dawia). 19.20 Dobran·oc (W). 19.30
Dziennik (W). 20.05 1'ea<l;r Telewizji: „Drewniany talerz". Ed„We
21.25
mund Morris (W).
dwoje" - program Red. M~od'l.
22.15
(W). 21.56 pziennik (W).
Elektrotech<lika II roku (<powt .
z Krakowa). 22.50 Elektrotech<li
ka II ro<ku (powt. z Krakowa).

(Dolrońcrsne 7Je słr.

skiej

postanowił

„KulbuJry"

rzeczywiście

1)

dołożyć

własny,

dodatkowy kaniyczek do dzie
la podjudzania, bezczeszczenia
jak.iejko1imienia Polsak;,, w
wiek ono jest oprawie. Ale
kiedyczy
jest
jaka kol wiek
O)>rawa.,
ta
byle.
kolwiek
zawsze to jes~ przecież Polska, jej losa i nasza ojczyzna. Czy, a.by zadość uczynić
wymogom „Ku •tury" i „Wolnej EUJropy", Kazimierz Wierzyńsaki , aby u'vrzyrnać wła9ną swoją sazansę wśród syjoiyspoonen1ów an istyc2Jtlych
merykańskiego rynk'l.: drukowanego sława, musiał dotrzyGrynbergom,
kroku
mać
Jedltckim . KoTyrmandom.
WygodzHerf,7.om,
saiński m,
Hemarom.
kiim, Stailiński.m,
że nic go nie łą
aby wykazać.
czy z dzisieisazą Polską. z jeI aby ci pogo ojczyzną?
twarcy mogli sie odtąd legiże nie tylko oni
tymować,
Plwa również wielplwają.
ki poeta, Kaz 'mierz Wierzyń
ski.
Nie napisał Kazimierz Wie·
jednej strofy pl U·
rzyński ani
gawil\Cej zasłużenie Adolfa Hiludobójcę
tlera · czy innego
Polski, kiedy śmiertelnie dła
pła·
Biadał,
wili n.asz kraj.

C!. i a.ka wa. I

J

zaś

eśli

DALSZE KREDYTY NA WOI·
WIETNAMIE
NĘ W
aad

ministracja johnsonowska zarzą
da wkrótce przyznania dodatkowych kredytów w wysokości
3.300 mln. dolarów dla finansowania wojny wietnamskiej. Po
Iowa tej sumy pójdZ11e na pokrycie l«>Sztów wys y łki posil
ków, a drugą połowę przeznaczy się na uzupełnienie sprzętu
zniszczonego w czasie ostatnich
trzech miesięcy walk.
Te dodatkowe w y datki na ce
le wojskowe zw1e1<szą tel(oroc:r.
ny deficyt budżetowy USA z
19,8 mld. dolarów (tak oceniano w styczniu br.) do 23 mld.
dolarów.
GRATULUIEMY!
C MIEJSCE NA SWIECift
Flota handlowa ZSRR JJczy
obecnie 10 mln. ton i zajmuje
na światowej Uscie 6 miejsce.

k<tórą
'I'raogg poprowadził ich do windy,
zjechali do sutereny. Wygz;li na tyły parkin..."1.l. gdzie znajdowały się kolejno ponumerowane garaże.
powiedziait. Tragg idąc
Proszę tędy pr-z:.ez paork.in.g w stronę garażu, nad którym
znajdował sioę numer 907.
Wyjął klucz z kie9Zeni, otworzył k!łód'kę
i rzekł:
- Terarz; dl~ panów poprosaić, ażeby panowie trzyma-li ręce w kieszeniach i nicze..
to
Po.patrzcie tY'lko
fX' nie dotykali.
wszystko.
Mason schował ~ do kiemeni. Po chwili Drake poszedł za jego przykładem.
Tragg włączył światło.
- O. to jest ten samochód - powiedział.
- Proszę spojrzeć na prawy bl.otni.k, Perry.
N iech pan s tanie na chwilę tutaj.„ trochę
dalej.„ o, właśnie tu. Widzi pan pajęczynę
i muchy na niej? Pajoęczyna rozpościera się
od emblematu znajdującego się na samochodzie do krawędzi niewielkiego wargz;tatu
w garażt.: i proszę zwrócić
narzędziowego
uwagę, że sa w niej muchy. A wi.-,c paję
czyna znajduje się tutaj od dlu±!Jl;ego czasu.
Tra.gig, obserwując przenikl1iwie twarz .lYiasona. mówił dalej:
tej dziedzinie dOOć dlugO,
Pracuję w
Perry, dlatego mogę pan';! powiedzieć, że
nie pow1men pan wierzyc kobiecie, która
opowiada niesbworwne historie.
Jeśli to Dorrie Ambler jest pana klientką ,
mogla być porwana i mogla nie być porwazamordowano męż
na. W jej mieszkaniu
czy:znę . Ona może być za to odp<>wiedzialna
i może nie być odpowiedzialna. Ale za ten
samochód w SIW-Oim garażu jesat na pewno
odpowiedzialna. Zostal skradzi<l!Ily w jednym

W jej skład wchodzi 1.300 jedno&tek (80 proc. statków z.budo
wano w ZSRR). Flota pasażer
ska obsługuje 174 stałe linie. w
tym 14 łączących porty radzieckie z zagranicznymi. Mechanizacja prac załadunkowych i
radzieckich
wyładunkowych w
portach i przystaniach sięga 80
proc. Statki ZSRR odwiedzaią
rocznie 800 portOw w 85 kr;,Kadry chla floty
jach świata.
handlowe) przygotowuje 19 wyż
uczelni oraz
szych I srednich
15 szkół zawodowych.
692

OSKARZONYCR

Przed sądem w Rzymie odbę
proces-mondzie się wkrótce
stre, w którym na lawie oskar
692 osoby zasiądą
żonych
urzędnicy I Instruktorzy, uczą
cy prowadzenia pojazdów. zarzuca się im handel „prawami
jazdy" - sprzedawanie ich oso
bom nle posiadającym kwalifJkacJI. Przestępstwo zostało wy
kryte na przełomie 1966/67 r.

mieście,

san;'7
ta
sakieg_c> .
ruenawisc
rozwsc1eczona
do Polski, jaka odebrała
rórż
zmy saty i przytomność
n y m agentom wywiadu i niewyWiadu, jeśli dla tej Polsak:
n ie ma już Wierzyński niej
ser-=u. jak pogardę.
więcej w
plugawe OOZJCzer51two, niecną ·
tylko tym naj€Ś1J
obelgę,
rzekomi rozmówcy
poili /ZO
me zauważył
z PolS1ki , a
Wierzyński żadnych śladów i
dowodów UJI'Oiru i wspa:niajej
dziS'iejsz.ej Polski.
l<OŚCi
bogatego dorobklll., świetnych
kraw
tr iumfów jej kultury
ju i w świecie. jej blog-osła
przP'ITlian spole=wionych
nych, odrod.ronej z popiołów
Warszawy - to zmaczyć tylko może. że w Kazimierzu

Nie jest to diatego polonez
tylko czarny. To jest „polonez" pl:ugaiwy, naipiSlaJDy d iabelsaką ręką albo chorego albo
znieprawionego
d<J'SIZCZętnie
człowieka. który zatracił chyba !pO(m.lcie własnej godnooci polsakiej 'i godności ludzk iej. Bywają ~ takie dramaty ludzJkie.
.KLAUDfUSZ RRABY.K

A więc, Perry, chciafuym pana jeszcze
o Dornie Ambler?
zapytać, co pan wie
Mason zastanawia! ~ p.rzez chwiłę,
czym odpowiedział:
wiadom<JOOi.

pooh<ldzą

raz

po

t'yilko

od niej?
- Tak.
- To rzeczywiście wie palll n.iewiele. Nie
mam zamiaru nikomu mówić, że poka.Załem
pan.u pajęczynę, Musim~ opryskać ją W'<Xlą,
i sfotografować. Będ;z;ie ważnym goczególem
gdy
dla prokuiratora okręgowego wtedy,
sprawa l'Jnajdz.ie siię na wokandzie sądowej.
Pokazalem, ją pan:i:.: na wlasną odpowiedz ialność - ciągnął dalej Traigg. - Chcę
ubić z panem interes. Moja informacja jest
niezwykłej wagi dla pana lclientkL Sądzę,
że pa.n ma rówm.ież jakąś ważną informacje
d!la mnie.
detektywa
Tar.g g wyprowadzi~ Ma90na i
z garażu i zamknął za n imi drzwL
- I co pa;n na to, Perry? - spyta!.
chciallbym
· MaSIOn
rzekł
- Tra.gg
wspól'Praoować z panem, lecz mam zam iatr
wszystko nieco przemyśleć. I chciałbym także
saprawdzić

pewną

w

Łodzi

z.aeh.mlllr2E!Oie

„Turyści''
20 bm„ godzin.a 8 rano, lotNa 8-dniową
nisko Okęcie.
wy-cieczkę

od.·latuje

"Oribisu„

do Rumunii 35 osób. Odprawa
celna i jej efekty: 15 depozypocząwszy
tów towarowych,
od prześcier adel I kopert na
a skończyws zy na 3
kołdry,
gars onkach i 9 swetrach (prze
w ozi ła jedna osob.a), kilku kokilograma
półtora
sti um<> ch,
pa p ieru fotograficznego, kilkunastu pudełe k kremu „Nivea"
jedna osoba). 7 celników
(też
prze z ponad godzinę -kontrolo
do
wz i ęte
I spisyw.ało
wało
depozytu artykuły, nie dając
że wszystko to
się przekonać,
prezenty dla przybyć
miały
szły-eh

,,znajomych''

n -ii.

w

Rumu-

• * •

Niedawno wyjechała n.a wycieczkę .,Orblsu" do Bud.a-pesz
tu i Bukaresztu gru'P.'ł turystów. ~ czasie odpraw~; celnej
rósł stos zdeponowanych towa
rów. Gdy już odprawę zakoń
OSQb.a wycofała
czono jedna
z wycieczki, której koS'Zt
się
wynosi 3.220 zł plus 575 zł na
Na pytanie dlaczewymianę.
„Tyle
go, padła odpowiedź:
rzeczy w depozycie, ter>az nie
mam po co tam jęchać"

„.

a uwiilclany w wYIP8dek w ~m

Niewiele.
Czy pana

wpływem

pod

oruś

na ogół umiarkowane 1 niewieliki<!!. Temperatura od I do
15 st. c. Wiatry umiukowane
.Tutro
południowo-zachodnie.
zachmurzenie umiarkowane 11.llb
niewielkie, ciepło!
god~
nziś słońce zajdzie o
18.01, a wzejdzie jutro o 5.35.
(Pny okao:ji przypomina.my,
że dziś imieniny obchodzą Ma
rek i Gabriela, a jutro Maria
(kl)
I Ireneusz.)

nie znanych nam sil, zamarło
prawdziwie
bić
i przesatalo
polsakie serce. Jest poetą p:po p<>l.s<ku, jest Posazącym
laki.em z nazwiska i im ien1a.
ale już nJe iest Polakiem r
najczulsazej, najglębszej 5w!adomości mO!ralnej i najSl;btcl
niejszego wnęl-r-za. swojej jaź-I•------------•
Tak Polak nie potrafi
ni.
od nas nasza najOdeszła
znęcać &ię na.i swoją ojozy?ukochańsza Mama, Babcia i
ną. żaden Polak nie nazwie
Bratowa
„dziwką" .
ojczyzny
swojej
S. t P.
Tak nie znęcał się nad Polską żaden pols ki poeta.

mie.ście.

-

W1erzyń

tak-że
:ziżaorla

Wierzvń «k im,

lłłłHllllllllllllllllllllllllUllłlllllllfflHllllHllHllllllUllllUllllUllllllUUlllllUllllllllllllHI

Koła zbliżone do kongresu
merykańskiego twierdzą, że

wier
kał, moolil się wtedy w
szach, nawoływał do wytrwaoszczędził.
ale Hitlera
nia,
Trzeba było dopiero dwudziestu trzech lat Polski Ludowej,
Polski uratowanej od zagłady,
Polski
Gdbudowanej,
Polski
kiedykolwiek.
niż
piękniejszej
aby poeta polski ni emigra- , i Kazimierz Wierzyński spo
a przy tej
Polskę,
niewierał
okazJi jej obecnego przywódWierzyński może go uwacę.
i
za swego przeciwnika
żać
nawet wroga politycznego, ale
to jest przywódca kraju, któ
rego naród wysunął na swoje
mu swoje
przekazał
czoło i
Ten przywódca re·
zaufanie.
prezentuje dzisiaj Polskę wobec świata i świat i:o za przy
Polski uznaje.
wódcę

wiadomość.

- A po 51prawdzeniu tej wiadom<>ści powie pan nam wszystko?
oo będzie 2lg-O<lne
Powiem panu to,
z moim sumieniem i przyniesie korzyść mojej klient.re.
- Dobrze - zgodził się T:ragg.
- Chciałbym pana popr<l'S'i ć o przysltl,ię odezwa~ sa '.ę po chwi-li MaSIO!l
- Jaką?
- Czy będ?Jie pa.n mógł mnie p0wfadomić,
gdy tylko zetknie sioę pan z moją klientką?

LEOKADIA
WASILJEW

z domu SZMYT.
Pogrzeb odbędzie się dnia
25 marca br„ o godz. 16.30 z
Cmentarza
Starego
kaplicy
przy ul. Ogrodowej, o czym
zawiadamiają

pogrążeni

bólu
SYN, SYNOWA,
BRATOWA

w

WNUCZĘTA,

i

RODZINA

z paJlla klientką.
zetJkiniemy się
wylbadamy ją przede W9Zy&tkim na
temait zbrodni i wy;padk!U samochodowego,
a dopiero później powiemy jej, że m.oże zasięgnąć porady u adwokata, j~eli sobie ży
czy. Uczynimy wszystko, co ie;ił, mażliwe,
żeby zmusić ją do mówieni.a. Pan s1ę pnecież w tym orientuje.
- Tak - odrzekł Mason.
-

Gdy

MaSIO!l,

fi.

Gdy Tr:l.gg odszedł, Ma'SIOil zwrócił sie do
Drake' a:
- Zadzwoń do &Wego biura, Paul. ?ot;rzeChcoę p-0rozrnaw i ać
buj.ę M inerwy Mi.lll.den.
z nią, zanim uczyni to policja.
- Okay - powiedział Drake - Ale przedtem przejedźmy sie ulicą,.
- Ona może jeszcze być w sadzie - zaMas on.
uważy!
- Możliwe. Kara jednak nie jest dla niej
dotk;liwa. Ty na równi w mną z.dajesz sob ie saprawę. że grzywna w wysokooc1 tysiaca dolarów znaczy tyle dla Minet"Wy Minden, co mOlfleta pięciocentowa. którą wrzuza
opłaty
ciła do automatt.: inkasującego
parkowanie. Jak wiesaz, s.edzia nie szczędził
M ine'I"Wie zarzutów. Lecz to, co jej pow1edziat. bylo słusrzne i logiczne. Dziewczyna
tarapatach wsakutek własinei
znalazła saię w
lekkomyślności. Słuchała z mmą skru~z.one
sr,o w i nowajcy wymówek sędziego, zaplaciła
pokornie tysaiąc dolarów, a następnie rozeirzala się za odpowiedn im m1ejs.cem, gdzie
mogla.by otworzyć butelke sza.'Tlpana i uczcić
zwycięstwo.
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(Dalsozy ciąg nastąpi)
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