ł1ydawłe

Cena 58 gr

J.
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Wtorek, 36 ma.rea 1968 r.
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pon1era lące w

i pohtykę partii

Nikl i nic nie zdoła
zepchn2'ć nas
z drogi socjalistycznego budownictwa

najwięk.~go w kll"aj:U
Z
ikombhnatu: drzewnego - ha3nadeszła
111owskich za,kl,adów
w której czytamy:
depesza,
.,Nie wy9tępuiemy przeciwko
żydom, jako narodowi. Ale
jednocześnie żądamy surowego ukMania tych, oo srz;erzą
1naojona.li7llll 7vdoWSlki - syjonizm - i 9'.a.rają Sli4'l oc:z.er-

NIKT I NIC NIE ZDO-LA NAS ZEPCHN.\C Z DROGI
SOCJALISTYCZNEGO BUDOWNICTW A - TO STWIERDZENIE POWTARlA SIĘ W TYSIĄCACH DEPESZ I LISTOW,
DO KOMITEFALĄ
NAPLYWAJĄCYCH•NIEPRZERWANĄ
TU CENTRALNEGO PARTII NA RĘCE I SEKRETARZA
WLADYSLAW A GOMULKI.
KC PZPR Mamy prawo być dumni z
tego, co osią~nęl iśmy dzięk:
klasy robotniczej
wysiłkowi
i wszystkich 1JU.dzi pracy rol:>otnicy i naukowcy,
piszą
uczniowie i !Ull.llCzyci.ele, pracownicy kultury i chł-0pi z
dalekich wsi. z treści depesz
:przebija ni ezłornne przekonanie, że ft.nóamen:em dalszego pomyślnego rozwoju naswgo k:raju !est umacnia.nie
jedności wszy'l'.kich ludz.i pra
cy oddanych iudowej ojczyź
:nie oraz poparcie narodu dla
polityki PZPR. Padają 9lowa
grup,
potępienia dla osób i
sposób
pf'JI'fi.dmy
!które w
nadużyły

zan.J!ania

spoolecrz.eń-

stwa i partfil. dla przywódców reakcji s;>oleczmej - re:.
wi21jonistów i syjonistów,
dniach
gorących
W tyci)
wy;powiada
lslasa robotnicza
zdecydowanie po stronie
się
socjali:z:mu, za partią i narodem. „Jesteśmy z.a S10CjaJ.izi
przeciwk.o reakcjd
mem
wstecznictwu. Doli\czamy 9ię
do głosów nagany, doma.ga- narodem
marynadeklarują
jących się uk.ł.rania wichrzyrze i rybacy :,::iszący z dalepubl icznego. ' kioh mórz i oceanów.
porządku
cieli
Pragn iemy, aoy nasza mło
Aktorzy Pańsitwowego Stawychov.':vwa.na była w
dzież
rego Teatru w Krakowie deludzi
„Z prawdziwą rapooza!lowania
peszują:
duchu
zapowiedź
w i.1 .amy
dością
pracownicy
p ;gzą
pra<:y" w roiiważnego ro?Jl)atJrzenia pro„Skawma"
szkła
huty
'W'Oj. krakowS1K1m.
blemów, które staly się przy
czym~ bolesnych wydarzeń w
kraju. GłG'l:>oko Wlerzytny, :il'!
rozwiązane do
zostaną one
końca w opareiu
0 zasady
demokracji
pojęte;
dobrze
•

~ałA~=~~E

~~~%::on: ::::ĆHaj:

zobowiązania
na czele V Zfazda PZPR

Dalsze

W dals;zym ciągu napływaj.ą
no"Ye meldunki od załóg prafabryk, przedsię. cownlczych
J1 iorstw i instytucji o podejmowaniu zóbowiązań I ">!ynów
uczczenia
dla
społeczn ych
V Zja zdu partii.
1,9 mln zł wynoszą zobowią
przez załt>gę
podjęte
zan.ia
ZPB Im. Dubois w Łodzi. M.
dodatkowo
in. postanowiono
wyprodukowat 15,9 ton przę.
U tys. m tkanin.
dzy 9raz
głównego
działu
Pracownicy
się
zobowiązali
mechanika
pnepracowat w czynie spolec•
pracach
różnych
nym przy
godL,
962
konserwacyjnych
energetyka
gł6, .' neJo
d•iału
2 tys. godz.
„Sigma t exu" w RaZałoga
z obow lązania
pOcljęła
domsku

.mt.eresrie
w
socjalistycznej,
naszej ojczyzny".
Gor'łco i serdecz.nie brzmią
słowa przesyłane na adres KC

o wartości 2,3 mln zł. M. in.
dostarciy ona na rynek krajowy dodatkowo 3j) tys. sztuk
'Vyrobów oraz podniesie jakośc
I e&tetykę prt>dukcji. 2.8 tys.
l{<>Gz. załoga poświęci na pra·
ce społeczne przy porządkowa
niu miasta i terenu zakładu.
Pracownicy MHD w Radomo
zobowiązania
podjęli
sku
wartosci 1 ml'!! zł. Na czyny
spolecz;n~ poświł1Ci się 350 go·
dzin.
Załoga

Łódzkich

Gastr ono!"" ie mych

Wami,

Zakładów
postanowiła

110
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Zwolnieni ze stanowisk

(Dl

w Uniwersytecie Warszawskim

łu

Polit(ycznej

Ekonomii

Wrodzfmierz

Bl'us.

• *

-

•

posiad<
publicząa
Opin:a
j'Uż sporo informacji o orgawyd.a:niz.a.t-0rach o>tatnich
rzeń na Uniwersytecie Wair·
szawskim i w środowisku .;;tt
denclr '. m. W iadomo, Że bezpc
średn i mi sprawcami tych w~
darzeń była dobrze zorgan it.<
waina grupa stude,n ' f.w 1
byłych atxsolwe<nt6w Uniwer·
svtetu Wa-rszaw;;kiego, głów·
pochodzen ia żydowskiego
ni
znanych od dłuższego czast
z rewizjon istycznych wy:;tą .
pień i poglądów. Prasa i•P I
zarówno o Slklad·d c
mowała
<tej grupy, jak również charak
<Zerok-0 sylwet:k
tervzowała
jej· _głóW!"'.ych reprezenta111tów
Jest oczywi.;;te, że grupa te
n1e mogłaby tak długo dz' a ·
łać na Uniwer"rvtecie Wlirs zr v.
skim i Vll\\'W 'ere.ć określonel':C
wpływu
d2'eż:r,

na

umysły czę'lC

gdyby n.ie znalaz a
\.
obrońców
protektorów i
:giektór:Ydl ~ na\.

ki na Wydziale Filoooficzn.o
oraz Ekono
&c;o'ogicz.nym
micznym.
Analizując sytua.cje na ty~!
po.staiwę ka~
wydziałach i
m
nauk.owo-dydaktyczne; ni>ter oświaty i szkolnictw;
wyższeg 0 uz.ą_ał za kon.Ieczn
zwoln'ć ze stanowi~ zajmc
Wa'll\-'ch w UW prof. prof. \'
Bru:ra, B. Baczko, L. Kołakov.
Slkiego, St. Mcya.W9kiego oraz
doc. doc. Z. Bat.im.ana i M. H:roswwicz - Biel:ńską. Decyzja
ta jest konookwencją postawy
jaką Ci profesorowie i docenci zajmowali od kiJ.ki:: 1.&t,
ich działalności polityczneJ
sprzecznej z obowiązkami ja
kie na prac.owników nauko·
wych nakłada ustawa o szko
n ictw1e wyższym.
Pracownicy nauki pozbaw'
ni stanowisk na UW upraw'a
ją dyscypliny naukowe o du
tym znaczel!lu ideoJogic ~ r·~· !·
i ścisłym związku z polity·
ką. Powinno to było dykto·
wać im sz.czeg6lną rozwagę ;
odpowie<iz ialnooc
poczucie
p olitycznej. Po.szli oni ~ednal<
in n ą drogą, dorogą walki prz<
ciw polityce naJ~zego pańsitw[
i p<:Jljii z ~cji rewizjon' sly czn:vch, drogą zaszczepiani<
m 'o<lz' eż y poglądów politycz
sprzecznych z socjali·
nych
s . y cznym kierunkiem roztWO ·

Dalszy

ciąg

jednomyślnie

podjęła

stwa

sję Izraela
powtórzyłby

nie z

Karlą

I

rerrolueję

potępiaj~ą

agre-

zap&wia.dająeą, że Jeśli akt tego rodzaju
przyszłości, podjęMl zosta.ną. ~
się w

NZ, sankcje pl"ZlOOiwko agresorowi.

być nadal tole:·owaine. W wyW uchwalonym dokumencie
:padku t ego rodzaju i!llCydenstwierdza się, że Rada I3e'Ltów, Rada, ~e z Kartą
zaipo7J11a10i-;i
po
pieczeństwa
NM"odów Zjednocz,onycli. posię z materiałami prze&ori.o(A) Dalszy cią,g na str. 2
dejmie odpowiedrue i enernymi pi-zez deiegacje Jm-dami i Izraela oraz z raiporta- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mi szefa sz;taru grupy obserO!'ilZ na Bliskim
watorów
Woohod?J.e, <los.zła do przekonania., że zbrojna aiktja podprzeoi~o
jęta pr:ooz Izrael
Jordanid. była operacją starannie zaplanowaną i od pew
nego czasu ;ll!"zygotowywainą.
W opaa-ciJU o przedłożone jej
dolrumenty i zaisbniale fakty Rada Bezpieczeństwa wyraziła ubolewanie, że wydarzenia przynio.gły straty w lu:
dobrze
Powołując się na
no również sprawę koordv·
potępienie
dziach i mieniu,
źródła eg!J>
poinformowane
między „~
nacji działania
akcjli militarnej podjętej przez skie, Agencja AFP pisze, Żt
Fatah" i Organizacja Wyzw._
lzra.el jako przykład jaskra- arabska konferencja na SZCZ)
lenia Palestyny.
Karty cie zbierze się najprawdop<>wego lamamia zasad
Narodów Zjeó.11oczonych oraz dobniej na poezą1tku przyszl
w sprawie za- go miesiąca.
~ozum:ień
na Bliskim
wieszenia brooni
Dzie<nnik „Al Ahram" t> "
oraz dezaprobatę
WS1Chodzie
je, że w nieclz-ielę odbył<
wobec wszystkich incydentów się zebramie przywódców or·
U'
naruszających porozumienie o
ganizacji ;,Al Fatah" mająe<
Rada
broni.
zawlesreniu
na celu przestudiawainie sytu;
stwierdza, że akcje militar- C'ji, jaka nastąipiła Po nieda"
na.ruszam"' nej bru tailnej agre;;ji Izrael<
nych represji i
Jak donosi z Ammanu A.gen
zawieSt"Umia broni nie mogą W czasie spotkania pon•
cja AFP, a.rabska organizacja
ruchu oporu Al-Fatah ogłosi
·podtrzymujący
ła komunikat
poprzednie infol'1!1acje, że ml
Masze
olster obro<ny Izraela
Dajan z.ostał ranny w wyniku
Al-Fatah
akcji partyzanckiej.

W przyszłym miesiącu
zbierze się

arabski szczyt?

Daian ranny
wyniku akcji
partyzanckiej

I

,,Siuttgarter Zeitung''
o granicy Odra-Nysa
w ke>mentarzu zamiesrrezo..
nym w poniedziałek, zachod„Stuttnion iemiecki d<zien.nik
garter Zeitung" okresla jako
stanowisko
..schizofreniczne'"
granicy- na
NRF w sprawie
Odrze i Nysie. Mimo iż rząd
zachodnioniemiecki - zdaje sobie sprawę, że żąda·nia terytorialne wobec PolsJ<i są nonstwierdza dzienillik
sensem - upiera się 'Im pr-zy swej
„fantastycmej utopii"', Iż uda
mu się odbudować Rzeszę Nie
granicach • 11137 r.
miecką w
rząd
te
uważa.
Dzlennlk
wielkiej koali<:jl chciał kieroku
płynąć
wać się realizmem,
„Dlatego
brzegom.
nowym
hardzi.ej
nieco
właśnie jest
trzeźwy niż jego poprzednicy,
ale jednak nie dość odważny ,
aby• z oceny · realnej sytuacji
wyc i ągnąć k1>nsekwencje polltyczne. Rezultatem tego są od
-

Wiesławie".

chylenia od <>ficjałnej doktiry
ny werbalno-politycznej typu
wypowied,zi Brandta, że d2izachogranicę
polską
slejszą
„uznawać
się
będzie
dni:i
względnie respektować do cza
su podpisania traktatu pokojowego".
.,z jednej strony wlęe o-zna
i Brandt chciał pew
c-za to nie by go tak rozumiano
że w ogóle nie ma co myśleć
n korekturze. Jest to więc ustwierrealistyczna waga
dza dziennik. Z drugiej strony jednak może być odczytana w ten sposób - l to <'hyba miało stanowi~ kompromis .
:;e po zawarciu traktatu pokp
jowego ob<"Cne respektowanie
ze, co więcej
zbędne.
będzie
tego rodzaju układ przyniesie
zmianę w sensie nagzych ofl·
cjalnych żądań".
Analizując stanowisko ?l'ństw
zachoqnlch w sprawie granicy
dzlennil<
Odrze i Nysie
na
przypomina, że de Gaulle )a.w
nie powiedział eo myśli. Nie
>:nacza to jednak - stwierdza
powiedzmy w
że
~enn!k
Londynie
lub
Waszyn!(toni~
inaczej nJż w Pasię
myśli
ryżu".

tezę

~aelską,

że

~i.

Pogrzeb
B.Drobnera
11a
W Alei ząsl:u.żonych
Rakowieokim w
Cmentarzu
Krakowie odbył się w poniedziałek w pó~ych godzi.nacll
popoludniowycb pogrzeb Bolesława Drobn-!'ra. W uroczybrał ustościach żałobnych
dzial premier Józef Cyra.nkieWicz.

···················~

Dziś 6stron
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we wszystkich krojach świoła

Polonia sz·wedzka-na budowę
Centrum Zdrowia Dziecku
W ostatnich dniach " Sztokholmie odbyło się spot·
ka.nie delegatów polonijnych z szeregu mia.st central·
nej i północnej Szwecii poświęcone omówieniu form
a.k•
ogólnonarodowej
działania. Polonii szwedi kiej w
cji budowy Pomnika Ctntrum Zdrowia D-.iuka.
Na obr;ady przcdńaw cieli Polonii szwedzkiej przy·
była z kraju delegacji Komitetu Honorowego Budo·
wy Ce,ntrum Zttrowia Dziecka.

PAN

Prez.es Rady Min:istlrów odwołał

Prezyde_nt
mistrz

Lneblj;e
samowybielania
NRF,

H.

Przybyła z kraju delegacji;
poinformowała zebrall('Ych <:

przebiegu

akcji

w

Pol5ce,

E
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Ta miłość nie zna 2ranic
,.Blitzkrieg" pr.z.ez za.~kocz ,
n'e. za.>tosowainv przez Izrae:
w warunkach Blisk iego Wschc
du według wzor6w hitlerowskiego Wehrmachtu przy uż)
ciu m. i11. brani otrzymal!'le;
z zachodnioniemieckiej "Bunde;
wehry - przypad1 szczególnie
do gustu siłom odwetowym ~
NRF. Organ parlii CSU „D emokratisch - Konservative Koreos ooondent" dowodził, :U
nad~dziewame sukcesy m i ·
rtarne Izraela sa - zda<ni e rr
ekspertów woj;kowycb - nat
o f'IJllldamentailrnym zna·
ką
er.oo.lu, w Słleregó1ności dl•

wyśmiewa

Dajam odniósł obrażenia wsku
tek osunięcia się kamieni pod
czas prowadzonych przezeń po
archeologicznych.,
szukiwań
hobby.
jęgo
które stanowią
Komunikat Al-Fatah głosi, źe
by w
1est rzeczą śmieSIZJilą,
na Je>rdanię
przeddzień ataku
Dajan mógł zajmować się poszukiwaniami - archeologicmy•

do Poloków

Apel

na sflr. 2

prof. a.T Stefana ZólItiewsk!i.ego ze sta.n.owiska sekretarza Wydziału I Na!t't
Spolecmyoh Polskiej Akademii Nauk.

g iczne kroki ;>rzeciwdzialain:ia.;
Rada wzywa Izrael, by pood wsuelkich
Slię
wstrzymał
poprzedlni-9
akcji łamiących
uchwały ONZ w gpraWie Bli9kiego Wschodu i zaleca sekretaxzc>Wi ge .~$"alnemu ONZj
rozwój
by uwarżnie śiedzi!
sytuacja na Bliflkim Wscho-

nied.7lielę w godzinaeh wi~yeh 1>0 4 dniach
pOSlledzeń i za.Jrolisowych konsultacji Rada BetnpJemeń

Prof. S. Żółkiewski
odwołany ze stanowiska
sekretarza Wydziału Nauk
Społecznych

nowych prowokacji

się

W

Podobnych depesz są setki. W
telegramie Komitetu Uczelnia
Akademii
przy
nego PZPR
Medycznej w Szczecinie czyta
my: „Informujemy, te nasza
młodzież jak i ogół pracowni
ków całkowicie odcięła się od
I
WY_!itąpień
prowokacyjnych
Ani
warszawskich.
wydarzeń
na chwilę nie przerwaliśmy za
naszej akademii. Konję~ w
Wasekwentnie realizujemy
przedstawione
zalecenia
sze
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25 bm. zostali zwolnieni ZE
swych .;;tanowisk w Uniwer·
sytec:e Warszawskim profesc
row ie Wydziału Filozofic:z,nego: prof. dr Bronisław Bace·
ko, prof. cll" Leszek Kołak<>w·
5ki, prof. dr Stefa.n Mora.w·
tego wydziału
ski, docenci
Zygm_unt Bauman. Mari-a H~1
s zow:cz oraz profesor Wydzic

towarzyszu

.

Tel Awiw dopuścił

młodego pokolenia. lJcznio
wie Liceum Ogólnokutalcącetelegrafują :
w Złotowie
go
„Stanowczo potępiamy wsze!·
inspirowane
wystąpienia
kie
'rzeciwko. Po1sce Ludowej. Do
ma'l"amy ~tę przykładnego ukal
ranta politycznych wichrzycieli
i in•piratorów zajść warszawz 1111111111111111111111111111111111111m11111111111111m
Solidaryzujemy się
skich.
od

W
tys. zł,
„Titrzei:b restauracjach
voli''. „Halce" i „si mie'• mło
powołała
dzie% zetemesowslui
przedzjazdowym
okresie
w
Brygady Pracy !iPCjalistyc7rej .
zaoszczędzić

Rada Bezpieczeństwa potępia jednomyślnie Izrael
za bandycką napaść na Jordanię

NHF . Sukces milita.rny od·
n 'e„i ony przez ofensywną obrc
ne w for:m le woj l'!W błyska·
wicznej jest jedyną mo2liwcx
c' .:i odniesien;a zwycię.;;twa".
Wysuwając konkretne pooti.:
laty ood adres.em Bunde5weh·
ry i naczelnego dowód?itw~
~ATO domagai!lo się wprost
bv „zl;kwidowamy został istniE
jącv sta:n w Euronie Wschod·
(,,Der Wesbpreusse")
niej",
p oprzez odpowiednia zmtlanc
strategi=e'
kompetem<:ji
N~TO i wyizn°aczenie
wojsk
czolowej roli 5un<le~.eh>rze
kompeienc:jam'.
z ~
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łącznie w zakres1e broni nu
klearnei. Odµowiednia atmr
sfera wytworzona czerwc<JIW<

agresją

rozpętała

gwałtown •

Żądano
dyskusje w Bonn.
dojychc~aso ·
by zachow..l!jąc
wy ag-reeywnv charakter i
strukturę armii zachodnionie
mdeckiei ułożyć sje w n-O·
wych „elastivcznych" kQllcepcjach NATO, które 7.danierr
in.speiktora BU!ll·
~neralnego
tnricha
gen.
deswehry,

Mai~ie-re o;m a czają, że n-a
„nlezbę
pa<lek ~fliktu

jest

i<
:

n '.

możl i wie naj~yb>ze i n 11 ·
ciąg na str. 6)

(Dalszy
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taikże udzieliła
wyczerpująicych

obszernych

i

wyjaśnień

o<lpawiadając n.a liczne pyta·

.nia.
Wyraz.em

sf«1Sl.1:11ku

Pol()l!lili.

szwedzkiei oo sprawy budo·
wy Pomnika - Centrum jesi
rezolucja, która uchwaJona ze
prze:;
jednomyślnie
stała
wszystkich zebranych.
Czytamy w niej m . in.: .,ze
brani w Sztokholmie delegaci
środowisk polonifnycb z Eskil
stuna, Norrkoping, Falun , AMar iefred,
Sty.ckebruk.
kers
Sztokholmie i - innych miastach
Szwecji. reprezentujący szero
kie grono społeczności polskiej
kombatan t ów II
Szwecji.
w
wojny światowej, byłych wi<:ź
obozów
hitlerowskich
nlów
duchowień
koncentracyj.nych,
tych
oraz
polskiego
stwa
wszystkich rodaków w S zwecji. w których pamięci pozostają niezatarte 7lbrodn ie hitle
rawskich faszystów dokonane
na narodzie polskim, jego dzie
p owołać
postanawiają
ciach,
r Szwecji honorowy k om itet
Centrum
P omn ika
Budowy
zwracają
Zdrowia Dziecka
(B)

Dalszy cia_g na str. 2

Pełne _POt?arci~ Nowe prowokacje Szanse ~a popr~wę
dla pol1tyk1 parl11 agre!orów - zaopatrz enia rzemiosła

Apel

Polonii szwedzkiej
(B)

Ddkońcrenie

z.e sbr. 1

do wszystikiich Potlaków w
Szwetji o popa,reie jeg<> delas.ię

łalności.

Apelujemy do całej Polonii
w Szwecji, do ka~dego Pola,ka
o zadokumentowanie swej nie
rozerwalnej więzi z narodem
polskim przez złożenie nawe>t
na
daru
najskromniejszego
ke>nto budowy pomnika Centrum Zdrwia Dziecka w War
sza wie.
do Polonii we
Ape~ujfi'Tl'Y
o
wszystkicil krajach świata
pięk
się do tej
przyłącrenie
nej i szlachetnej akcji. Szczeo poparcie akcji
gólny aipel
kierujemy do Polonii w Noemieckiej Republice Federalnej
kraju, w którym narodził si§
hitle"yzm i w którym odraneofaszystOMTsiły
się
dzają
skie. Niech nasz masowy udział w tym szlachetnym przed
sięwz!ęciu bę&7iie wyrazem wowszelkim
przeszkodzenia
li
nowych
dokonani<!
próbom
zbrodni na narodzie polskim i
jego dzieciach.

(D) Dokończenie z.e sbr. 1
warszawskiego
spotkaniu
na
aktywu partyjnego".
W Warszawie odbyło się zebranie Podstaw<>Wej Orga111Jzacji Partyjnej przy ZjednoczoRealizatorów
Zespołach
nych
Filmowych. Śkupiającej pracow
i techniczbwórczych
ników
nych kirnematografll z ośrod
ka stołecznego, ł6<!2lkiego I wro
W toku zebrania,
cławskiego,
któremu przewodnkzył I sekreta<rz POP PZPR reż. Ja·n
Rybkowski, uchwalono reźolu
cję, w której m. in. czytamy:
Popieramy w całej rozciąg
kierowpolityczną
linię
łości
nictwa partii, a w szczególne
stanowisko zajęte przez I
ści
sekretarza KC tow. Wł. Gow referacie wygłos.zo
mulkę
nym na s.potkaniu z aktywem
partyjnym Warszawy w dniu
19 marca 1968 r. Przyjmujemy
wytycmą
jak9
referat
ten
działalności.

Ro?JWój kultury i twórczości
artystycznej wymaga szczegól
nej troski i szcze.rych otwartych dyskusji. Niestety ostat-

Zegn amy

Jerzego Urbanowicza
<>O

świadczy

O

Jego STLerokich zainteres<>waukończył Studium
!Iliach
DzieOJD1ikarsko - Publieystyezne. Jako absolwent
Wyższej
Pa.ńs~wowej

łódzkiej
Szkoły

prze-i; całe życie pasjc>nowal się zagad
Niejednokrot
maniami S"ZJtuki.
nie też brał udział w wysia.wach, prezentując na nich
swoje interesujące, bogate w
walory linea.rne grafiki.
Sztuk Plastycznych

My, Jego przyJa.ciele, namawialiśmy Ga n.iera.z, a:.ieby
opraeował zestaw swych prae
i wystąpił z nimi na wystawie indywiduaJnej. Jedn~,e
spalając
Urbanowiie"Ł,
Jerzy
się w oodziennej pracy dzien
nikil.rskiej, zwlekai z podję
ciem o.sta.teczn.ej decyzji. Tera.z pneszk<>dziła Mu w tym
zmarł
pneiJ..wm.esn11o śmierć:
mając lait 43.
My, Jeg>0 przyjaciele ł koledzy reda.kcyjni żegnamy Go
ze ~erym bólem. Pamięć o
Nim zach~.a.my na. zaiwsze
w sw<>.ieh seroaehl

24 bm. zm'&rł na-sz Drcgi
Ko leg~ Jerzy
Przyj,aciel
ua.fik naszej
Urban1>wicz
redakcji.
Przez 15 la.t wzbogaea.ł <>n
i rozjal9niał la.my „D7Jienn1swymi przeka. L6dzlciego"
rywnikami i rómego rocbaju
równocrieśnle
a
rysunkami,
inwencją, swoją ua.traJr.cyjnial
sza.tę graf.ic:z:ną „Panoramy".
Jako grafik - arly.sta. Jeny
U rbaillowicz nie starał się za
widza. niezwykłoś
.skakilwać
sw-Oiich prop~eji placią
styczm.ych. Pod<>bnie skromny
·pełen taktu i nie nanucają-
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i

•

SPORT
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błę

ubiegłą

S'tr.

1

odpowiedrz.ia.ła

jordańska

Tragiczny wypadek
się w
bliżu

Doloończende ze

il:Treffiie5lnicza
Spóldz:ielcrość
zaczyllla odgryw·ać ooraz więk
w za<l'J)alt:ryw.ainiu
rolę
szą
w surowce 1
nzemie91.n:iik:ów
zesizl<>Wa<r.tość
"materiały.
•ocznych dostaw przekroczyirdku
tym
w
a
z!:,
la 1, 7 mld
ma się Z1WiękS>zyć o blwko

dzie i infocmował Radę o daJszyoh wyda.rzemach.
Po jednomyślnym uchwaleniu tego dokumentu, doszło do
podyskusji w toku której
szczególni członkowie Rady ustanowisko
swoje
zasadniali
na Bliskim
wydarzeń
wobec
wschodzie.'
Wedtug doniesień z Ammapo.liudnionu, w godzinach
wych 25 bm. wojska irzraelotwierały
trzyk;rotnie
skle
og;1en na pozycje jordańskie
111a wschodnim brzegu Jo.rdai!liU. Po raz ;Jlierw\S'Z.y Izraelczycy ostrzelali z moździerzy
postert.nek AU Kam. Strona

Autobus runął
do morza

Dnia 24 marca 1968 r. zmarł,
lat 43, ukochany
Ojciec, Syn i Brat

S. t P.

lerzy Wo;ciec~
URBANOWICZ
ARTYSTA PLASTYK

Pogrzeb odbędzie się dnia
marca br., o godz. 16 z
kaplicy na Starym <.:mentanu
przy ul. Ogrodowej,
ŻONA, SYNKOWIE, RODZICE, SIOSTRA i RODZINA

27

Nie oznacza to jednak, że
:rzemateriałowe
potrzeby
w dostatecz;nym
są
mioola
iP'rzez
zaspokajane
&to,pnj,u
SJpóldrzielmie. 'Foteż Centralny

Rzemieślniczych Spół
środki,
podejmuje
zmierzające do ·usprawnienia
zaopaitirzeni.owej.
dzialailmaści
Istotne znaozanie będzie miaZwiązeik

dzie:lni

zamierz.ona rozbudowa ma
gazynów, a ta.lti:e zwiększenie
liczby taboru samoohodowego, co UJmo.żl iwi dostawy mado 1posizcr.ególnych
teriałów
rzemieślniczych.
waTSzta:tów

ła

o-

bólem zawiadamiamy, że dnia 2ł marca 1968 r.
nasz najlep,;?zy Przyjaciel i Kolega

artystę,

„DZIENNIKA

ZESPOŁ

W dniu 24 marca 1968 roku

:imarł,

ŁODZKIEGO''

43 lat

Władzę,. pań.!Jtwowe

dowisk naukowych z powodów poli1tycz:nych .
J ednll!kże wydarzenia oeta.tniie dowiodły, że nie mcll'i:na

ODDZIAŁU

STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY POLSKICH

tolerować

w

SZikołach

SPORT • SPORT •

SPORT • SPORT •

,sµrawują

wladzę nad SZJko1nicbwem
diuri.ą
wy~azywaly
W'Y'ŻfTLY'ffi
wsl:r>"....emięźliwnść i oollrożnośc
w ingerow.a niu w życie śro

Stowarzyszenia Dziennikarzy Poł8kich, długoletni
pracownik „Dziennika Łódzkiego", nieodżałowany nasz
Kolega
czESC JEGO PAMIĘCI!

SPORT •

1

ce

członek

ŁODZKIEGO

ze str.

Do!kończecnie

uw_.

zmarł

red. Jerzy Urbanowicz
ZARZĄD

wyż-

SPORT

uczciły siatkarki STARTU
TRZY REMI SY zdobyci e tytułu mistrza Polski
Piłkarskie

obrachunk i

celnym strza
napastnika ŁKS łom
Gapińskiego. W niedzielę nie był
ou najlepszym zawodnikiem na
b<>jsku. Popis gry dali: Suski,
Natomiast
Szefer i Kowalski.
wielokrotnie był bez·
Gapiński
uporczykoledzy
jego
możliwości robotny,
duże
potwierdził
atak prawą stroną
Zresztą pow- wie pchali
tkwiące w ŁKS.
znany jest fakt, że czy to było potrzebne, czy nie.
szechnie
Nowak nie potrafił
ŁKS dużo l®iilj gra. z zespoła Tymczasem
mi silnieJszymi, niż z drużyna wykorzystać zupełnie kilku ład
nie przez kolegów wypracowami z dołu tabeli.
Rozumiemy doostatnich meczach nych sytuacji.
W dwóch
punkty dla naszego zespołu uzy brze, że Gapiński ma brak( tech
remisowi nierówny, Innierozma wynik
wagę
ną
Sląsk,
strzygnięty meczu ŁKS a inną remis 1:1 z Ruchem Cho
rzów. Pierwszy wywołał bardzo
pesymistyczne nastroje u łódzdrugi natomiast
kich kibiców,
Remis

skane

zostały
młodego

niczne,

Echa- -======niedzie/i
a J.

ustanowi! jeszcze jeden rekord Wielkiej" Krokwi, uzyskując długość - 109 m.
Polski przygotoa Kolarze
wuja.c się do Wyścigu Pokoju
Dystans
startowali w Plewen.
91l km. Zwyciężył Forwynosił
Magierą.
2.31,05, przed
ma C~echowskim, Polewiakiem i De
melem.
a R~prezentacja Polski w pil
ce ręc„nej ko~et zost~a defize
wyeliminowana
nitywnie
spotkań· o tytuł rnistrzyn świata.
8:12.
Danią
Polska przegrała z
pokonali
Łodzi
a Juniorzy
19:3 bokserów Olsztyna, mobywa.jąc tym samym pierwsze dwa
punkty w rozj;l'Ywka.ch o Puchar GKKFiT oraz PZB.
Przybyła

a Hokeiiici WlóknJa.rza (Zgierz)

po zwycięstwie 4:t odniesionym
nad · KTH nadal prowadzą w ta
beli spotkań o wejście do I ligi.

nie

dzięki

jest

zawodnikiem

rutynowanym, ale bezsprzecznie
posiada dwa atuty: szybkość i
dlatego
Chociażby
skuteczność.
jego koledzy z drużyny winni
istnieje w napaże
pamiętać,
dzie także lewe skrzydło.

Kefirem

Do ostatniej chwili wa~yły się
mistrza Połskii w
losy tytułu
siatkówce kobiet. Start Łódź czy Wisła Kraków? Kropkę nad
„i" postawiły łodzianki w Krakowie, wyg.rywając z Wisłą 3 :2
i tym samym zdobywając tytuł
mistrza Polskd. Zaraz po meczu
2l3W'Odnkzki wsiadły w
nasze

Musialów na
•
w grupie
najlepszych oływaczek
Plyiwaoki
2Jwi<\Wk
Polslm
wy.nilkU. ainkli.ety na najnaszego
płyiwaków
lepszych
kra.j;i.:,
ogłos.il:

autokar i pojechały do Katowic cy zgotowali nam owaeję. Prze
lepszym
byłyśmy zespoleni
cież
na ostatllli mecz z Kolejarzem.
tiie tylko technicznie, Ale i psysię
połączyliśmy
rano
Wczoraj
chicznie.
hotelem „Katotelefonicznie
- Czy wierzyłyście wcześniej w
wice". Przy aparacie mistrzyni zdobycie mistrnostwa?
sportu, członkini kadry narodo·
- coś nam mówiło, że będzie
wej siatkarek i kapitan drużyny
Hermel-Niem- dobrze, ale przyznam szczerze,
Barbara
Startu
wiep:yłyśmy w
nie bardzo
że
czyk.
swoje możliwości.
w ~mieniu
ręce
Na patni
- Jak uczciłyście tJlltuł?
Ozytelniików „D1'ienni!ka Łódz
kiego" składamy serdeczne gra- Kefirem. Miałyśmy pół goza dziny
zeSpOłowi
całemu
tulacje
czasu do odjazdu do Kazdobycie zasz,cizytnego tytułu mi towic i w kawiarence klubowej
strza Polski.
toast właśnie kewzniosłyśmy
- Bardzo dziękujemy. Zwycię· firem. Będziemy się starały dłu
stwo przyszło nam ciężko, afe go nie oddać tego tyt;_ułu.
tym bardziej z niego się cie·
Przy okazji chciałam podzię
szymy, W meczu z Wisłą n.ie kować w imieniu zespołu wszynawet końcowego stkim kibicom, którzy w Łodzi
słyszałyśmy
Po ud:i.nej trzymali za nas kciuki„.
gwizdka sędziego,.
akcji, zakończonej mobyciem o(ms)
statniego punktu rzuciłyśmy się
sobie z radości w objęcia. tak
na boisku rugbowy
powstał
że
W Kirakowie i Katowica<:b ro
„młyn''. Kibice krakowscy i łódz
zegrano w p<l<lliedZ'iałek ostatnie
dwa spotkania I Hgi- sia.tkówki
kobiet, W Krakowie miejscowa
Spójnię Warsza
pokonała
Wisła
wa 3:0 (15:7, 15:9, 1~:13), a w Ka
towicach Kolejarz uległ Starto

z

Już 6 punktów straty do Le·
gii ma Górnik Za!irze. Mecze o
Puchar Europ)' dały
Klubowy
W ldooyf•iikatji kobiet ZWYsię we znaki mistrzowi Polski.
M. Komisarek (Sleza
ciężyla
jednak, że na po- Wroolaiw), a wśród mężczyzn
Pamiętajmy
rundy jesiennej Górnik J. K!luilrow\Slkii (Flota C'.dym..ia.l
czątku
przeżywał równie'~ chwilowy kry
zys, ale z 12 miejsca po I ko- i K. Lallłger (GKS K.aitow.ice).
lejce i dziewiątego po szóstej,
W gronie naj.lepszyon xaiwod
na tr,zeocim
zakończył tę rund<:
zmaila.7lla się
Ogromne możliwości nic.zek grupy C
ntiejscu.
J.lodziamJlra Kafamzyna Musiałów
tkwią w tej drużynie.
tej ł
W grupie
na (An.illan.a).
w tej zajmuje ona pierwsze m~ejsce
mają
zespoły
Łódzkie
remis-Ow.
do
rund.zie s7JCZęście
l OO i 200 m st.
kolejkach jedynie n.a dyistairusitch
Po trzech
Start wYgrał jeden me-cz, zaś w kllas. wymi•kami 1.28,8 i 3.14.8.
spotkaniach wszyst- W tej samej gr..tJpie Anna Sopozostałych
U miejsce na
zajmu.je
kich łód,,;kich drużyn I i II ligi bol
uzyskano wyniki remisowe, nie dy>Stalllsie 100 m zrnienn. czaNa
porażki.
ani-jednej
ponosząc
sem 1.24,8. Na dystansie 200
pewno sukcesem Włókniarza są m. gir.z!b. chl:opców S. Maturemisy z Zawiszą i ROW, a s'ialk (A1t1ilal!la) =jmuje 3 miejStartu z Unią. Najwyższy jed- sice czasem 3.08,8.
nasze zespoly
żeby
nak czas,
W kLasyfikaoj i klubowej ArniCo dwa
zaczęły już wygrywać.
lalfla zajmuje 6 miejsce, MKS :
punkty, to nie jeden!
{MS)
15. a ~t - 20.
~ T:rój:k;a."' -

2--D-2JIENN-...,-,.,.-iK--J.,-OD.llKI m -73 (6618)

i TOTO-LOTEK

wi

2, 9, t 2, 23, 24, 32,
dod. t

końców~O~~n~croli ~
....„„.....„.,...„„""'.
6,137

Łódź

0:3

(5:15,

1:15,

14:16).

/Do din.tgiej ligi spad ly Gedania i G<wan:lia Wrocław.
A oto ostatec2l!1a ta.bela:
64:17
21 :l
!. Start Ł6<lź
19:3
2. Legia warszawa
62 :2~
19 :3
3. Wisła Kraków
61 :13
4'I :32
14:8
4. AZS Gdańsk
13:9
46:36
5. AZS Wa"CStDaWa
\2 :10 45:39
6. P<>londa $widnie~
c
10:12 36:46
7. K >lejarz Katowi
~ :14
8. S<pój111ia Wa>rS!ZaW>I
32:50
5:16 28:54
9. start Gdynia
Toruń
fi:16 28 :5~
IO. Bud<l'W'Ja,ni
3.:19 29:60
U. Gedania
l :21
12. Gwardia Wrocłąw
9:65

I

„KUKUŁECZKA" ł
'· e. 16. 19. 28. 30

zycję

któ-

po-

zaopatrzeniową,

zwlas:ocza dla wawztatów us1ugowych. W tym celu ro:zibuduj·e się sieć za.kladów pom-OCkltór'l będą zajmoniczych,

i uregeneracją
się
wały
tych surowszlachetruainiem
ców.
W parze ze zwię.klSzeniem.
dositaw, wprowailoiściowym
d:ziono nowe za.sady rozxl:ziałd
m.
przyznając
ma.terialów,
dailsze preferencje wari:n.
W2Jlil-OCIJoi
sa:ta.tom uslt>g,owym.
silę też nadzór i kontrolę nad
µrarwidłowym i równomiernym
rozx:lziałem surowców dla rze
Ponadto wipromie.ś!ników.
.nowe zasady prewadzOlfl<>
mi<l'Walllia ~OCJ.zielni., u:zn.aijąc
p.odsta:wowe Jcryite!l"ium
jako
- wielkość dostaw surowców
dla rz.emioola.

lepsz.e wy-

<na

Plrzekwtałcając
Pols.kli.
ju
swoje U'niwersyteckie placóv.
ki w ośrodki opozycj,i po1i,tyc2
nej - przyczy.nili się Oilli walni~ do tworzenia klimatu pe
litycznego, w lclórym "mogl<0
rozwijać się d;l\ałainosc gru·
py - bezpośrednie~ i nicjato.:r6~
o.>tatnich wystąp;ień antypan·
stwowych.
Wszycy wymienieni pracow
nicy naukawo-<lyd<illclyC:zrrn ~
rnoszą dużą rnorailną i pohza
odJpowiedzial'll-OŚĆ
tycz.iną
ootatnie wydaw:erriia na
przeiz długi
oni
Udzielail.i
czas ide01Wego wspa.rcia o.raz
osłony grupie Ku'l"onia i M'?"
nast~pme
a
dzeleW<;kiego,
B'h:.mSzlaj;fe:ra,
Miclmilka,
sztajna, Dojczgewanda i inn.ych.
ludowe wysoko
Pańsbwo
oeni twórczy trud naulkowców, szam.~je specytiC2llle prawa ich dzialalnoiści i tworzy
najlepsz.e warunki
mo7;lilwie
PoJi,tykę naszej
icll pracy.
parti~ zawsze cechowało dą
żenie do zapewnienia środo
wisk;u naukowemu mezbędnej
swqbody dzial.aln.ości naukowej i dy:9lousj;i nauk<:VWyciJ.

dobrego dzien-

w wieku

ire

wtór-

poważną

stanowią

w Uniwersytecie Warszawskim
(C)

ARTYSTA PLASTYK
grafik „Dziennika Ł-Odzkiego".

W Zmarłym tracimy prawdziwego
nikarza, wspaniałego człowieka.

zwrócą

!korzystanie imrowców
odlpadOIWych,
li
lllych

Zwolnieni ze stanowisk

Jerzy Urbanowicz
długoletni

uwagę

S=zególną
spółd:zi.e!m.ie

ia--------------------------„
z

czwartą.

jedną

g.niem, który tr:wal pięć miciszy
półgodzmnej
Po
l!lut.
otworzyły
wojska izrael'Sikie
ogień z dział. a Po dziesię
poprzarwJe
ciommutowej
z
jedną
ost~zeliwać
częli
:przepraw rzecznych. Jordań
:zmów :z;aireagowali na
czycy
te prowokacje. Po kwadransie wymiana strzałów ustała.
armii jmdańskiej
Rzecznilk
stwierdził, że og,ień iz.rae!Ski
Równ.ie s.powodowal: stTat.
wojSk izraelnież rzeczniik
sldcll w Tel-Awilwie QIŚ'Wi.ad
bylo strat po
że n.ie
czył,
Twieriz.raelskriej.
stronie
dził on, że ta wymial!la strza
ZJWiązku
łów pozostawala w
ze starciem na okupowanym
terytorium jordańskim w nocy z niedzieli na poniedzia~elk miiędz.y żołnierzami izraa bojownikami ruelsklimi
chu <l'J)OI'U z organizacji „El
Fatah".

wydarzył
niedzielę w po

Firesun w Turcji, Autobus wiozący gości „ weselnych
wpadł
w większości kob_iety,
do morza. W wyniku katastro
fy zostało zabitych 14 o-sób, a
38 ciężko rannych. Jedynie kie
rowca autobusu wyszedł z tej
katastrofy bez szwanku.

Zespól Redakcji
„Dziennika Lódzkliego••

SPORT

przedyskutować

dy i niedo~iJ!gnięcia, jak też
w sposób odpowiedzialny wytyce.ać kierunloi dalszego roowoju kultiu,ry i ~tuki.
Uważamy za srzczególnie nieuwagi na
zwrócenie
zbędne
wychowa.nie polifYczne i obyszkoły
studentów
watelskie
filmowej, prriyszłych twórc~w
; realiza,torów fiłmów - sztu
ki przemawiającej „ do mi1donów.

I

wanego wsp6łpra.cown.ika, 1007
S'Llachetnei:-o
jakiO
rownież
czlowicka., ba.r>ilu> kulturalnegu i d<>brego kolegę.
Zmarły

łlz<>Wać

(A)

przeżywszy
Mąż,

się b<yl również w życiu:
i ceniliśmy Go
kochaliśmy
też n.ie tyllro jako utalento-

cy

izraelskic h

nie wydar,zenl.a nie służą tej
Jedynie bowiem w
sprawie.
atmosferze spokoju i wzajemnego zaufania, można przeana

a

szych,

ważnych

szczególnie na tai!t
z punktu widzenia

wychowania ideologicznego i
IPOlityczne:go ~cieru.nkach stu··
diów, jalk fhl.o.zofia i ekonoi ·p oo.taw
dzialal!nOIŚCi.
mia,,
p.r7'edW P<J>liwymierzonych
tyoe państwa. N ie można godzić się z tym, aby poglądy
form<irwane
były
mlodzie:ży
w k:ien.n'ku rażąco lijJl'Z€Cznym z d-0mi11mjącą tendencją
rozwoju kraju i narodu. NLe
wolmo też dopu"SZCZać do ;.ego, alby autorytet praoowniików nauki wspiera! i osla@I'UlP wiohnial dzialalnruć
;rzydelskich.
Najwyższe

iote:re.sy

pań-

stwa i narodu, wzigląd na dobro młodzieźy i troska o wla
ammosr-erę

ściwą
życia
gają,

polityczną

urnwersyteckiiego wyma
aby ci pracownicy nakbór.zy systematycznie
uki,
sprzeniewierzali się tym ele·
mentarn)"m wy>m<>gom zostat:.
na
wpływu
od
odsunięci
wychowanie młodzieży.

Szwedzko:"'polskie

rozmowr
w Szłokho1mie
SZtokh.ol·
Przebywający w
mie, na zapr.oszenie s7.iWe<izkiE
go MSZ, wiceminister s;>rav.
PRL Mariar.
zagranicznych
Naszkowki, odbył w dniu 2~
bm. ro.zimowę ze szwedzkirr.
ministrem i'{>raiw .zagraaiicz·
T. Nilssonem, z mini·
nych
s.brem do spraw riozbrojenia
pll!nią A. Myrdal oraz z sekre
tarzem genera~lflym w szwed:;
kim MSZ, O, Joedahlem, Ro:;
mowy będą kontynuowane ~
dn.i<u 26 bm.

Węgier
Paryżu

Premier
w

W poniedziałek
oficjalną
wizytą
premier Węg>ier

przybył

do Pa,ryż<0
Jenoe Fock
Podcza.s pobytu we Fra.n·
cji, który PQ'trwa do 30 mar·
ca, premier Węgier odbędziE
s.potkania i ro2lnwwy z prez~
pre·
dentem de Ga<t•lle'em,
in,n:vni
mię-rem Pompidou i
fra1ncuskimi
przyw6dca,m i
przewiduj<
Program wizYIW
do Lyonu
po<dr6ż
2-dni·ową
a także zwieci:za,nie za kładó~
samochodowych na przedmie{
Bil·
ciu Paryża J3.o'Ulog.ne lancourt.

Włoska

misja
gospodarcz a

orowadzi raz mowy
w Warszawi e
prwbywa
Warszaiwie
gOGµodarcza
m<i$Ja
dyrek·
pod przewodnictwem
generak"leg-0 Mi,nisitertora
Zagra.niczmego
HaJilldlu
stwa
Goście wło
Sergio ParbonL
scy, którzy przebywać będą
w nas>z.ym '! Graju do 3 kwietnia br., prowadzić będą rozmowy z przedsitaw1cielam.i na
s zych resortów g-09p-Od.airezych
i
oraz centra,! handlowych
zjednoczeń µrzemysłowych, do
W

wł-Osika

tyczące

dals~ych

m-O!Żliwości

rozwojiu o.brot'.'.>w tO'Warowych
przemysłowej
W'S!PÓ~?facy
i
mi.ędiz.y

obu. .lcraijami.

Margines, czy wazna dziedzina eksportowa

~Niczym egipska pnam1da
li wznosi się stcs worków

Usługi

I

I

I

I

są

T

budowlane za dewizy

yl'llli rowall'amd
reguły
maszyiny i zurząKażdy
eksport
jesł w ostatecznym raohunk111 eksdizerni.a
produ:kcyjn.e
portem pracy ludzkiej, 1J111aterializowa.nej w wwa.raeh
oraiz
przemysłowe
wyroby
i usługaeh. Ponieważ wartość pracy za.waortej w makonsum,pcyjne.
Zwńększen,ie
szyna.eh
ma.tematyaznyoh, pnyrząda.ch poornillll"OWych,
wywozu tYCh dóbr
wymaga
wyrobach meoha.niiki precyzyjnej jest
wyiszQ n:rż np.
rozbudowy
potenojaru
prow szynach kolejowych, dążymy do 21większenia wywodukcyjnego, a więc wySoOldch
zu to-wa.rów 0 wysokim sbopniu uszlaehetnieni;i. Sta.ranakładów
inwestyc_yjnych.
my się oferować na rynka.eh zagra.niC'llnych towairy, w
Wymaga 'trukże <'29.SU.
Ale
których
wkład
pracy jest najwyżej honoorowamy.
jPSt jeszcZe mo.żlńwość zwtiększenia ekspiortu nfo wyma- - - - - - - - l!<>i'łcego ja.kichkolwJek ruaikła
r6wnież
dów ilTiwestycyjnych.
Mamy pa.eh 2ll11ajdują się wykwali- ność ich pra.cy jest
o około 50 proc. wyższa niż
na myśli
eksport praicy lu- fi.kowaini fachowcv i imżynJierowi;e oraz techndg. Ich .norana. kraj&wych budowach. Ba,
dzkiej w j'ej najl>all'dl'li.ej czyca przynosi nam obce walu jest ta.kże wyższa niż mie.istej t>QSta<ai.
ty, Pod
wziględem
opłacidscowyoh robotnik6w. W ten
nośoi
dewizowej ten rod'Zlaj, sposób polski rc.botniic jeszekspC!rtu
blije
rua
głowę
C'le raiz
potwierdlZa., że 11mie
W'SZelki ijnny wywóz, a w
ba.rdzo dobrze pracować. Jeprzyp.adk:ach sbos>owantla pQlgo stosunkowo niska wydajskich maszy.n, sumy uzyska
n-O'ŚĆ w kraju wynJka głów
A więc l1Jie tiowrury. Jem: ne z tegio eksporlm jeszcze
nJe ze złej orga.nizacji l!<faoy.
praC1a. Pierwsze próby dały
baird'Ziiej wzrasoają.
• Pod tym względem praktyka
dobre rezulLaty. Nasi robotni
naszych inżynier6w na zagra
cy budl\lją
obecnie 'Obiekty
Usługi
b-udowla.ne są IJlie nioznych
budowach ma. doprzemysłowe w
NRD. Czecho
tylko opłacahte dla państwa,
11i-0Słe znaczenie kształcące.
s~owac_id. i w
n1iektórych i'llale taikże dla prac<l'wników.
Wi<aidomośoi
z
m •grrun1icznych kroajach. W ty~!J ekiR,zeoz znamienna, że wydaj- nyeh pl:aców buidów napa wa-

!ią otuchą
'flaolcie rz 4mmegtł
W1Zględru.. N= rdbdtn&k swoją

postawą
ii
21aChowamdetq
przycz.ynrla się do spopul;a;ry-.
zowa!n&a imillen:ia
Pb)Skii
Vii
świiecie. Okaziuje się. re :aiekt6rzy budowlamrl.
choć
w
domu n.iie zawsze stronlią od
kieliszka, na obczyźnlie starają się, alby to 7.amiłowaa:ri.e
nd.e kolidowało z ogólnllie pn;y
jętymi arormainri..

Więcej

od wagi

byl:dby
dobrze!
gdybyśmy eneI"giczin.iej mbi~
gaili o eksporl usług
budow la:nych. Rynek 21bytu jest
ogromny,
Nie
wykorzystujemy jego chtonności m~
i.nn,ymli z uwagi na b!:iruk si„
ly roboczej w kraju.
Ale posii:idamy w~ąż jesz•
cze clJość duże
2lasob y si.łJ',
roboczej na wsi.
Wieś
1esi!
- w ta.ki sp06ób maga'T.Yllufo się 7liairno w półnoonych
na·turialinym źródłem
u2lllpeł•
r,cgfonach N.igeI'lii.
nienia siły roboczej w
bu•
CAF - Ke)"S1ton
dow1nictwde.
Nawet
gdyby
Zla.gra1n'iczne usługii budowla„
.ne wyoma1gały zebrania pew~
nej ilości w)"kwalifikowa'1}ych
robotników z k1,ajowych buDZIS
WYPoWIEDZ W NASZYM KONKURSIE - ANKIECIE, ZORGANIZOWANEJ z
dów, powsba·łe
luki
:miożmt
DNIA WLOKNLARZA ORAZ 60-LElCIA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZElMYSLU WLOKIEN'NIuzu pelnlić narybk•i.em ze S?lkół
za'WIOdOWJQh.
Dodajmy,
że
CZEGO, ODZIEZoWEGO I SKORZANEGO, PRZYPOMINAMY, ŻE KONKURS TRW A. WZIĄC W NLM UDZIAL
życie zmuszia nas do eksp<7I"tu wiielu
r.owrurów,
które
MOŻE KAŻDY PRACOWNIK PRZEMYSLU LEKKIEGO. NA ŻYCZENIE AUTORÓW LISTOW, REDAKCJA NIE UJAWNIA
pr.zydałyby się w
kra•ju. Je•
NAZWISK. NAJCENNIEJSZE WYPOW1EDZlI PREMIOWANE BĘDĄ CENNYMI NAGRODAML
żeLi słuszm.ie zrumie!"Zlaol'l!Y bU•
dować wyspecjalizowa<Ile
fa- ·
~u~ZI<,'KAMY NA DALSZE LISTY, KTÓRE PROSIMY KIEROWAC NA ADRES; REDAKCJA „DZIENNLK LODZK:I''. ,
bryki produ.kujące wyłą=te
luib pq:ewa.żnie na eksport, w
LHKOWSKA 96 z DOPISKIEM NA KOPERCIE: „PRACA w ZYC1U - ZYCIE w PRACY".
których zailrudlruimy n~emaro
I"O>botruików - to d .1a<tego ruie
możemy
podOilmej HOIŚC!i robotnilków wysłać m girainJicę;
aib y ZJa1ralhiaJI:i
dewl'Z y i to
bez absol'lbowam.ia jaikdch!kol..,
wi-ek koszitów własnych?
DoLych=
traiktowal!iśm:1,
eksport usług
budowlrunych
marg·i.nesowo. Wy•<ia.'je się, że
obooruie należy
el,!ergicmdej
oannficę
z.a<wSZe
IMISICnl w _,jaMsliy61lllych wyis2oych ey w pr.zedsiębi'~mwie. Ten mJiejący swoją pracę
nlie
wielu lat i milm'O, że
'.llaJbrać się do
tego
dzJi<eła.
jają do reflElksj'i.
Dużo
uouLl'iaeh, a. pra.klykę kiero dwutorowy ruch ilil!formacjii gażowany w O?i!lme spmwy zawsze uświladamiamy ją soDewruzy mrobione bez.pośred·
mówi! się o osiągnięciach
wainJa przemysłem zdobyli w
(popne:i; personel admdmlisbrapr:ZJedsiębii·orstwia.
bie, wywderoa ana.
na n ais niQ przez polsk:iich I'I~"'
l!lW!iąrzków
ZJa1wadowych.
Polsce Ludowej.
Daije
to cyjny i zwią.z.kowy) :za•pewnja
Porusz.a.tie barom wydill'.liko- d!uży wipływ.
ków mają tę =ą wairt.o6ć
Wszyscy wysoko ceruią dior<>rę<kojmię
s.pełrniialll!i.a.
p~
ich
mete1ruość
~
włlaściwą
wo tych
killka
pl"dblemów,
jak uzyskane ze
spl'zedia.ży
bek rad rllalkładawych wyninich oczelciwań swoidh pod- ilość. Trizeba bowiem pamięchoiałem zwrócić uwagę na
mgir ST. OLSZAK
towairów. Z tą tyl!k;o róimlicą,
ila.jący się
twl0il'l2lelll1iem włas
władnych.
tać, że
pracownd1c
odlclany mmej
zmainą
.dzńlałalruość
naczelny dyrekror
Że łatwiej i szybciej możrut
nJOb ośoodik{?w 'WCzas<>VJyclh,
przedsiębiorstwu,
1D
pr2lede ZW1iązMową i adimin:istl'aJCyjną,
Zjed nOC'Zen:ia Przem yshl
ie :zidiobyć.
ii illnmych l\l1I'IZądreń socja!JnoZwięks?Ja1jąc
kwa.Jli.1Jikaeie
'WlSzystlefnm
prn100wnJilk
kltóra
rreal1iooW1adlia
jest
od
PóŁnioc
p€1llSWlelu
k;ierow.ruiczego, _ ___:__ _ __::__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:__ _ _ _ _ _ _Weł:n:iiamego
_ _ _ _ _ _- _ ,_
_ _ _ _ _ _BRONISŁAW
_ _ _ _ _ _ LEWICKI
byirowyoh diJia :-.alłóg pnzędsię
Wszystko

Nie towar
lecz praca

I1•UBLIKUJĄC

O;;:;;;I

KOLEJNĄ

I

Więź załogi

z przedsiębiorstwem

R

=-

srowam oo 'W'S!Zyst-

b:ionsf;w -

!k;o co sbaawwi
ekonomiczny
cey:runli,k wii.ę'lli praCIOW'l1lilka z
pl"IZledsi~iorst:wlem.
iwli się niaiic:m'liiast

Maro mó
o wysłł

kiad!. kierowm:ictwa prnemysłu
orgamfuziacj.i ~wiiązkowyclh,
których celem 1est popratw1ieBllie ozy1lllllJików pozae~anonti
C2ll1Jyci:l mających barozo isoot
ny wpływ n<a mitegrnacje m-

i

łóg

~orstw.

dążenllem

~ie-

pmietnY"Sł'U ii

Ol!'lga·

Wspó'.l!n)'!!ll

mwmliobwa

'1llirl.lacji 21wtiąrloowej jest stiwomenie bikiich WM"Unków pracy. które by me t)"łko - ~ potrzeby maiterialne praooowinika., leez
daiwsł y
ma pełne ~leode i sa~

li

W')'lul!n~j

Dle. uea.Li:zJOwaJnlia tych postuJialtów
nieod!wwne
jest;
pai.a ocbpowó.ed:ruiun k~tiail:ttowa
ill<iem czyinm.'ików
ekOIIlW'll!icz..
i!liych i bhp, róW!Illież specjial.ne =óceruie uwia,g.i na odpow4edruie kST.ta.Mowa.nie stosunków
mięUzy•ludzkJi.oh
w
za.kładzie praoy,
m~
praw<idł.o.wy układ pomiędzy prizeloźoonym i
podwła.dn)'.m,
na
st'WIO<l"Zen!ie pra.oowinik.O<m odpowiednich możliiwości szkolenia !i a.wansu ora.-z sliworLe
me ta.kii.ej oo-gami~i pr~y,
która ruie tylko będzie odpowiadać
procesowi
lechno.logicz.nemu, ale róiwnii.eż
konkretnym
S'tosunkmn w
zakładl!'lie }Jll'acy. Na tyoh odón
!rach oele praemysłu i =gan:i<l!Wj,[ Z1W1i.:!_zkowych są 1jedlJJak.owe
i
rea 1izowa.ne są
wspólnyimi siłami społ~y

i

du~j .t.k>ścli

argaioliiz;ację _ _ _

pnZJt!2

=e

.ktllrsów i

szkoleń

aidm:im.isbracyjn)'llTlli.

Prozemysł we.bn'.iany pooiada
juiż daJiś =ia.czną kad.,;:ę do-

brych fachowców nia k1eiuw
ni!Czych stanowtl~ach, z odlJ'OWliedmiim wy>k.satałceniem ii
wieloleuruit!n
dośw.1adczeruiem,
lecz n ie są to iesrzoze il<>Śoi
wystarcz.a.j~ce. Tr_zeba paimię1lać jediniaik, że w
d1ZJiiedz.iITT1ie
-mók'iellJlllictwa
ziaczyruaJ.iśmy
prarwń.e od zera. Po
wojmrie
!Prn:emyisł dyspan<J'Wlał nnew_iel
ką fil'OOOią ;t.eoh!rui·ków, a lulCl'l!i
:z wy:iszyim wyksz;flakeruiem
:moim.a bY'ło opolicizyć na pailcach jedlruaj irękli . Obecna kadra kieroiwinft::.za. to w zde
eyd-O>Wanej więksnoŚ(o;j lud®ie
miodlJi, któNy ksrzt.ałelilłli. się

„_,,,,,,,,,,,,,,.,••

=-===

o

po'pliera•diba
jąc

systema.tyczine

~ah!:i'kao;i
k:aJdir jest

podn'OSZelllie
mwodJOwycb

P~=:=i

w

dnbie
d'Zlisiejszej srozegó1nrle 'Mi<Żne, bowti.em w niedb!g-łm omsie 975
do l"Oilm 1
ma
n&'i~pić
pełlna.
moderniimcja
„Weliny
łódzkiej'', a illJOw>OCZesne maSZ;yny li a1g:regaty PraCIW)ą niezaiwodinli.e tyłko przy dtibrej
li iwykWtalllifti'koW1a1nej obsłu
dlze. Ntie wl~ rowndeż wą~
p1iwośoi,

że

choć

forma.łnie

diroga
awralilSu
pracownika
Illie u lega Zllllli<amic,
.?.mieriia
się
sfla.1le wraz z ;pn9tępem
techmtlcz.nym potencja-! wiedzy
wyuna1gainy
na
pclSlZC1.Jegól-

OOWlll~k
ID1aJWCa,

ozyn1n!OŚC'i.

Pira-

to ruie tylko wykQa'le przede wszysvkirn

W$p6łgospodairz,

współitwórca

efekt4w pracy prae9_sięooor
sbwa. A 1X> przy odpowiedn!itm pooiomie wiedzy i śwda
domośoi po1iltye2!rnej O!I'aiz eko
n>OmJicznej pmoowni!1ków zobo
wiią©lłJe przełożonych i. wszy
stk.ie argil!nlil?Jacje społeozme dJO
włiaści,1wego

lVIY

-

MODNA
RZECZ.
TRAKTOWANE
NA
RYZYKO OGROMNE. RĘCZĘ, ŻE GDYBY$-

ZABAWILI

WOKÓŁ

SŁOWA

SJĘHAN
W
•• ŁAŃCUCH
SKOJARZEŃ"
DEL, POŁOWA ODPOWTADA-

TĄCYCH
KRZYKNĘŁA BY - PIENIĄDZE, REMANENrY. MANKA. TKWI G DZIES TAM
W
NARODZIE
PRZEKONANIE, ŻE ZBYT JASNY TEN HANDEL NIE

JEST. AFERY, ROZPRAWY SĄDOWE„. ŁATWO FEROWAC TAKIE WYROKI. MANKOWICZ?
NO. OCZYWISCIE
PRZESTĘP CA.

a szczęści-e n ie jest to
talkie pl'Q9te. Wystarczy
jedna fachowa dyskusja •
biy' oka'.llało się, że mamko jei't
wielce skomplikowanym zjawi
skiem. Watpliwości zaczy<nają
się już od term ionolol!ii.

N
Dla

Nlie ~ już dzisia.j ii cltyba
nie moŻe
być
pracownii.ka,
kt.ól'~o r.aliinteresowalJlie prael\ sprowadza się
tylko do
mechainlioznego wykonywain.ia
~lcmych

TESTY
;;ERIO -

~niforrrnoW13iillia,

Nie wysllall"CZla olbecruie wydallllie polecen.ia w
drod~
n;rukazu
admimtjslracyjnego.
Pracownik
musi
wiedzieć,
dlaczego
ma poS!tąpić
t.a,k,
a. nie inaczej, ~a:kie ogólne
racje przema•wiają
rym
lluib iimmym
S'poooibem
7..orgallll~ZIOwania, a nas•tępnde wykoniaJilliia µracy.
Pod.'Stawow_ą
rolę
odgrywa tu imiorm.acja
ZJaJrÓWIIllO
zie
strony
bez ppŚI'ledm.ieg<o z wiel"ZJC'hn1ilka jak: i
arogianiilazcjii
pol1i!tycz.nych
•
społeCIZ!llych.
Pl'IZeka1zywa1nne
·rnJ'ormacjJ jest W'ięc dwiuikierunikowe. ~roblemy
pracowłliilków prren(JSZ(me są
r6w.niież w
~Ólrę na od;pow1iedni
szczebel, a tym sa..mym st•je się to jedną z foirm współ
u~tnfoirenJa pracownika. w
"H1rizł\dZ8IIIŚll i ergl8lrnaizo,ii pra

=

prawnika
manko nie
istnieje. Prawmik będzie mówił o niedoborach. Czy zimie
n.ia 1X> w czyimkolwiek sens
tego o czyim mówi? W z.asadlZie nie. Słowo
,,niedobór"
jest tu jedinak: szczęśliw.ne.
Sugeruje w jakiś sposób. że
t>rzyczvna braków w kasie lub
ma~azynie

może

być

różna.

I to jest pierwsza, p<>dstaw-owa
prawda o mankach.
P<>wszechnie wiadomo, że z
reiruły są one więk>Ze w skle
pach samocob>ługowych. Kolegia admimistracyjne, sądy
dfa nieletnich zn.aja do"kona
le
zachła.nnrrch
„kleptoma:
nów" ze sklepów samoob;;łu
gow.Y(!h. Opie>raj<1c
się
na
„eofeidach" kradzieży w SAM,
podniesiono, w stosunku do
t.radycyj1nych form sprzedaży,
obowiązujące tam tzw. lil'lllity
u•by•tików. Nie zawsze jednak
równoważą
one
rzeczywiste
straty.
Niedobory powstają i wtedv, gdy sklep lub kio>k ok:radnie ba:nda
wyro3tków,
gdy sprytny konwojent prze
myci w worku od cukru sól
lub grysik, gdy niezbYt za
radna sprzedawczyni
omyli
się n.a. .~wo ją n ie1"or7.yść, gdy
kierownik sklepu nie posiada
odµowiedn'ch kwalirikacjli i
bystrego oka.
Nie »a1wsze o<>za tym trz ba
mieć do czynienia z hanidłem,
bv sootkać się z niedoborami. To taik wyolbmyimi.ane w
tym wypadku zjawisko zbladłoby być może, gdylby istnia
ła
IDO'i:l!wość
wykrywam i a
wPy.>tkkh bralków w budm\I'
n'ictwie. orzemyśle; wszędzie
tam, gd:!tle można mówić El
0

'I

M A N Ko
M A N Ku
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oraz
zdecyidiowailllie
kS?Jtałceruie
się
7JaOC2llle

nyoh ~kach.

pnioy.

mi

przem)"5ł

odpowie<izial'llo.9ci
materialnej. Na t.o Potrzeba jednak
lat i wielkiej afery, w handlu co pewien czas mo0żna
doliczyć się braku każ.dej zło
tówki.
Wyliczenia te wyglądają na
wet oPt:vmistycz.nie.
Mainka
(oozywiście wykryte i te, których nie udało się zniwelować superatami z jednoznacz
nie już nieuczciwych machin~jJ). stanowiły w roku 1960
niecałe siedemnaście
setnych
procenta
w
stosunk.u
do
obrotów handlowych. W roku ubiegłym wskaźnik ten wy
mosił już tYlko 0,11 proc. Naj
więcej, bo aż 76 proc. wykry
tych ma'llk dofyczy sum minimalnych od 500 do 300-0
złotych.
Przy~muiąc
w.sika:i:nik manka za jakiś „mierni1k
uczciwości" połączonej z dobrą org:rnizacją pracy może
my my - łodzi.anie
być w

pełni
usa~ysfakcjon.owani.
Y!
ubiegłym bowiem r<l'ku wskaź
nik ten równał sie w skali
zjedmoczenia
nad.zorującego
s.kl('<'[)y spożywcze 0,08 proc.,
a 4 tysi1>ice mank
spośród

wszystkich 5 tysięcy dotyczy
ło sum do 500 złotych.
Sta<tystyczinie manka nie są
wlec zbyt goroźne. Ale tylko
wtedy gdy myślimy o pienią
dzach. Ta: sama bowiem statystyka wykrywa. że co t>ią
tv pracownik
handlu może
sob:ie or'zypj,o,ać,
lub mwna
m'll t>rzypisać, maniko. I hk
to ze sfer materialnvch wkraC7.amy w moralne: Uznając
wsz;ystkie wyże; wymieni01ne,
niezaleiżme
od
nwr-arrn10ści
sprzedawców,
przyczyny
malflk, musimy sobie zdawać
sprawę, że w ja1kimś stopndu
S'I one wynikiem lllieuczciwoś
ci. Ale tu znów nie wylewajmy
dz'ecka z kąpielą i
nie ogram!czajmy się do z!e~
go
mn!emania o pracownikach hallldll:u.

nieróu;ne
się poprzez
potępienie
umoralności.
a po-

Nie starajmy
dezaproba.te i

można by mówić
czciwości.

zdrawiać

Jedynym więc wyjściem jelit
obranie tiakiego sy'ltemu pracy, który gwarantowałby uczciwość trójdzielną w stosunku do sprzeda.wcy, w sto
sunku do klienta i w stosun
ku do skarbu państwa.

myślmy raczei o systemie i
organizacji pracy wyiklucza-

jących nieucz.ciwość.
Zadziwiająca
zbieżność

na·
jednivm z
większych
łódzkich
sklepów
między
ciągle
rosnącymi z
jedmej strony obrotami, a
z drugiej - niedoborami. Per
sone1 tłumaczy się jak m'Oże.
M. im. zbyt ciaS111ymi magazynami. które
w
pral~tyce
stąpiła

o;taitnio w

zmuszają

do

ciągłych,

na

rvrt>dc.e Drzyjm-OWa<Ilych dostaw
artykułów. A w sytuacji gdy
fur„cmetka furgonetkę pogan.Ja, kierownik sklepu nie je;;t
w .stanie doliczyć się ws.zys.tkiego ...
Manko może powstać tam,
gdzie pel"SOnel sklepu ma tak
pełne ręce roooty. że po pa
ru godzinach traci przynajmniei w częsc1 świadomość
tego co robi. D:vskutowa.no
swego ezasu szeroko problem
zatirudn;amia dodatkowych pra
cownilków na pół etatu. Któż
iednak ze Sotalych, odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie, sprzedalWców zgodzi się na jaldekolwiek towarzystwo.
Nie zgadzali się więc. W<>leli omyłki. nie zawsze bowie!ffi trzeba się mylić na
swoją

niekorzyść„.

Orga.nlzacyjnie,

na

pewno
jest
samoob.s.ługa
lub preselekcja.
Bronią sie jednak t>rzed jednvm i drugim
sprzedawcy.
Wolą
kadycy)ny podział
za lad11, i przed ladą. Wtedy
niedobory są znacznie mniej
sze. Międzv innymi jednak i
dlatego, że S1>rzedawca
ma
większrv wpływ .na powstawa
nie ,.n.adwyżek". Gdyby ha'lldel ,,slał w miejscu", nie bvłoby
więc moie tylu mank.
ade i w dalszym c iąg>u nie
leps7...ą

formą

sprzedaiży

o

pełnej

u-

_.,Społ~m','

zainicjowało
ak•
ZJlleGJenia odpowiedzialności materia.In.ei swoich pracawnjków. To już jest coś.
Daje im się tym .samym nie
jako vot.um zaufania. Zdejmu
ie ciagle wisząca groźbe „jeśli się coś stanie, jeśli na
wet nie wezmę, to i tak za•
płacę".
W tei stl'tuacji bez
obaw można myśleć o dodatkowym zat.."'l.ldnianiu. Korzy»ta
ją w!ec i klienci i sPrZedawcv. Najwięk;;ze ryzyko biorą
tu na s;ebie dyrekcje przedsit>biorotw. Alf> jest to doskOma.ły
pretekst by kontrola
wewn~hrzna zaczęła się w;re<z
cif' kojarzyć t>o prostu z za
rządzaniem.
Sorzed;rwcy pozbawieni pairaliżujących sank
cji odoowiedzialności ma'ter'.al
nej (oczywiście
dotyczy try
tych. którzv rzeczywiście nie
m>łakom'a się na
majaltek,
jakim dtv.sponuią) być może
zaczną p0 prostu spmoeq;.,.wać
a nie urzędować.
Dopra1wdy
nie
wysta;rczy
przyp~minać: siódme nie krad
nij. W ślad za tym mus.zq padać słowa - nie pozwa
laimy, niP umożliwiajmy kra·
dzieży. Wtedy dopiero ma<11ka
moirą przestać nam sie kojarzyć ze słowem handel.
IWONA SLEDZINSKA

cJę

* W ubiegłym m1es:iącu. w
Ooolu. odbyła sie se&ja Klubu Publicystów PiralW'llych z;
i1działem ekonomi,;tów, praw
n ;ków, teoretyków
praikityków handl'tl.
I. S.
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„ Prząśniczka"
z ratuszowej wieży

Teatr łódzki-a widz robotniczv Zolnierze
•

~1'

Tegoroczny

MiędzynaTo

dowy

Dzj,eń

Teatru

prz.ebiegać

/&,%,•, będzie pod hasłem „Tea tł" a. wiidz robot~iczy". Hasło
popularny .·~~„ 11iezwykle aktualne właśnie w naszej włókniarskiej f,o-

W całej Polsce
jest hejnał, jaki co godzinę
wygrywa
na wieży krakowskiego
kościola
Mariackiego
dyżurujący
trębacz.
Obecn1e
również i łodzianOłll przemija·
nte godzin obwieszczać bęazie
hejnał tylko innego rodzaju. '
Oto prawie stuletni zegar na
wiezy starego ratuiza łódzkie
go połączony zGStał ze specjal
nymi

urządzenian1i,

mieszczący

ml się w piwnicach, co po:rwoli mu w niedalekiej przyszłości
co gOdzinę v.-ygrywać
hejnał na melodię „Prząśnicz
ki".
Pierwszy tego rodzaju sygnał
czasu
rozlegnie się z wieżv
ratuszowej 1 maja.
Atrakcyjną
tę
nowość
zawdzięczać
będzie nasze miasto
cechom łódzkim
oraz lzhie
RzemieślnicZej,

które

zrealizo„

wania swego projektu dokonu
ja w rantach czynu społeczne·
go,
(Ml

Książeczka
mieszkaniowa PKO

dla sieroty
Ostatnio

wroga

fm.

ZPB

u.fund-Ował.a
mte-~zloanio

we PKO dla sierot. Jedna z
nkh przypa.dla. córce funkcjonariusza MO, który poległ 111
1946 r. w walce z bandą.
Mili>cjanci z KD MO Górna
składają

'li.,

rę

słów.

struktu!_ę demograficzną. I dlatemu warto poświęcić dziś pa-

Zacznijmy od przypomnienia. że już w okresie mię
dzywojennym prowadzono w
l'...odzj różne akcje, mające na
celu wciąganie d-0 teatru służacemu w tym czasie wyłącznie niema.I wi<faom miesz
czańskim również robotni
ków. Powa<ima w tvm zasługa
TUR. a t.akże
dz.iałaJności
Teatrn Popula1rnego przy ulicrr Ogrodowej, który kierowa
nv przez Józefa Pilarskiego,
roiŁuoczął swoja prace w roku HJ?3 wystawieniem „Ka<rpaekkh gó.ra•li"
Korzen·iowskie~oZę10ół
jeP,o <lawał
równ!eż soektaikle w oali fabrycz.nej u ,.Geyera" wyłacwie
niemal dla robotn:ików. Również dwa la!f:a przed
wybuchem W':)jnv dvrek.torzy
miefskich teatrów Kaz:mierz
Wroczyński i Hugon MO!l"ciń
ski uruchmnili
trzrv
scen)
peryferyjne dla widzów robobniczych 111~
02rodowej,
u Geyera i na Widze<wie.
Po wojnie ;;<prawa „TeatT a
widz robotniczv" z m.airgi'11.es<>wej zmieniła się w zasadniczą a
z uwagi
na
funkcje jaką pełni scena w
estetyC?mY'ffi a często i ideologicznrvm (naturalnie przy od
powiedmim dobO'rze renertua
ru !)
wychowamiu
v.'i.<lrzów.
Sta1d OJ}ieka.
jaika
państwo
otac.za teatrv - stąd i wysokość sum
asyg111GIW'll111ych na
ich utrzyma.nie.
W roku 1965 w budżecie rn.
l'jod7J
znalazła
sie
'k.wota
57.200.000 zł iaiko dotacja dla
!!l>ai"ZYCh
teatrów
d•rannatycznych i muzvcznych. W roku
1967 podniesiono tę .;;urnę do
76.441.000 zł. A czy pieniądze

te zużyto w sposób w.łaiści·
wy?
Powiedzmy szczerze. iż ostat
ni sez.on łódzkich
te>atrów
ciTama.tycznych,
aczkolwiek
fi1111ruie w nim kilka pozycji
o cennych walorach arwstycz
no-ideowych, nie obf i!uje w
roakomiite ewooeme<n,t v scę
nic:zine o znaczen1iu

zał,;>dze

„lJzterżyń
skieglo" serdec?ne podziękowa
nie
&ow6d pa.mięci.
świadczący
o więzi
między
społeczeństwem a MO.

za ten

(w.)

Niepokojący

wzrost
wypadków w MPK i :MPO
Zjednoczeniu Przedsiębiorstw
Gospodarki
Komunalnej podlega 14 przeds-iębiorstw. Stan
bhp w nich pozostawia wiele
do życzenia.
Najwię<:ej
wypadków miało miejsce w MPK
i MPO. W 1966 r. w MPK zanot<>waino 14S wypadków, a w
MPO - 44; w całym zjednoczeniu - 257. W ubiegłym roku
wypadków
było
mniej
-

228.

Daje

się więc zauważyć
pokojąc& zjawisko wzrostu

111ie
wy

LECZYMY $MIECHEM.••
•.. to tytuł programu, który już
po raz dziesiąty
przedstawił
w=raj
w
klubo-kawiami
,,Ruch"

zorgan.izow~j

na te-

padków przy pracy. Przyczynę
ich komisja gospoda.rki komunalnej i komuni<kacJ;i widzi. jeśli
chodzi o MPK w
zwiększeniu
zadań
produkcyjnych, fluktuacji załogi, (gros
wypadków
powodują
lud:>.ie
młodzi do 25 lat, o małym sta
żu pracy) i słabym wyszkolen i u kadr. U żrOdła wielu wy
padków tkw:i ta.kże l wadliwa
organizacja
pracy 1 ruechęć
pracowników do kor.zysta<n\a z
odziJ?żY ochronnej.
Należy
w
związku
z tym
usprawnić
działalność
komi.Sji
badających
przyczyny 111rY'padków. Winny one tych przyczyn
szukać nie tyl!ko u
ofiar, ale
wzmóc też społeczną i administracyjną kontrolę nad bhp,
przestrzegać
pr<>gramu reatiza.
cji nakładów na ten cel itp.
Komisja postanawiła także wy
typować zeS>po!y,
które udały
by się do MPK i MPO i po
przebadaniu na miejscu prrz:y~zyn
wypad·ków. złożyły radnym sprawozdania.
(P)

renie
Sz.p>tala im. Pirogowa
arnatoTskl zespół ucZltliów Pań
stwo.wej Szkoły
Medyc.znej.
Program ten -wystawiany jest
ku riiiz.rywce chorych s:llpitala.
Inicjatorem i kierow.nikiem ze
sporu jest lekar.z teg.o sz.pitala
- Zb:ig!lliew Peterson.

~!\..'
(X/~

PRZEBISNIE_GI.- i !l:nne wiosenne fil:dące pod
ochroną kwlaty sp~edają
już
po bramach uliczni handlarze.
Jatk nas podnform<Jwał komendant Straży Ochrooy Przyrody
przy LOP - ~. Nowak, wczo
raj wyruszvlv na miasto pierw
sze eki·PY kontrolne członków
straży,
które ukarały m.anda~
tarni 6 han<iJarzy.

rodziny" prelekcj.a mgr A.
Kaliszewicz, o godz. 19, w Klu
ble MPiK (Narutowicza 8-10).
Cl
.,Techniczno-ekonomiczne
przesłanki
wzrostu wydajności
w przemyśle
skórzanym" wykład doc. dr J. Kartana. o
god•Z. 10, w PTE (A1'mii Ludowej 19).
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współczesnej

•.•to numer
dzialaJącego
już
od miesiąca
przy schrc.nisku
dla psów i zwierząt tele!onioz
!!ego pogotowfa <ga zwierząt.
Dy:iAfrlljący pod telefonem ma
za .zadanie poi:nagać w odszukaniiu
zagt:.bionego psa lub
dopomóc
w
zwróceniu psa
wlaścici,ęlo.~i,
jeśli
otrzyma
W uib'iegłą sobotę i niedziele
syg111ał, że znaI.ezi<mo pozostałe
bez opdeki zwierzę.
Wczoraj w •ramach obchodów Między
Dniia Teatru z
np. dzięki pośred'Qictw11 pogo- na.rodowego
imicjatywy Hufca Wj~ odtowia -Od~.ady swoi<:h wła
był się w ~dzi X Festiwal
ścicie.lń dwa psy: spaniol i dog.
KWATERUNEK WIDZEWSKI ... Małych FOO"m Artystyczinych.
w ruim udział około
..•miał :wczoraj
d~ień obfitu-1 Wzięło
2500 :z,uchów, ha•rcerzy i imjący w nad~yczaj <iużą ilość
interesaDJtów.
My zastaliśmy st.ruk:tO'rów oraz 26 szczepów.
Program „K.raij, w k;tórym
juZ sporą
gru.pę izgroma_dzonych ;przed gmachem DRN o
ŻY'jemy" nawią,zywa:ł do pogod.z. a., tj. na go'dlzmę przed
stenowych
tradycji ku,ltur1Y
rozpoczęciem urzędowamia. T<'ll
polskie\ i Przedsta!W.iał dorodno ~ę dziwić ni~er,pli!Wym,
bek rómy.ch 1reg.ionów 111ais,ze
bo właśnie
trwa okres priZygo ki;:aiju.
działu mieszkań
i aktuailiizac.j i
Przewamłv recyta!C;ie.
>tańwniosków. Tylko wczora•j oko
to 150 ro<llzin otrzymało decy- ce i pirueruk.i łudO'\"e. Na scP.
zje na mieszkania lub ~twier
n.ie raz Po .raiz oglądaliśmy
d.ron<> je w kodej.ny.m pla.nie- inscenizacje obra,zuiątce obypra:y:d>Z1ału.
cz.aje i życie
mieszkańców
rmmych
zait.ąltków
Pols.ki.
OG,RóDKI DZiiAŁK.OWE ..o
BIJJI'\:11lilW'.ie oklruskiwaino tańce
~.~ Księżym Mly.nie oowiiezb8j1I1~dd.
góra-Isk.i i k.ujadziliśmy we wczorajsze u;pal111e
w.iaka. Baro.z.o się ipod.obal łi.CZ
jak 111a ·marzec
popołudnie.
nie z~romadzonym
widzom
Wdelu
dzial.kowiczów zasta.Eśmy pnzy porządkow=lu i ko
c!ekawv pirogra1m wykc[}any
. paniu grządek. Niektórzy odprze'<!: S1ZCZ€'P przy Szkoi.e Pod
śwóeżaH również swoje min;astawowei 37, ixzed,stawiającv
tmpwe d()IIIllkL (Lw)
w
in>terooując~
ionscenlrzac.ii

X Festiwal

ti.~li~I.e,n:r.c-'1.3 ~(6&18).

1

kładów. Należałoby więc częś
stosować
talką.
właśnle
formę
propagalildy
tea.t.ru.

ciei

śwjellJl'icach, klu
domach kul~ry orga
;nizować
podobne
im<p<rezy
jak konkurs
.,Co wiesz o
teariirze",
który
uwieńC'lyły
wyborne rezultaty.
Bardziej
konkretna. i stała
P°'winna
być również współpraca scen
zawodowy.eh z ruchem amatorskim.
Osobno pairę IS1ł6w o moż1i
wościach
U<plOWSZechmiania
k1.1ltury teartrail•nej ~ód robotników przez klub Miło~
ni·ków Teatru P'r'Zv TPŁ. .Jak
dotychczas
<ltŹJV'Wicm.a
jeg-o
dz.iaiłal!JnoocS '!'Zaidko
przekraczała rorąg śródmieścia. Cie-

kto'rym
•

oań r

skim. Nie aposób jednak nie
do.strzec w nim innych poważ
nycb wBJrtości.
Roman Szydłowski
pisze
rn. iQ. w „Trybunie RobO'tqiczej": .,podsta•wową P'I'z:vczyna nieobecności robot.n;ków na
przed<t<atWieniach teatru zawo
dowego sa słabości na>iei PD
litvki renert.uarowei.
Wc:aż
jeszcze nie buduje się repertuaru teaibralnel!;o z myś1a
o wldzu robotniczym", Uwagi
słuszne. sądzę iednak. że nie
aktualrn!' i:>rzv omaiw!aniu re
pertuairu łódzkich scen drarna1· ~znych.
Realizowany
i:>r7.P7 nle renertuar :;toi J:>Od
zna.ki em
k -0 mu n i k at y w111 oś c i. To z.naczy. dostei:>nY
ia<Jt dla widzów robotnicz1vch.
Że zaś mo:Wwości peTcepcyjne tvch
ostatftich
głównie
dzieki belewiz.ii rozlszerzvłv
s:ie niezwykle w ciaru o.stat
n1ch Jait. świadczv o tym cho
ciażby tylko fakt, iż NI wielu miesięcy !?Tana w Teatne>
P"wszechnvm sztuk.a Mro7k~
„Tain.g.o" · okllaiskiwana
je~
1również
prze-T. licznych widzAw-roblotn:i·k ów.
Ze sta·tys.tyiki wyinika, 7.e>
tea:try łódzk;„ w roku 1966
odwiedziło 1.065 tvs . widzów
a w roku '1,!biegłym 1.3?0
tys. Jaki w ttvm prO'cent ~'i.
d7.6w-ro\:Joft1'J.Jków? Tego nie
ustalono. Z31kładamy, że jest
on St>CJQ'.'y, lecz z ca<ła uewnoś
cia ieszcze nie zadowalającv'
Trzeba dołożyć wiec stlj.rań.
by stam ten- p<mz:_awić.
Wiele do powiedzenia ma
tu WKZZ, która o.s;ta~.nio okazuie niezwykle żywe i chwa
lebne za•il!llteresowa1n.ie sprawami kultury. a wiec i teatrem a także ZMS i im·
me organizacje młodzierowe.
PowaŻ>na role .spelniaja kolpor
terzv zakładOlW.i, 1"07;prowad7..<
jący bilet.y teatralne wśród
załogi.
Niesie<tv. nie wszysc~
oni we w1aściwv spo::6b poinformować
umieją
z.afoiteresowanych o walO't'a<:h aktuaJnie granej sztdki. W zakładach
J'.l'I'<l('.IV
przewa>i;nie
brak '!'Ównież artrakcyj;nej reklamy >hzualmej.
Natomiast dobre rezulta.ty
daje zaipraszanie kaowców m
generalne próby. bodaj jeszcu
lepsze bezpwednie spotkania ludzi teatru z zarog-a za

to

po milicjancie
Dzierżyfwkiego
dwie książeczki

\~#:' łzi ze względu na jej
tegio teź
zagadnie<niu

Wal!"to {ei w

bach i

z·.y1·.'°my'~
•
.--

Małych

Form
Artystycznych

pirace mias.zyin górniicz:ych. Zuchv z te~o .szczepu orzedsta
wiły i.nscenizacie fr-a.gmen•tów
Warszaw1v i kwiatów nolonych
Również staTa wa.rsza:we w
pim.ence przedsitawiil s=ei>
orzy SZJkole Podstawowej 99.
Zuchy ze S7Jkoły PodstawoWei nr 4 świetnie w;vk<0nałv
!Pląsy
mQTynarskie,
stiraiżac
kie i g&m.icze. Bardzo intere
suiaoo wypadł także uro1T.ra•111
. Od Tatr do Bałtyku" w wy
kooamiu szczepu Techruik<um
Mecha111icunggo.
Najlepsze ,zespoły
zostarna
na•itrodz.one dyplomami i nagirodami rzecrowyrni_ Każdy
z.es.pół
wykonał także dodat
kOJWO trzy piosenkj harcerskie.
Podobna impre?Ja, I Fest;
Wa:!. - Małyeh F-Oirn ArtystyC7
nrv.ch Qdbyła sie tail:że w huf
C'll Polesie . .T tu wy<tąnlłv 7P
•społv z lilczin~h
drużyn
'

szczepó.w.
(6, k!r;)

szy nas więc zapowiedź. że
obecnie zam•ierza on zwrócić
większą uwa11tę na peryfer.c
i nawiązać ściślejsza współ
pracę z tamtejszymi świetli
cami społecznymi. Należałoby
równJeż Koła Przyjaciół Teatru
zakładać
w poszczególnych 2<łkładach pracy, wytyczywszy im właściwy
program działania.
Jest to tylko ga1rsc uwag.
Sadze:. że tegoroczne
::.więto
Kultury Teatralnej. które ja
ko dekada trwać bca7.ic> otl
27. III. do 5. 1V., z!!oon;e ze
swoim założeniem ."tanie sic
okazja do ożywicmych dy~ku
sji i do wzbo!!acenia li$l1v pro
pozycji: w jaiki SJ:>OSÓb pr 7 ybl!żyć teatr de> ."fi:erc~ich ma~
rcbotn.ik6w !ód<ki eh?
M. JAGOSZEWSKI

Czy nie za

oddali

nadejściem

w Łóclzkiej StaKrwiodawstwa
żołnierze
odbywający
służbę
w Pulka
Obrony
Terytorialnej
Kr.aju
m. Łodzi
oddali
honorowo
wiele
litrów krwi.
Honorowe krwiodawstwo weszło ,już
do
tradycji
tej
jednostki.
Ostatnio powstał tu nawet z
inicjatywy dowództwa, organi
'acji part: jnej i KMW Klub
llonorowych Dawców Krwi, ~
jednostka pretenduje do Zło
tej Odznaki HDK.
Wśród
żołnierzy
wczorajszych dawców zna!eili się m.

-wiosny

0

upływa

15

in.: J.

kwietnia.

lewski,

J.

Glaznap,

T.

Kacz-

n1arek, T. Konieczny, Jt'. Zelaz

r;owski, B. Nowicki. N1E'któri.y
z niell oddawali ju·; krew wicIol<rotnie. W nadchodzącą niedzielę
następna
l"rupa żołnie
rzy pułku OTK odda krew.
Na 7..djęciu (u dołu) od lewej: dowódca pułku pptk Ta·
deusz Szyszka,
kpr. Ryszard
LPnartowski
przewodniczący rady klulm HDK (srebrna orl7.naka HDK), szer- Zenon
Stępień
(nięciokrotny
dawca),
1.<pt.
Bolesław
Nowak (posladacz srebrnej odznaki HDK).
(Jp)
Foto: L. Olejniczak

Sion czna niedziela ...

ogródków to stanowczo 1a
mało.
Warto więc, aby przy
wszystkich
tych kawiarniach,
ki,

Bilski, E. Zalewski, B.
J. Kowalski, J. Tre-

Kunicki,

9

~dz.ie

niedzielę,

W

cji

kalendarzowej czas pomyśleć o pn:v
gotowaniu ogródk6w przy kawiarniach- Jak się dowiadujr ·
my w dyrekcji ŁZG-.Kawiarni
na'. tegoroczny sezon wiosenno
letni otworzy się 9 ogródk()w
Znajdą
się
one przy now~«t
kawiarniach,
nt. in. .,~talcń
kiej",
Karolince" i niedawno oddanej do użytku „Irenie". W tej ostatniej będą na
wet dwa ogródki. Jednakże bu
clow1ani jeszcze nie ukonczyJ
ws>vstkicb
robót zwią~anych
7.
iCh urządzeniem. Ostateczny
tern1in

krew

swą

rnało?

9 ogródków
kav1iarnianvch
z

ulku OTK m. lodzi

istnieja ku ten1u warunmini-ogn_
\ dki

urządzono

wprost na chodniku. W lecie
nikt bowiPm nie chce się duw zadymior.ych
kawiarniach.
(j. l<Tł

sić

lie tom
przyznano

rac i
konsekwencii

nie

wycią~nięto

Prawdziwie wiosenna aurrt
wypędziła
w
niedzielę
ło
dzian z miC's.-k11ń do park611>
oraz poza mrn.sto. VVyruszyl>

J.ak Już ostatn'o informowalismv, w ub. roku najwieksu
ilość skarg wpłynęła na pracowników
handlu artykułami
soożywczymi.
Dotyczyły
one
m. in. nieuprzejmej
obsługi
klientów.
Na 62 skargi tego
typu i to tylko na „Delikatesy" w 45 !J"rzypadkach
przyznano rację skarżącym się. ale
nie zastosowano żadnej kary
administracyjnej
w stosunku
do winnych.
Podobnie
przedstawia się
sprawa w pozostałych przedsi(l
biorstwach handlowych artyku
łami spożywczymi.
Dość powled·zieć.
że
w ub. roku na
237 słusznych skarg, tylko w
46 przypadkach (19 proc.) ukarano 46 pracowników.

dno pach i ulicach miasta j-0 le
najdalej
idące1
ostrozności
ukolo godziny 14, na ul. 7.achodniej w
pobliżu
Parku
Sta.romiejskiego
kroniki MO
odnCJ.towały
wypadek
motocykl<>wv.
Również wc:i:oraj panowała
piękna sboneczna. pogoda. Wydaje nam się, że w roku bi"żq cum
należy
pomyśleć
o
wcześniejszym
uruchomieniu
ogródków
kawiarnNJ.nycłl
(piszem.11 o nich oddzielnie)
oraz łódzkich i podłódzkich
ośrodków wyooczun.kowych.
fwit.l

również

na.

~rasy

podmiejskie automobiliści t motocykliści.
Tych ostatnich nawołujemy do zachowania nn

(j, kr.)

Na
parku.

"

Mieszkańcy

okręgu

łódzkie-

otwieraJJ'le ksi~żeczkL,

1\'o posiadają na ponad 1,720
iy·s. ksiażeczek PKO
przeszło
4,5 m.iliarda złotych

już

O!nczędności.

Najwięcej oszc.reooośc:i znaj
d<uie
się
na
książeczkach
obie~owych, samochodowych i
z wyższym oprocenrrowaniem.
Pod wzg-lędem ilości >posiada
nych książeczek mieozkamiowych ieSJteśmy wprawdzie na
c:z,warlym miejscu w k!raju.
ale na.Jeżałobv bairdziej spopu
laryzować
jes7cze te formę
o;izczędzalilia.
W
roku
ub.
osrozędzia\.ilącym

dopisano

73

milionv zł odsetek. a w tym
roku już blisko 22 miliony.
Obecnie PKO pirzygo>towuie
sie do przejmowania na ksią
żeczki funduszu zakładowe1to.
W tym roku ktWotv te n.ie bę
clą
przekazyiwane na 111owo
llnHIHllllllllllHlłlllllllllłlllllllllllłlHlłlłlłll'

Uzupełnienie
W spra.w<>Ulaniu
z łódzkich
obchodów
Dnia
Metalowca,
wśród nazwisk działaczy
ude·
odznakorowanych wysokimi
c-zenianti państwowymi zabrakło
inż.
J6zefa
Graczyka głównego
mecha~ika Witamy,
który otrzymał
Złoty
Krzyż
Zasługi. Za niedopatrzenie
to
serdecznie przepraszamy Czytel
ników i zainteresowanego.
(jp)

po&i<łdane.

aile

Zarzą.dy

na

Okrę

gowe Łódź-~iasto i Łódź-województwo
Zw. Zaiw. Prac.
Przem. Włók., Odzież. i Skórz.
wra·z z PKO orgamizują dla
osób, które przebrzymają zadeklarowane kwotv na ksiażeczikach

oszczędnościowych

niedziela
Julianowie.

na

Foto

Ponad 4,5 m d. zł zaoszczędzili
; m1·esz1.a n· CV Wot·ewo· dziwa
I

zdjęciach:

-

L.

tli

Olejniczak

łodzian·

przez 30 zdni
lub 3 miesiące.
konkurs
cennymi
na.grodami wartości 20 tys. zł.
IIOŚĆ a.Tencj;
pnyzakladowych stale rośnie, Spod7iewane .jest uruchomienie ndebawem 500 z kolei, naspraiwdopodobniei przv ZPB im. Ma·r
chlewskiego. W ub. roku licz.ba operacji
dokonanych w
ajencjach
przekrGczyła
400
• tys.
CKas.>

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Błyska°"~iczne
Przed kilkunastu d1I1iami jadący w radiowozie o godz. 1.30
w nocy ul. Tuwima milicjanci 7.auważyili wybitą szybę wy
stawową w sklepie PSS „Włók
no''.
dTOgą

Powiadomili
radiową

o

akc_je ~i O

J., bez stałego miejsca zamieszkania, ostaJ!Ilio zameldowany
w Poznaniu,
gd-zie dorywczo
pracował.
(rol)

tym

wszystkie radio
wozy pelruiące dyżur w mieście. Niedługo
po tym jadący
ul. Piotrkowska
patrol milicyjny
7.auważył wsiadającego
do taksówki mężczyznę z dużym
workiem. z.ostał on zatrzymany. W: worku znaleziono kołdry, narzuty na tapczan
i pled wełniany.
Włamywa
czem okazał się Marian Kukuła (WyoeieCl?.'Jkowa 23) kilkakrotnie karany za kra<izie·
że i wlama:nia.
Podobna sytuacja miała miej
sce kilka dni przedtem. Jadą
cy ul. Piotrkawską radiowóz
z patrolem MO zatrzymał się
przv sklepie futrzarskim. gdzie
milicjanci
zauważyli
wyciętą
diamentem szybi:.
Zwrócono
uw.agę na o s obnik.a, który szyb
ko oddalał siE'l w kjerunku Al.
Schillera. Mildcjanci roopoczęli
pogoń i złaoano uciekiniera na
dachu komócek aż na ul. Sien
kiewicza 53. Ucickaiący gubił
po drodze futrzane czapki. za
tt'z:\"mB'tly>m -0k=l się Hem-yik

:;:::=======,========

Za-staw mojq córkę u•
spokoju, ty wstrętny podrywaczu!

Goście

z Ergwan ia

włódzkim Technikum Ek1nomicznym nr 3
z

soboty na nieprzyjechawycieczka
•nauczycieli i uczniów ze
szkaly średniej im. P'UISzkina w Erywaniu Armeń·
ska SRR.
Są
oni gośćmi
Techniku.m
Ekonomicznegn
1llT 3 na Widzewie.
W niedzielę wieczorem w
widzewskim techniikum od·
było
się
mile
s.potikamie
nauczycieli ; uczniów a>rmeń
skich
z 1U1ucz11ciela.mi
ucz?'liUbmi te-:hnik.um,
przu
Wll):>óhulziale
właidz OŚ'Wia
towy.ch naszego miasta: k.ierownika
Wydziału.
N<i-uki,
Oświaty
Ku.l·tu.ru
KŁ
W nocy

dzielę do l:Jodz.i
ła
24-osobowa

PZPR Z.

Włodarczykiowej

kuratora

Okrę{>U

l

Szkolnego
m. Łodzi H. Grendy.
W
spa.tkam.iu tym uczestmkzyli
rówinież attache naukowy ambasady ZSRR w Warszawie o. SarklsiM& z mał·

żonką

r.

Maz

Sikirycki,

z?Umy
literat
ttwmacz poezji

armeńskie;.

Goście

zorganizowali malq
degustację
<i-rme1~s1dch
pntraw narodowych
(basztuma, ławasz, czuczkel) O'T'az
napojów. Dyrektor technikum, I. Siki„ycki oraz naucz11ciele obdar1>wani wstali
upominJoami. Spotkanie upl.;t
nęło w
bardzo
serdecznei
OJt?7l>Osferze.
Wczoraj
wyru.szyU

goście

a-rmeńscu

na.
wycieczki!
krajoznawczą
po
PolscR
Zwiedzq <mJi m. in.: Kraków, Oświęcim, Ojców, Wie·
liczkę oraz Zakopane, a na·
stępnie POWTÓCCI clio ł;,odz!.
by zapoznać się z życiem i
zabytkami naszef}JO miasta.
W

sierpniu

b1". de!egacf(t
Ekonomicznego
nr 3 wybil?'M. się z rewizyta
do Ervw<i-nia.
Techn~kum

(wit.)

Piąciolelni
B
yła

to

aedn.a

z

pcrży

tecznycil, tak zwainycn
od.dolnych iinicjatyw, któ
ira d<JprQWadzila do pow51tarriia w roku !962 w Lodzi społecznych k0111J1sji pojednaw
czych. Chodziło o :zxl.ecydowa
llle wkroOCWnie w sfer.ę k.onflioktów, jakie p~stają mię
dzy ludźmi czasami z porzvczyn
drobnych,
które
jednak
przez
srwój
codzienny
charakter
powodują
zatarizi
;przeradzające
s:1ę
czasem w
,prawdziwe
małe
dramaty.
Tymi
wszystkitnQ
sprawami
zajęły

się

w'aiśnie

społecznP

komiS1je pojednawcze.
Chara.kter pracy SKP wynika już z samej na.zwy. Mają one za. za.danie, opierają.<'
się na spolce-zJlym
za.ufaniu
lud7..ii, pręgiernu opinii publiC'l:
nej i do,jrz.a.łości
obywa.tcl"kiej, doprowadzać do pe>jednania.
zwaśnionych
skon.
uzgadmaaria
ewentualnych
warunków ug<ldy, a przede
~ystlcim
wpływać
wyehowa.wcmo na lud'Zi powodują
cych konflikty.
N<aturalnie tak;ie chiala.nle
odcią..ża sądy '
lcoleiria karno - a.d.ministraeyjne z
nikomu niepobrzebnych pyskówek
i spraw, kt6re czasami na-

11111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mm111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
WAŻNE TELEFONY
(Wł.)
g. 17.15. 19.30
SWJT „Wojna i poInformacja telefon. 03
kój"
I
seria od lat 14
l'ogot. Ratunkowe
09
(rado:.)
groz. IO, 13.
Pogot. MO 07 400-00 500·00
16, 19
Straż .'ożaxna

oa

wet

trudno podciągnąć pOfl
literę pra.wa. Prz,esz,ło 5-lctiu
okres dzlia,lalnosci społecznych
k()mis.ji pojedna.wezych na.irro
ma.dził
wiele
pra.ktyca..nycil
doświadczeń i
wzmoenil ich
pozycję. Zdobyły one poważ
ny
a.utorytet
w
s-poleczeń
stwie. Usta.wa o są.da.eh społeC'l:nych, która wes-z.ła w ży
cie 30 ma.rea. !·965 r. u.gruntowa.la tę pQZyeję i jednocześ
nie utworzyła. z SKP t.rwale
instytucje
o
uktrz;tałlowanej
struktul"Ml
orgamzacyJnC'.i.
Oboonie
nad
dua.lalnością
komisji c.-z,uwa.ią: zespól koordY'na.cyjny przy LK F.JN oraz
p(}dobne
zesp~ły
przy
DK
FJN.
Spra.wu.ią one ogólny
.nadzór na.d r~o.jem i kif'.runka.mi
ich działania c-raz
organizują
wspótpracę
wszystkfoh za.intere&0wa.nych urira
.nów pa.ństw(}wyeh i orga.nizae.ii społecznych w zakresie
niesienia pomocy SKP.
taly
liczbowy
wrz;rost
czil-Onków korrrisji
j-est
mienniikiem
ciągłego
wzirostu ich autorytetu.
W
a:oku 1962 działały w Lodzi
l62 komisje, zaś w 1965
220. Obecnie dz;iatają 184 komisje,
co
jest
wyn.ikien1

S

reorganizacji

teryt.orialnego

zasięglU d-z:iałanU.a
SKP. któ>ry łączy si.ę z zas1ę~em · działania
komiteMw
blokowych
Chodzi po p:roSltn.1 o to. aiby
ilillSltytJucje. które wininy ze

sobą

społecznej

dorobek

ściśle

wspólipracować

-0!:>ejmowaly ten sam obszar
miaS1ta.
Mimo
zmniejszenia
si~:
liczby komisji,
:looć
51Praw
rO'Zl)'.>atrywa.nyco
przez
ni<"
stale rośnie. I ta:k n.p. w 196~
roku r-02lpatrz.0010 653 SJ;)rawv
rw 1966 - 1342. a w 1967 Ok. 1500 51Prarw.
wzroocie
zaufania SJP'Oleczeństwa może
Tównież
świadczyć
charakter
sµraiw, jakif' są rozpa'brywaine. O ile w iat<:!Ch poprzed.nich
giros sprruw dotyczyło
wsipólnego
lro'I'Z)'lSlla!Il i.a
z
mieS'Zkań
i urządzeń, to w
.r okt1 1967 na czoło wysuwają
się !"pory wyni.Jrnjące na tlC>
konfliktów rodzinnych i są
sied7-kich, a taicie
zakłóceń
jp<lrz.ądiku puibl;cznego.
Na wzro51t
zaufania
liudzi
dak d na poziom pracy komi1'1j i ma .niemał:r
wpływ
icn
l'>kład
OS1obowy.
Ak,tu.ał!IlJ\.~
f)'.>rzew.ażają
OSIOby w wieku
od 30 do 60 lar (ok. 60 proc.),
rw większości legitymują.ce się

Pierwsza. z nieb u()(}dobni<>na. jest do posiedzenia. sądu.
my
k()Jegium.
Je.st ona
dooyć fonna.Ina. Druga po.ledokładnym

~u
przez członków komisji ist;'Otl'

na

ira

tła. na ja.k:iro
cm
samych
„b(}haterów" i jch otocrzenia, a
stępnie
(często
przy wspóludzia.le sąsiadów i samorzadu
domowego)
członkowie

konfliktu,
zaistniał,

SKP

na·

stara.ją

'idę

doprowadiić

do pogodzenia. stron. Srodkami są tu: pe:-swa.zja., nakła
nia.nie i tluma~enia. Nic-..kiedy komisja
powta.rza taki"
mediacje parokrotnie, aż d1>
wycrzerpa.ni·a. wszystkich moż
liwości. Metoda ta jest ba.r dz,o czasochłonna., Jecz wyniki na ogół bywają t<t"Wate.
Trzecia. forma. pracy komis.ii
pojednawczej łą.crzy w sobie
dwie poprzednie. Polega ona
na tym, że po bardzo dokl.ad111ym rozpa.t.rzeniu wszystkich
elementów
sprawy,
.,,.rn;ta.ją
wezwani
7Jadnteresowa.nl
j
przy udziale
ca.lego
&kładu

265-S6
581-U

o

z

O

•

Miarą
roZJWoju
nowoczesnego miasta jest dyn.arnika wzro
stu zużycia enel'lg.ii elektrycznej
przez jego mieszka11ców,
przez jego przemysł, instytucje.
placówki służby zdrowia,
kultury itp. Pod tym wzglę
dem w Lodzi obserwuje się z
roku na rok szybki
poS>tęp.
przy czym najsźybszy wzrost
zuzycia
energii
elektrycznej
wy;onaczają drobni., indywidua!
ni odbiorcy.
Dzieje
się tak
przede wszystkim· w wymiku
znacznego
rozwoju bud-0wnictwa mieszkaniowego.
System energetyczny
Łodzi,
włączony do sieci państwowej,
dziś
znacznie lepiej niż dawniej „znosi" wszelkiego rod.za
ju wahania w postaci przedpołudniowych
i przedwiec,;ornych ,,szczyt6w" poboru mo·
cy, a także nocnych ,,nizin",
które dla energetyki są rów·
nie uciążJ iwe~
Nie1nniej jed„
nak problem istnieje.
Nie bardzo daje się łagod2lić
owe U1aczne różnice w obcią
ż~niu
sieci. w prrzypadku indywidualnych odbiorców. Dla
tego też doniosłą rolę spełnia
tu p!"7.emysł. Od poziomu kadr
zajmującyeh
się
w fabrykaeh
sprawami energetyki,
od \eh
fachowości,
poczuci.a <>dpowiedzial.rności,
~umie.nmości,
zależy nierzadl<o czy wszystko w
syste<mie
energetyczmym
bę·
dzie „grało". Podczas ostatnie
go spotkania z „dystrybutora
mi" Zakładem
Energetycznym Łódź-Miasto,
wal<>ry te
w odniesie.niu do energetyków

,.„•••

0 k ftft8
_..,

e

I

m

--an;;;

Wszystklie

te metody cha.-

raicterY'Łują się małym ud:lliałem
jakiegok-0Iwiek p.rz.ymu·
su ezy presji w stosunku d(}
zMn,t.e:res.1JWany.cb,
a
mimo
t-0 ponad 85 proc. spra.w prowad7JO!lych pne:z SKP w roku ubiegłym zak-0ńcrzyło się
trwałym pojedna.niem stron.
a'1eży dążyć do umocni.a
ma pozyv:ji SKjP w ś:ro
dowiS1ka ch naszego miasta,
szerzej
popula.ryzowaó
.formy pracy komiS1ji w.śró4
isipoleczefr51twa;
u.mac:nia.ć
l
irozwirjać
W'51?c>lpracę komisji
:z jlllStaincjami J)<U'tyjlllymi, radami narod<JIWYmi i organami wymiaru S'pll"awiedliw<>.ści.
Dla.tego po proobu, że SPo<>"
ł€C2Jne
'k.O!ITI!isje pojednawcze
to dobra forma
d:zialallllości
wychowawczej i profil.aktyczin.ej.

N

WAND'Elt

LUCYINA

,,szczytó w•• i

Nowe zadani.a LOK

e

ność.

Tajemnice energetycznych

Kino
polskicb
filmów
TATRY - Bajki: "Morska przygoda"
lat 14 (radoz.) godz. 10, teu.sza" od lat 16 ~pol.)
,.Liter
12.3-0, 15, 17 .30, 20
ka „b",
„Karnawał''
godz. 16, 18, 20
TEATRY
.,Przygoda
u
Eskimo„
P~LONIA „Anna, Ju OKA ,,Winnetou" Il ser.
sów",
.. Wierny Jam·
TEATR WIELKI g. 18
ha, Genowefa" od lat (jugosł.) od lat 1'1 g.
nik"
godz.
16,
17,
„Halka" 'przeclst. zam
16 (p<>l.)
g. 18, 12.30. 16, 18, 20
„Sublokator"
od
lat
knięte)
15, 17 .30, 2()
POLESIE „samotność
16
(pol.)
g.
18,
20
Tl:ATR
POWSZECHNY WOLNOSC „Skarb bi długodystansowca"
oo
g. 17 „S ·więta Joanna"
nntyjskiego
kupca" lat 16 (ang.) godz. 17.
DYZURY APTEK
Tf!:ATR JARACZA (W sa
od lat 14 (czeski)
g. 19
li ul. Maniuszki 4-a)
10, 12.30. 15, 17.30, 20 POPULARNE
„Nikt
Pi-0trkowska 193,
Ni·
g. 15, 18 „Ogniem
i WLOKNIARZ „Porad się SnllaC nie będzie" ciarniana 15. R. Lukmieczem"
nik
matrymonialny" (czeski) od lat 16, g, semburg 3, Rzg01Wska 51,
TEATR NOWY godz. 15
od lat 16 (poi.) g-Odz.
15, 17, 19
GcJań9ka
21, Narutowi„Trzy białe str:ialy" g.
10, 12.30, 15, 17.30, 20 pRZEDWIOSNIE - „Wy cza 42.
19115 „Damy i huzary" ADRIA
Potegnante
z
cieczka
w nieznane"
MAŁA
SALA
godz. 20
tytułem:
„Złoto
Ala- (poi.) od lat 111 godz.
DYZURY SZPITALI
,,Szklana menażeria''
ski" od lat 16 (USA) 16, 18, 20
TEA'rR ?.15 goóz. 1'9.15
g. 10. 12.30, 15. 17.30, 20 PIONIER „Iwano Go
Ul. Curie-Skłodowskiej
„Taka noc nie powtó· CZAJKA
„Sami
na la" od lat 7 (czeski) l~ - przyjmuje rodzące
rzy się więcej"
wyspie" (jug .) od lat ii;odz. 16, 18
„Teresa i chore gi111ekologicznie
OPERETKA g<>d-z. 19
14, godz. 17, 19
Desqueyroux" od
lat z dziel.nicy Górna; ut.
„Dziękuję
cl, Ewo 0
ENERGETYK - niecz}"tl 16 (.!lranc.) godoz. 2()
Sterlinga 13 - z rej-0nu
(~Zedstawienie zamkn.)
ne
POiii:OJ - „Gdzie twoje poradni „K" - przy ul.
GDYNIA
„Błędne
miejsce"
ARLEKIN od
nie.c zy.nny
lat 16 Kopcińskiego 32 I No-1
gwiazdy WielkieJ Nie· (czecbosł.) godz. 15.30. w01ki OO; ul. Przyrodni
PINOK.o.O godz. 17.30
dźwiedzicy" od lat la
17.45, 20
„Dziecko i gw.iazdy"
cza 7-9 - z rejon·u polwł.) g.
10, 12.:JO.
15. REKORD „Wiełki wy radni
K"
przy
ul.
17.30, 20
ścig" od lat 11 (USA) Piotrkowskiej 107 I 269;
HALKA „I
pancer- godz. 10, 13. 16, 18
uJ. M. Fornalskiej 37 iśred.nim i wyższym wyksztalni J pies''
MUZEUM
III seria: RO.l\fA HISTORII
„4
pancer„ z dziel·nicy Polesie; ul.
oC€'Jl.iern.
,.Rudy, miód i krzy· ni i pies" II seria od Łagiewnicka 34-36 WŁÓKIENNICTW A (ul.
z.
ie", „Most" od lat 7 lat 7 (;poi.)· godz. 9.30, dzlelni<:y Bałuty 1 Wi-·
Fiotrkow.ska 282) godz.
d :rorklu 1962 komisje
g. 1'5.30, 17.46, „Ptaki" 12 „Faraon" oo lat 16 dzcw.
1-l'l.
wypra.oowa.ly sobie rół-
od lat 16 (USA) g, 2<l (pol.) godz. 14.30, 18.30
informacje o dyżurach
Mt:ZEUM :R.UCHU RE·
norodne formy postępo
WOLUCYJNEGO (Gdań 1 MAJA - „Sami swoi" SOJUSZ - „Quentin Du;r szpitali innych specjalod fa.t 14 (.pool.) godz.
wamtia. Do na.jczęśeiej stosoward" od lat 11 (USA) no~ci _ tel. 03.
ska l:l) cz~n.e w I!.
,.p.rzemysłowychu oceniono bar
16,
18,
20
wan}l'Ch
naileią
g,
15,
trzy form7.
17.15,
19.30
11-1'11.
Nocna
pomoc. lekar·
<J,z o wysoko.
Ł!'
CZNOSC
R
k
STOKI
„Ostatnie
pok
.
k"
i
MUZEUM SZTUKI (Więc
''
" ze a !owanie"
od lat
14 s a, ul. S1en 1ew cza 137,
Czerwona" od lat 14 (USA)
ko~iego Dr 36) godz.
godz.
zgłosze!!Jia
15 .30, tel. '44-44 (USA) g>odz. 19
.
11-19.
,
n.'.I
wizyty domowe
w
17 45 20
,,Dziewczyna o STYLOWY - STUDYJNE godz. 19-5. Na miejscu
MUZEUM
ARCHEOLO- ŁDK :ńelonych oczach"
od
„Syn
GICZNE i ETNOGRA·
marnotrawny" preyjmowainl są ch=zy
W zw LOK zanotowano ostat
zy lokalowej. Ośrodek szkolelat 16 (ain.g.) godz, IB, od lat 16 (wł.)
FICZNE
(Pl. Wolnogodz. w goclcz. 1~7.
nio powstanie ok. 100 nowych
nia motorowego
7
LOK,
przy
ści 14) go<lrz. 11-17.
1 .30, 20
klubów i sekcji,
15.30, 17.45,
zajmujących
Festiwal
Nocna pomoc pielęg·
zbiegu al. Kościuszki i Zamensię propagnwamem 1 doskonaMŁODA
GWARDIA
f<ilmów meksykańskkh nial'ska• Al. Kościuszki
1tiN A
leniem umiejętności z zakresu
„Amerykańska
żona"
„Pedro Pa!'amo" godz. 4&, tel. 324·09 - zgloso:e·
hofa, wkrótce ulegnie likwidaobsługi
pojazdów mechaniczod lat 16 (wł.) godcz. 20
·
nia telefoniq:ne na zacji, w związku z planami urbanych, łączności i strzelectwa.
BAŁTYK
„Bohater
10, 12.30, 15. 17.30, 20 STUDIO „Bandyci 11 biegi do d<J!!IU w goda.
nistycznymi.
Rozpatruje
się
Szczególnie
w
tej pierwsze!
naszych czasów"
Od MuZA „żywot
Ma- orgosolo"
od lat 14 19-4.
specjalności łódzki LOK ma po
więc nową lokalizację przy ul.
m111111u11u1111111a1111111111nmn1111111n1111nm111111111111111111n1111u1111111111111N111111111n1111111n111111t11111111111111111111111111111111111111111111111111
ważne osiągnięcia. W ub. r. wy
Wróblewskiego. Powstałby tam
""kolono bowiem ponad 13,5 tys.
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OKULISTYCZNY Gabltnet PIANINO
,,SChrlk!era''
ośrodek
z „prawdziwego zdakierowców, nie liczac szkolenia
NOWY NR KONTA BANKOWEGO!
Lekarski Sp-ni Pracy Le- sprzedam. (Cena 7.000.)
w tym zakresie
przedpobororzenia".
••
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
Oe lrn.rzy s2ecjal. przy saJo "'el. 5tl3-3.5
51060
wych. Plan na br. jest jeszcze
Różne
:formy
działalności
nie ofta!,mi<cznym „Foto- 2 POKOJE,
kuchnię,
większy, Liczba członków LOK
e
LOK, mające na celu nie tylOCZYSZCZANIA w ŁODZI
e Optyk.a" w Łodzi, Pi<>tr- g.'.loz, łazienkę, śródmiew Łodzi i województwie przeko
wychodzenie
naprzeciw
róż
321
1
:
po w i ad am i a ł!ii>ntrahentów, ze
:
kroczyła 130 tys.
kowska 111,
~el.
- 7 ście, zamienię
na 3-4
norodnym
zainteresowaniom
•
poe•><•-wszy od dnia 11 ma.rea 1968 r.
•
czyn.ny
codziennie w pakoje, k·nehnię, ewent.
mieszkańców
naszego
miasta
i
Nowością,
zainicjowaną właś
•
-.
•
godz.
U-18 w panie- kui;:ti~ domek spó!<lzielwojewództwa, lecz także utrzy
•
należy przekazywać należności
•
działki 11-16.
Pacjenci czy· &płoacony.
nie w Łodzi, będzie podjęcie w
Oferty
mywanie
luq
podnoszenie
spra
e za usługi przedsiębiorstwa na konto o na miejscu mogą reali- 50279" Plrasa Piotrkow br. szkolenia kierowników baz wności do samoobrony - ciezow.ać recepty.
Bogaty ~ka 96
'
szą się coraz większym „wzię
transportowych.
•
Jłł" 950-6-3201 w NBP
O/M w Łodzi.
wybór szkieł t opraw
l{REDENS stoł-0wy, serciem''. Nieco gorzej przebiega
organizowanie kół oficerów re
„•••••••~•••••••••••••• 5'P0ŁDZIELNIA
Zwiększające
się
zadania w
Pracy wantkę,
stół (styilowe
zerwy. Wprawdzie w ub. r. ZW
Lekarzy
Specjalistów ch~ppendale),
orz.ech
dziedzinie szkolenia motoroweLOK osiągnął stan
50 takich
„Zdrowie" wykonuje w spl'IZed~m.
Kilińskiekół, z czego
aż 8 działa
w
ZłJlli•'8
-.t-al- punkde usługowym przy go 49, AncerOMTic.z, war go wymagają odpowiedniej ba- Sródmieściu,
jednak
ciągle
jesz
WIUUU Al. Kościuszki ff1 - e l ':ztat stol.aorski
50207
cze znajdują się one na etapie
kie zabieg! glnekolog!C1 POSIADAM 1Qkal 28 m
poszukiwania Właściwych form
1. W dniu 27 i 28. III. 1968 r. w goaz. od 1 do is, ne
~raz .Przevrowa~za kw„ słoneczmy oczepracy.
(jp)
ulice: Siewna od Krakowskiej do Wieczność, Le- badat11a h1stopatolog1cz- !<aj~ propozycji lub odmieszowa, Snopo,va, Rezedowa, Bronowa, Rąbień ne i ·:ytologlczne. Tele- dam w d7-i1>r:i'.awę. Pi<>tr
ska od Krakowskiej do Złotna, Cyganka, Rower0- fon 382-90
l6l 2 k kowska 269, godz. 12-18,
wa, Czołgistów, Namiotowa i Krakowska od Na- PSA szkockiego owczarmagiel elektrycz.ny
miotowej do Borowej.
Matrymonialne
2. W dniach od 27 do 29. III. 1968 r. w godz. j.w„ ka „Collie", 11-miE>Sięcz BIURO
Łódź, „SYRE1'KA",
Warszaw.a,
ulice: Herbowa, Stasia, Książka od Łupkowej do nego sprzed.am.
pole·
Woskowej. Szafirowa, Szmaragdowa, Rubinowa, Zachodnia 1(), m. 71, po Elektoralna 11 godz.
16
50979
g ca swoje usług\. InforPirytowa,
Tradyeyjnie już, w lipcu
Kobaltowa,
Diamentowa, Chmielna,
Małopolska i Trenknera.
Zielonej
POSZUKUJĘ czasowo ga macje 10 zł rznaezkami)
Górze odbędz.ie się
3. W dniach od 27. III. do 4. IV. 1968 r. w godz.
doroczny
festiwal piosenki ra
j.w„ ulice: Ekonomiczna od ~tarorudzkiej do rażu w kwadracie ułie PRAGNIESZ szczęśliwe
dzieckiej.
Łódzkie eliminacje
Gdańska,
Sienkiewicza, go małżeństwa? Napisz:
Kwaterunkowej i Pańska.
odbyły się w
minioną niedzie4. W dniach od 27. III. do 10. IV.1968 r. w godz. Andrzeja Struga, Swier- „Venus". KoszaHn. Kolę, w
sali
Klubu
TPP·R przy
Ofe<rty - lejowa 7
Swidroń.
j.w., ulice: Graniczna. Prosta, Równa, Daleka, czeW'Slkiego.
ul. Narutowicza 28.
Pierwsze
prześlemy
Postępowa, Zagadkowa, Ekonomiczna od Kwate- „5rn93" Prasa, Pio~r<kow- BłyskawlozniP.
miej!.'Ce
zajęła
Grażyna
Kaluska 96
krajowe adresy
1484 k
runkowej do Granicznej.
:ta, drugie - duet Grażyna i
5. W dniach od 28 do 30. III. 1968 r. w godz. j .w .,
Ryszard Kalińscy, t.!::Ucią naulice: Wojska Polskiego od Strykowskiej do torów PKP,
Wiączyńska,
Oświatowa od Wojska
PRZETARG
Polskiego do Setnej, Setna, Produkcyjna i Sciegiennego.
s. W dniach od 1 do 15. IV. 1968 r. w godz. j.w„ Zarząd Okręgu FWP w Warszawie, ul. Nowy
ulice: Obszerna od kosynierów Gdyńskich do Pa- Zjazd 1 ogłasza przetarg nieograniczony na sprze
W Ub. roku jesJ,enią zauwa„Domus" biblioteczki :z ŁFM
radnej, Kosyr.ierów Gdyńskich, Rzgowska od Pa- daż 2 samochodów osobowych marki ,,Warszawa"
żyił.am
w "Domusie"
typ M-20, który odbędzie się w dniu 9 kwietnia
bardzo
choć rów.nie efektowne radnej do Kosynierów Gdyńskich i Kolumny od
ładne i pomysłowo
pomyślane
1968
r„
o
godz.
13
w
Spale
k/Tomaszowa
nie
od.pawiadały mi,
Mazogdyż są
Rzgowskiej do Stare Górki.
2123-k
biblioteczki
po 2.800 zł, prowie~kiego (Biuro DW „Spała''). Cena wywoław
dużo mniejsze,
zwróciłam się
dukcji Trzcianeckich
Fabryk
cza: J . s t> m. m-kl „ Warszawa" nr rej . WE-67-91 pisemnie
do dyrekcji Tr:zciaMebli. Po zgromadzeniu pienię
zł 24.000. 2. 'am. m-ki „Warszawa" nr rej. WEOGLOSZENIA DROBNE
neckich Fabryk
Mebli, prod ,zy stałam się niemal ood,zien
27-08 - zł 24.000.
Samoc11ody można oglądać cosząc o poinformO<Wanie co d'Zie
nym gościem sklepu, ale njgcly
d?.iernie w gocl?.. 11-13 w warsztatach stolarskoje się z pr>OdUkawarnymi pr.zez
Dr Jadwiga
ANF-ORO- Dr
ZIOMKOWSKI
nią bibHoteczkami.
w odponie udało mi się ina nie nahurlowlanY ch FWP w Spale k/Tomas'ZoWa Maz.
WICZ weneryczne, Skór· ~alista
chorób we- Przystępu«1cy do przetargu obowiązany jest wpła
wied1zi
ovMymałam
W•k rótce
trafić.
Zwróciłam
się do
dyne Hl.~19, Próchnika 8 nerye;meyicb.
skómyrh cić w pr7ei ó,leti przetargu do kasy Zarządu Obardzo
uprzejmą odpowiedź.
rekcji. Odpo.wiedziano ml, że
- - - - - - - - - - - 1 1 6 - 1 9 . Pk>tr'kOWSkB 59
kręgu FWP w W 2 rszawie, ul. Nowy Zjazd 1 bibliotek tych inłe ma i w II
któ.rą ?<>Zwolę sobie w całości
Dr SIENKO specjallst&,1-- --------wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. zazacytować: <kwartale 0r6wn leż nie pr,zewJchorób skórnych, wenerząd Okręgu FWP w
Warszawie zastrzega sobie
„w <ldpo.wiedmi na <P:mi:., list
duje
się ich dostaw.
ryC?.iD.ych 16-18.
Kiliń- KORO!ól'SKA 1lekarz gl- prawo unieważnienia przeta?"gu--bez podania przywyjaśniiamy,
źe nie jesteśmy
$i{iego ·1~
5029l -g!:nekDłll>c-~~ . ceyn,
18!16-k .„ ~.aż
;POOiadiane_ _ .prllle!Z --· w .: sta:nie;;.zątatwić-J!ani~a»'ośby,
Informacja PKS
Informacja PKP

procy

SKP następuje próba. pogodze
ma stron. Ta fo:rma. 7Jd00vwa. ooru wJęl!:M:ą
popular-

s•

Zwyeięze)'

11

nizin 1 •

Ze swej strony ZE Ł-M sta
ra Silę dostarczać energię elek
tryczną coraz lepszej jakości
i do minimum zm01iejszać licz
l>e awaoMI. I tak o ile w 1964
r ,' w Łodzi zarejestrowano 322
awarie. o tyle w ub. r. było
i~h tylko 25?, mimo Z!Ilacznej
rozbudowy sieci i wzrostu licz
by odb:orców. Ba·r dziej ekO!llo
mi.:z11'ie
można gospodarować
energią w Łodzi P._rzede wszyst
kim na skutek przeprowadzo•
nej w latach 1938-64 zmiany
napięcia z 3 kV na 6 kV. Ro
boty trwają nadal w kierunku
dalszej zmiany na na.pięcie
15 kV, co pozwala zwiększać
przepust~ość
sieci i zmnie.j·
szać straty energii.
Prawd.ziwą
„zmorą"
dla łódz
kiej energetyki są jednak u"7.kodzenia podziemnych kabli
w trakcie różnego roodz.aju ro
bót ziemny<·h.
Nie pomagają
ostrzeżenia, nie pomaga wrestT.
cle obciąż.on;e przedsiębio ,i:stw
winnych t<Jkich awarii, koszta
mi icb usunięci.a. Tylko w ub.
roku ły4i:ki koparek, kilofy lub
łopaty
aż
34 razy przerywały
kable, przy czytn po trzy razy zdarzało się to brygadom
MPRD, ŁPRI
i
ŁPISiE.
A
straty be?Jpośrednie
związan"
z tego rodzaju awarią oblieza
się na ok. 50 tys. zł, nie li'''"le strat ponosronycb w rezultacie przez _ przemysł.

Sposobem

pozwala.Jącym
na
p!"Zerw w dostawie
elektrycznej jest dwu
stronne zasi1ande, ważne szczegól·nie
d'1a
przedsiębiorstw
przemyslowy"h, instytucji uży.
teczności
publiczmej itp. Jesz
cze w 1966 r. ZE Ł-M wystoso
wał
do wszysti<;icb większych
odbiorców pisma informujące
o możliwości instalowania dru
giego Źl'ódła energii. 52 z nieb
nie udzieliło żadnej odpowiedzi, 5 w ogóle zrezygnowało
z takiej możliwości(!), a tyli<.'>
18 prasilo o sprecyzowanie wa
runków. Z-arlziwiającą k .rótko~roczn.ość
i
iniezrozumienie
wagi pr-0blemu
we własnyim
ln>teresle ujaiwa11tll
pict'Vo'Si i
drudlzy„.

uniknięcie

energii

Mimęł7

czaisy,
gdy WŁasnP.
produkcyjne mo

n1ep01Woćl·zeni.a
żna

było

„ttumaczyć"

kłopota

mi

Zalkladu
Energetycznego.
Dziś,
wobec skali problemów
związanych z gospodarką ener
g1>tyczną
konieczna jest ścisła
W'S'pó1praca między obydJwf>ma
:rt.ron.a.mi. W Łodzi, pomijająoc
sporadyczne przypadki, współ
praea tak.a układa się jak- naj
lepiej ..•
J.

POTĘGA

w konkursie

wykonawców piosenki radzi,eckiei
w

:GCTTflmK~W

Sklepy sq

grodę

otrzymała

studentka ..Karbownik.
trójka weźmie udział
w eliminacjach ogólnopolskich,
które trwać będą. w dniach od
3-7 kwietnia w Inowrocła.wiu.
DO<latkową.
nagrodą dla zdoby:woz.yni
pi~rwszego n1iejsca
w Łodzi jest wyjazd do ·Mo·
skwy.
(L"ł
Grażyna

Łódzka

przepełnione •••
ponieważ
otrzymał

WPHM w Łodzi nie
z CHM
przydziału
naszej produkcji.
Zwróciliśmy się z prośbą do
WPHM w Łodzi
oferuj4c im
jeden wagon
bibliotek poza
przydziałem. Pr-0pozycJ'a ta nie
została pi:,zez WPHM prz~jęta,
ponieważ
sklepy
meblowe
:r,.~M są prą;epełniO'Jlę meblabibliotek

Przepolni'One? Możliwe„. Ale
lakimi, ;bo ~. j,a'k.ieh po..
s·zulm;je • ~!., e~ nie.
z. K..

'limEN~~~--i6618)'~ 5

RADIO OIElEWD 11A
PROGRAM I

22.12 Kolorowe melodie.
22.2~
Koncert chóru. 22.45 Stare mel.
8.00 Wiad. 8.15 Pogodne melo- 23.00 II wyd. dzien·nika. ' 23.10
die. 8.44 Koncert życzeń. 9.00 Wiad. ><portowe. 23.15 Sylwetka
„Rycerski. pas". 9.30 w;ązanka kompozy1ora. 2&.00 Wia<iomości.
mel. 9.łO „Bałwankowa historia".
10.00 „LalJta"
odc. 10.20 KonPROGRAM II
cert ork. PR. 10.50 „Dr żabiński przed mikrofonem".
Il .OO
8.80 Wiad. 8.35 Poranna mo?-a1„Płynie Wisła, płynie" mqn- ka.
9.10 Koncert ork.
dętej.
taż. 11.25 (Ł) Koncert ork. man 9 .30 Wiad.
9.35 z życ i a
zw.
doHnistów LRPR. 11.49 „Rodzie<! Rad z. 9.55 z twórczości R. Waa dzieOko" . 12.05 WJad.
12.10 gnera. 10.25 „Parnas!k". 10.55 z
Koncert z polonezem. 12.45 Rol- muzy ki rosy jskiej. 12.05 z kraju
niczy kwad·rans. 13.00 F. Men- i ze św iata. 12.25 (L) Komun idelssohn-B.a·rtholdy: 5 utworów katy. 12.30 CL) .. Rod zina" - r e p.
charakterystycznych . 13.20 Pi.e~ni 1 2.4~ (Ł) Muzyka taneczna. 13.00
i tańce . 13.4() Więcej, lepiej, ta- CŁ) Utwory C. Del)ussy•ego. 13.25
niej". 14.00 „Tropami.
ludzi i „SkradZJione akta" - humoreska .
p i eśni". 15.00 Wiad. 15.05 Aud. 13.45 Ech<i europejskich festiwali
d~a uczniów szkół średnich. 15.30 14.4.5 Błekitna sztafeta. 15.00 CzyDla d.z ieci „Zapraszamy na or- tamy „Ruch Mu zyczny".
l!L30
bitę".

15.!)5

uPrze~riny,

żołnierskie.

zawsze Piosenk i

ubez;piec-zony"
16 05
Studio
Rytm. 16.2() Radiostop bi<ilostocki. 16.30 „Dobre glosy, dobre
piosenki". 16.50
Naszym
zdanieM. 17.00 Kwadrans z dedykacją. 17.15 Spotkanie z hiS>torią.
17.30 Klub
m11ośników opery.
17.55 Wiad. 18.00
Koncert pt.
„Grzmijcie
trąby
i puzony".
18.40 Muzyka i akt. 19.0S „Praktyczna Pani". 19.10 Koncert reklamowy, 19.20 „Mój dom - mo
je osfedle". 19.35 Spiewa Wanda
Wermińs k a. 20.00 Dziennik. 20.26
Kronilta sportowa. 20.40 „Fałszy
wa moneta". 22.02 Fel. Red. Spoi.

I

15 .50

22.20 Spotkanie p rzy półce Jan Matyjas zkiewic z. 22.35 Koncert warsv..awsk iego kola ZKP .
23.15 „Przeglądy i poglądy"'. 23.25
Ja-z:z na dobranoc. 23.50 Wiad.

TELEWIZJA
9.20 „Matka" - film fab. prod.
rad z. (z PCYllilania).
11.00 „ W
krainie mazurskich jezior" (W).
12.00 „Jak byś
postąpił?" (W)
12.3-0 „Przysposobienie rolnicze "
(z Po2lnan ia). 15.10 „Przysposob ienie
rolnicze" (z Poznan ia) .
15.45 ł' iz yka - II
roku „FalowP
własności mikroc ząstek" (z G<lań
<·ka). 16.25 Fizyka II roku „Mikro• kop elektronowy" (z G<l a ń
ska). 16.55 Dzienn ik (W). 17.00
Dla młodych widzów „Szym on i
Kubuś" (W) . 17.20 Dla młodych
widzów: ,.Czym dawniej leczo-

.• Via no" -

del Pozetto" - fe! 16 oo W1ad
16.07 Muzyka operow<i. 16.46 (Ł)
Akt. łódzkie. 17.00 (Ł) „An ia i
Marek" opow. 17.15 (Ł) „Jazz
dla koneserów". 17.35 (Ł) Kalej
d oskop muzyc7,ny. 18.05 (Ł) Ru.n
da z piosenką. 18 .30 „Cz!ow i" k
w 9P0leczeństwie". 18.4~
Kur"
jęz. ang. 19.00 Wiad. 19.07 studio Piosenki. 19.32 „La Strada". 19.54 Alfabet orkiestr. 20.17
Poezje Tuwima.
20.20 Koncert
ork . PR. 21.00 z
kraju i ze
św i<ita.
21.27 Wlad.
sportowe.
21.31 L. Różycki - „Eros i Psyche" opęi:a w
~
obra.uich.

I

"Klub pod Smokiem"

(7.

zmarł,

S. t P,

Marcin
K .;dziersk i

ZAWADZKI
Pogrzeb odbędzie się 27 mar
ca br., o godz. 17 z kaplicy
cmentarza
na
Zarzewie, o
czym zawiadamiają pogrążeni
głębokim

smutku

ŻONA,

CORKA

i

Dnia 25 marca 1968 r„ przelat 76, zmarła

t

Wyprowadzenie drogich nam
zwłok nastąpi dnia 27 marca
br., o godz . 16,311 z kaplicy
cmentarza św. · Ro~ha na Radogoszczu„ o czym zawiada„
mia

SYN

żywszy

$,

marca 1968 r., po
długich
i ciężkich
cierpieniach zmarł, przeżywszy lat 76

P.

Maria
Wlaznlk
z domu PODĘBSKA
Pogrzeb odbędzie się dnia
27 marca br., o goaz. 16 z kaplicy
cmentarza
rzym.-kat.
na Dolach.
Powiadamiają
Przyjaciół i Znajomych:
CORKl, SYN. SYl'>fOWF.,
ZIĘC, WNUKI i PRAWNUCZEK

Dnia

Dnia Z4 marca 1968 r. zmarła, przeżywszy lat 93

t

Mąż,

z RITTNEROW
Pogrzeb odbędzie się w śro
dę, dnia 27 marca br., o godz.
19 na cmentarzu sw. Franciszka na Chojnach.
CORKI

Wyrazy 1:łęboklego
współ
czucia ŻONIE. CORCE i pozostałej RODZINIE z powodu
zgonu

Ryszarda
Bejma na

marca 1968 r. zmarł
cierpieniach, prze
na1ukochańszy

82,

Ojciec i Dziadek

JAN
HOL WEK
Wyprowadzenie drogich zwłok
nastąpi dnia 27 marca br., o
godz. 15 z kaplicy cmentarza
na Zarzewie, o czym zawia-

S.

t

RADA, PODST.
ORGAN. PART. SP-NI
PRACY .,ELEKTRYK"
W

ŁODZI

Mgr inż. S. W ASILJEWOWJ
wyrazy głębokiego współczu
cia z powodu śmierci

MATKI

ZAWORSKI
MISTRZ KRA WIECKI
Pogrzeb odbędzie się dnia
27 marca hr. z kaplicy cmentarza na Mani, o godz. 16,30.
o czym zawladainia Przyjaciół
i Znajomych stroskana
RODZINA

Kierownikowi biura Cechu
URSANOWITADEUSZOWI
CZOWI oraz RODZINIE najgłębsze
wyrazy współczucia z
powodu zgonu

składają:
ZARZĄD,

składają:

CZŁONKOWIE

RZEMIOSŁ

CZYCH w
PRACOWNICY ORŁN
{ OITE przy ZAE
"ELESTER"

„Elektryk",
współczucia

CECHłJ

SPOŻYW
ŁODZI

Dnia Z2 marca 1968 r.
lat 541

zmarł.

przeżywszy--

Zdztslaw
Tomaszewski

Kol. IRENIE DOMAGALSKfEJ,
gł.
księgowej
Sp-ni
wodu zgonu

wyra'l:y

z po-

oddany pracowni!< PDT

SIOSTRY
ELŻBIETY

BIELECKIEJ

składają:

RADA, PODST.
ORGAN. PART. oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY

ZARZĄD,

nuklearnego u·
cjonalnego
zprojenia ".
Bundeswehra systemart.ycz,nie
wzmaianiam.a
i
razszerzama
n ie m ogla naTzekać w drugiej połowie 1967 r. na brak
środków frn~nsowych, poparc ia w kolach przeim v sławych,
parlamencie
u
p olityków
zachodnioniemieck ich. Ci o>"tat
n i zrobili wszystko, by wnioski p oli:tyczne z izrealskiego
Blitz kriegu znalazły za9t<lsowanie przez wzmocnien ie sił
o<lwe tow 0 - militarystyczny ch
w NRF.
Sojus z z svjonistaimi, w wy
niku pogłębiające; sie współ
pracv NRF z Izraelem i w
t l' 'm wypadku okazał się korzystny. Po czerwcc-w e j ag-res.ii do>zło do nie spotyka11 y cł:
dotąd
wizyt i rewizyt m ' qdzy speejali ;;fami woj.<k a.wym i Izraela i NRF. Politycy,
specjaliści od wymiany ku!turalno~naukowej,
pracownicy
aparaitu propagandowego. kul'.
cy, przemysłowcy nie by·
li dłużni wojskowym. Stwa·
rzano odpowiedni klimat dlc:
populJJa•ryzawain.ia
zw1:1-c!I' ę;tw
ag,res orów z podkreśleniem.
że zwycię.'lltwo Mosze Dajanc:
m i ało miejsce m. iin. dziqki
Bundeswehrze, za którą stały od wielu lat Układ Luk·
s emburski, współpraca poli·
tyczmo-wojskowa i gospcx:lar·
cza i w ogóle „dalekowzrcc
na"
polityka
Adenauera i
Ben Guriona, przywódców s·
jonist yc znych i kół odweto.
wych w NRF.
Tego rodzaju
rozgłas niE
hy! przypadkowy. Od chw.i.li zakończenia II wojnv S1W1 r
towej przywódcy boń•cy obi(
cują prz ernITTięcie gra11ic NRF
na w schód, wchłonięcie NRD
zlikwidowanie
g·ra11icy
n{
Odrze i N117sie
Łużyckie; j
ustanowienie gr:;;nicy Polsko·
ni emiecl<iej według stanu -;
1937 r. W parze z kampaniF

Syna - Jerzeeo I
i PRACOWNICY

głębokiego

Wa~law

RADA. ZAKZĄD i PRACOWNICY RZEM.
SPOŁDZ. ZAOP. i ZBYTU BRANŻY SPOŻYW
CZEJ w ŁODZI

ZARZĄD,

Pracy

P.

składają:

dyr. Hurtowni ArtykuElektrotechnicznych w
Lodzi składają

DZfECJ. SYNOWA,
zu;c i. wNu~~

W dniu M marca 1968 roku
zmarł nagle w wieku lat 61

SYNA

łów

damiają

ŻONA

Wyrazy głębokiego wsp61czucia TADEUSZOWI URSANOWICZOWI - kierownikowi
Cechu Rzemiosł Spożvwczych
w Łodzi z powodu śmierci

z-cy

S. t P.

P.

MARIA
GAJDZIMSKA

2ł

po ciężkich
żywszy lat

0

Gdańska).

RODZINA

„,,.

S.

2ł

S. t P.

Lucjan
w

Dnia

(Dokończenie :re st:r. 1)
s ze r s ze wprowadzen ie do a,k·
cj i broni atomowej". W dy·
S'kU<>Jach i sparacb toc zou:·c 1
między kainclerzem NRF, mi·
nistrem obrpnv i szlabawcam·
Bu•ndes wehry na temat przy·
szło.ści
a'l"mii
zachodnion;e.
mieck iei rozważa się przemieszczenie zachodn ioniemieckich
środków
przenos ze·
nia bron.i nuklearnej a wiq<
rakiet -i
„St.arfigh terów" d<
strefv wvsunietei wzdłuż l!f<
nic krajów s.ocjali.<;tycz.nych.
Życzenia kierownic twa Bun·
de<weh'f\V d okładn i e wyra,zf
rówin'.eż boński minister obrx
ny
Schroeder,
srowierdzając
r-ficjalnie: ,.Bundeswehra pI7.E
de wszystk '. m mu ;;i pozcstai
w pos iadaniu środków przenc
$Z€'11ia broni nuklearnej. Od·
stra>zenie, ela~yczna reak ch
i obrona na wy<unietych pozycjach są za<adami nasz :vct
koncep-cji strategicznych. Wy.
maga to wyważonego konwer

Krakowa) 17 50 Nie tylko dla
pań IW). 18.10 Wiadomosri dnia
(Ł). 18.25 Droga do Kormorana
- z cyklu „7
mi!.io,n ów mlodych" (W). 18.40 G i ełda Piosenki (W). 19.20 Dobranoc (W). !9.3-0
Dz iennik (W). 20.o.5 „Dobry wie
c•ór, jak minął
dzień?" (W).
20.3S „Matka" wg powieści
M. Gorkiego - film fab. prod.
radz. (z Poznania). 22.10 Dzien.
nik (W). 22.30 Politechnika TV·
Fizyka II roku (powtórzeni<' 7.
Gdat'lska). 23.05 Politechnik<i TV:
1
Fizyka II roku (powtórzenie z iłOllllllHlllllllllWllllllllllllllllllllllHlllUIHl
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Dnia 25 marca 1968 r.
przeżywszy lat 55

Ta miłość nie zna Hanie

„ Uniwersał".

W

Zmarłym tracimy
żałowanego Kolegę.

nieod-

Wyprowadzenie zwłok nastąpi
dnia 26 marca br. (wtorek) o godz. 16 30 z kaplicv
Starego Cmentarza przy ul.
Ogrodowej, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
ŻONA, CORKA, SYN
oraz KOLEDZY z PDT
„UNIWERSAL"

Odwetową,

wzrasta jednak 1l
Niem<:ów w NRF pruym~.:m.
CO'I'az bardziej ugiT'WJ,tawuje
się 12.rzekonaaiie u
przeciętne
go obywaitela NRF, że =iana granic
niemieckich jesrl
równoznaczna z
W'Ojll'l.2
światową.
Reklama
„Bliitz·
kriegu",
wniooki
odnośnie
„możliwośCi.
woien
lokal·
nych'', które są w sta'llie roz·
wiazać problem granic. był;
wic;c czymś w rodzaju leka11
stwa ni ezbęd'.leg 0 dla raitowa.
nia ducha niemieckiego. Ponadto podkreślając w
sowe1
propagandzie siłę izraelskiego „kahału" politycy bońscy
z dumą akcentowali słu;zność
swe; polityki i:iwestowania ~
Izrael, jaka ma mieisce, po.
czą.wszy od Układu Luksem·
burskiego w
1952 r. aż d'
eh wili obecnej.
TADEUSZ WALICHNOWSKI

m

OD REDAKCJI:
Artyk"W
:nin iejszy
je'lt;
fragmenten:
(pierwszy taki fragment dn:
kowaliśmy 22 bm.)
po słowi<
do ID wyda·nia książki T
Walichnowsk iego ~
„NRF
a Izrael".
Wyjątki
z
tej
głośnej

książki

publikm>,al i ś·

my ;;wego czas u w
ku Łódzkim".

„Dzienni·

Dziś
w Łodzi zachmurzenie
niewielkie,
w ciągu dnia umiarkowane. Temperatura m.aksyma,lna ok. plus 15 stopni C.
Wiatry umiarkowane.
Jut.r o
nadal ciepło.
Słońce
za jdziEi
dziś o godz. 18.05, a wzejdzie
jutro o godz. 5.30.
Imieniny obch-Odzą Teodor- I
Emanuel. (rei;)

.Korespondencja H. Ifollata z NRF

I

Aresztowanie bońskieeo szpieea
w Paryżu?
Pod tytułem „Czy BODn mia
lo swojego szpiega w P;iryżu?„
donosi dziś · „Bild Zeitung" i
inne gazety
zachodnioniemieckie
o
aresztowaniu przez
kontrwywiad francuski byłego
prefekta jednego z departamen
tów przygranicznych - Mourica Picarda (lat 60\. Picard był
do lipca ubiegłego roku szefem francuskiej obrony cywil
nej na wypadek
wojny luh
ataku atomowego. Miał on ści
sly kontakt z francuskim Ministerstwem
Obrony i dostęp
do tajemnic wojskowych.
„Czy były szef
frą_ncuskiej
obrony cywilnej Mourice Picard
pracował
dla wywiadu
NRF? Czy 2Jdradził on francuskie
tajemnice
wojskowe
NRF?"
pyta „Bild
Zei•
tung''•
__
Gazeta informuje, że Picard

jest od środy przesłuchiwan'!"
i że francuskie Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych oświa~
czyło,
iż „został
oa ares:zt&wany w związku z niedyskrecjami. NRF odgrywa przy tyin
pewną

rolę".

Aresztowany pochodu z Lotaryngii. W c=si_ę wojny był
on aresztowany przez gestapo
; przetrzymany
przez blis'"ko
trzy lata w obozie koncentracyjnym. Po wojnie stał ałę go
rącym
r:zecznikiem porozumie·
nia między
Francją i
NRF.
W 1963 roku
otrzymał
on z
~ąk prezydenta Luebkego wieI
ki knyż ZM'lug; NRF z gwiazdą.

W Paryżu mówi się, że Picard był bliskim przyjacielem
Luebkego.
W związku z tym, nieeznik
bońskiego urzędu prezydialnego 2Jdecydowanie
zaprzeczył,
jakoby Picard byl „znajomym
lub przyjacielem
prezydenta
NRP".

..
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ro:zmawiać w . sprawie
jakiegoś
jubileusrLU.
- Sądzę, że tak. Wyrjaje m~ się, że moge
- No to w drogę - rzekl Drake. - Ale
Po przeprowadzeniu przez nią dwóch rozmów adwokat skłonił ją sotanowczo do opuszczenia kabiny, wsadzil do swego samochodu
i zawiózł do Montr0&e. Przypuszczalnie S'~
tam tera-z oboje.
- Kto jest jej adwokatem? - spytM Ma-

son.
-

&idziowie na ogół nie lub;ą, delikwentów.
'którzy ska·zani przez nich na grzywnę. fakt
ten uroczyscie
fetują.
Adwokaci
wiedz<!
o tym. A ponieważ adwokat myśli me tvlko
o obecnej, !€CZ również o następnej sopraw1e
Minerwy i o 51wojej następnej roli wobec
tego samego sędziego, domyślam sie, że za1ProponowaJ:, by zarzuciła tegio rodzaju pomyisły. Porad-ził jej też prawdopodobnie, abv
nie pokazywała się w miejscach publicznych,
nie zwracała uwagi na nikogo i trzymała
się z dala od telefonu.
- Uczyniłbym to s•amo, gdyby była moią.
klientka. Paul. Niemniej jednak zad2wońmy
do twojego biura. Zai>Ytajmy, czy są jalcie5
meldunki.
Jadąc minęli szesc bloków miesizlka~nych,
zanim Mason wypatrzył
stację
benizynowa
z kabiną telefoniczną.
Znajdowała sie w
przyzwoitej odleglooci od mieJsca przeznaczonego do tankowa:n ia wozów.
Drake połączył się ze SM"Oim bi:r.:rem.
- Adwokat wycią,gn~ ją już ż sadu. Perry. Uda'Ła się do kabiny telefoniC'Zl!lej, ażebv

Herbert Knox - odpowied:zial Drake. Z Gambitu. Firma Knox & Beiam.
- Stary Herb Knox, ho, ho... Ten chOdz.ą
cy paragraif! Powiedz mi, czy on był jej
adwokatem, gdy otrzymała spadek?
- Nie wiem - odpowiedział Drake. - Lecz
nie sądzę. by tak było. O ile pamiętam., starała się jakiś czas o adwokata.
Do tej wyjątkowej sprawy nie mogła
zdobyć
lepgz.ego
adwokata
od
Herberta
Knoxa - zauważył Mason. - Jest łagodny,
uprzejmy, a jednocześnie to s-wzwany lis
sądowy.

spytał Drake.
Mason z.a51tanawi<rt się przez chwilę,
oo
czym raekl:
- Zajmijmy się telef<mem. Połączmy Silę
z Minerwą. jeśli jest w swoim mieszkan~u:
w Montrosie, a po-1:.em z.obaczymy, co będzie
my mogli zdziałać.
- Na pewno nie ma jej numeru w spisie telefonów - z.auważy1 Drake,
Mason pot=ąsnąt głową.
- Ona ma dwa lub trzy numery telefonów, Pau'!. Dwa z nich nie będą wykaz.an<>
w spis ie, lecz jeden powinien być. Odezwie
się z pewnośc ó ą sekretarka lub jej powiernik., to wystarczy, by pr7.oeka/-ać wiadomość
dla Minerwy.
Czy rprzeka7JUjąoe wiadomość, uczynimy
właściwie? spy<tat Drake.

- Co teraz 21robimy? -

przekazać wiadomość. która pOdziala na nią
tak, iż usiądzie z wrażenia.
Drake, który właśnie
przeglądał książ'ke
telefoniczną,

odezwał

się:

znalaz;łem

numer telei'o!nu. Md:aJesi: ·w· spisie.
Po chwm Maoon zadzwonił i usłyszał modulowany w odpowiedni sposób głos kobiecy:
Czym mogę panu służyć? Tu miesrikanie Minden.
- Mówi Perry Mason, adwokat. Chciafoym
porozmawiać z panną Minden.
Niestety, to jest niemożliwe, mr. Maoon. Lecz mogłabym przekazać jej wfad~
- Okay,

łeiś

rację.

mość.

Proszę powiedzieć
misS1 Minden,
że
wiem, kto strzelał w porcie ,otniczym
że
oh~ rozmawiać z nią w tej sprawie.
Przekażę jej tę wiadomość. W jaki so<>sób mogłabym się z panem skontaktować.
mr. Mason?
- Poczekam pTZy telefOnie.
- Przykro mi , ale nie znajdę miss Minden 1aik szybko.
- Dlaczego? Ozy nie ma jej?
spytał
Mason.
- Zadzwonię później do pańskiego biura.
Dziękuję powiedziała i wylączyła się.
- Pai...11, jest w!,aśnie okazja, żebyśmy udali się do n iej do Montro.re, zanim Herbert
Knox z nią ~02mawia. Jeżeli uda mi się
7,obaczyć z
n ić pewne

Mrnerwą,

bę<lę
może

usiłował

wyjaś

sprawy i
u zyskamy informacje, które ocalą życi e Dorrle Ambler. N ie
eh~
mówić
p0licji wszystk.i-'3go, co wiem,
lecz mam wrażenie, że... Dalejże, Paul, jed7mY'!

założę się z tobą, że stary Herb Knox ni•
pozwoli oi nawet na kilometr zbliżyć się do
swojej klientki.
- Nie zaikla.daj &ię zbyt często, bo m<>żesz
przegrać.

W doskonałym na&troju jecha~i po niemal pustych drogach, kitóre o tej porze dnia
nie bY'ły nigdy zatłocz.one.
Ruch
kolawy
przebiegał spokojnie i
był n iewielki. Masy
samochodów czyniły zwykle ścisk dopiero w
popołudniowych ~nach szczytu.
Posiadłość ·MontrOS>e wsopaniały, należą
cy do Minerwy Minden budynek - był p<>łożony na wzgórzu. •Wóz wspinał sią kręta
drogą dojazdową wysoypaną żwirem. Adwokat podziwiał piękny krajobraz. Po chwili
skręcił na parking, na którym stało właśnię
dwanaści e
samoehodów.
Wygląda na to, że u niej m<>ż.e by~
wiele innych osób w tej samej sprawie odezwal się Drake.
- Prawdopodobnie niektóre z nich są reporterami i urzędnikami
zauważy!
MaNie wiesz, jakim !laIDOChodem jeździ
Herbert Knox, co, Pauł?

oon. -

· -Nie.
- Sądzę, że jeden z tych samchoclów monależeć do niego.

że

Zaparkawali S'amochód i udali !Oię schodami na rozległą werandę. MaSIC>n zadz:wonił.
Tęgi ooobnik.
strażnika
· niż
otworzył drzwi

(21)

który wygląda! bardziej na
na szefa sluzby domowej,
stanął w milczeniu.
(Dalszy ciąg nastąpi)
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