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Pl E!'l"W'9ZY

zastępca

przewodRady
Ministrów
. ZSRR. KLriłł Mazurow. t>t'ZY·
jął w środe ambasadora PolSki w ZSRR, Jana Ftasińskie
go. Rozmowa uRl.ynęła w ser
decznei. przyjacielskiej atmo
&:fet_.ze.

------

niczące go

Ozwa.rtek, 28
Rok xxm

-=

ma.rea 1968 r.
Nr 1;. (6620)

DZIENNIK
tODZKI

Walki w Rodezji
Ogłoszony w środę w Salis
burv komuniikai
wojskowy
podaje. że na terwtorium Ro
dezji nadal trwaia wał]cj z
partyzantami i źe dotychcza
sowe sit.raty p0 stronie Afrykanów wynoszą 25 ludzi. W
dolinie
Zambezi
zdneło 3
b iałych
żołnierz'\'- do<laje
komunikat.

----

- .

Eszkol grozi Jordanii
•

nową agresJą

Hańba

izraelskim mordercom
wiek

Rzec:m'tik rządu jordańskiego
kategorycmie
odr'Zllcił
we
wtorek
pogróżki
premiera
Izraela, Eszkala, z którymi
ten wystąpił podezas ~
działkowej
debaitv w parlamencie. Eszkol w SWYm wystą.pieniu groził Jordanii noWtvmi
atakami
zbrojnymi
lz.raela.
RZ€<:Zn.ik zdeeydowainie :imprzeczył oskarżen.iom
faraelskim. jakoby władze jordań
skie zW'iązaine byłv w ja.ki!rol

Zdecydowane poparcie
Spotkanie aktywu party1ne20 całego narodu
~K~~~~~i!!•~ !~oo!~~~.~ dla stanowisk.il partii i W. Gomułki
branych o prze1'iegu naJl'a<ly
I Sekretairzv Komil!.eiów Wojew6d2lkioh PZPR w Komitecie Central!lll'm pZPR oraz
om.ówH aktualne zadania stojące w chwHi oobeenei przed
inist.a111cjarni i organizacjami
party illlymi naisizego miasta.

Załoga ŁPBU

przedzjazdow·e

realizuje
zobowiązania

Alarm powodziowy
nad Bugiem
Zagrożenie

biorstwn pla·nu . miały one być
przekazane
d-0piero w maju.

Pr-zedsię

V

biorstwa Budownictwa Uprzelako pierwsza

,mysłowioaego

w

Łodzi

podjęła

produkcyjone

zobowiązania

celem

uczczeni.a

myśl

Dzięki

Wisłą

nad

Dtrto później
rozpoczął się

ni:ź

normalnie
tym rok.u
przybór wód M
Bugu,
powod'Ziowa z górnego B\.l®U
dotarła do granic woj. war·
szawskiego. Na ~od..'l;:owym i
dolnym odcink;l..- tej rzeki poziom wód pr.elcroczył
alarmowe o 10-40 cm.

w

f.alal

obowiązującego

zobowiązaniom

Żołnierze WOW
wypowiadajq się

Zj.a'ldu n.amej partii.
Budowlani z LPBU
postanowili
oddać przed
terminem ktlka
bloków mieszkalnych - łącznie
ponad 1.700 izb.
W tej chwili
trwają
prace
związane z oddaniem d-0 użyt
ku trzech bloków (ostć!tnie pra
ce wykończeniowe, sprzątanie
itp.). D .:a z nkh znajdują się
n.a Teofilowie:
nr S4 - 330
izb I n·r 66 - 225 izb. W

Ł6d'Zk-iego

z.a.toga

Do Komi,t etu C.entral!llego
PZPR
na;>ływają dalsze listy i depesze z
wyrazami
poparcia dla ~O'Wiska kierownictwa parlii ocaz potę
pienia dil.a i!nsp;.rator&w i organizatorów ,.1zia.laln<J6ci wy-

P'Zedsię

zostaną

odd ne do dyspozycji !nwesto
ra Już w kwietniu.
O dwa
miesiące rost&nie skrócony ter
min bl<ldowy bloku nr 218 (2a5
·zb). Zostanie cm również oddany w kwietni.u. zamiast w
maju.
Lącznle
więc,
już
w
":wietnhJ., dzięki zobowi;Faniom
załogi LPBU
ponad 250 rortzin otrzyma nowe mies «ania.

za ładem i porządkiem
Wczoraj

odb:rta

się

a.ktywu
partyjnego
jednostki
Wojsk
Wewnęt.n..nej

na.rada
łód'Łkiej

potępili

*

Reżolueje

kolejną

* •

IJOtępiaJ2'Clll

agrP-

lm-

ejatorów -z.,a.mi..,!17.ek
studenckieb ł solidlł.rynujll,c1' się ?.
polllyką na.sud partii I rza.du podjęli talde na wezorajnej sesji DltN radnJ 1: Górnej,
·

stanY,--------------------------•

w

Oświ::ldczenie

opadaj.ą.

Nominacja
ambasadora NRF
w Jugosławii
Po długich
przetargach w
sprawie kandydatury na stanowisko ambasado.ra SRF w
Jugosławii,
decyzja za.padła w

'1s;ągnięciall!i

p05tanowił

':'S katastrof il

Groźny pożar

w.pow.

deswehrę.

że

w

NRF

śr~

rano
G" runął
bei;pośredru.o
po staircie
w
pobliżu lotniska
Boohel nad
Mozelą
na rne za'l::md-Owalily
obszar.
Pilot
katapultowa!
się i n ie odni'>&l obratżeń. Roz
poczęto badalllia ,przYczyn kat.asitrofy.
J
„Sbarliighter

dzie

Z tego powodu, podzielając
stanowisko
większości
społe
czeństwa
oświadczamy,
że
da
rzymy kierownictwo Polski Lu
dowej naszym z;;iufaniem i wy

W środę wydarzyła się nowa katastrofa ze „Starlighterem". Jest to 78 samolot tego ty:pcu stracony przez Bun-

;podało,

w

n iepożądaną.

,,Startightera F-104 G'
Obrony

zarówno

dzinie -naterialnej
I ekonomicznej. jak i też w dziedzinie dóbr kulturalnych. humanistycznych i społecznych. Do
bra te możemy pomnażać jedynie w warunkach jedności,
ookoju i so!ida·rnoścl narodowej.
Wszystko. co utrudnia
rozwój na tej obrainej d.-odze,
uważamy
za &prawę
wysoce

to stanowisko deputowanego do Bundestagu z
ramienia SPD, 56-letniego Petera Blachsteina.

Ministe.rmwo

W imieniu ponad
400-tyrzeszy
c:dcmków
Em"'t'ytów, Rencistów i Inwalidów, Prezydtum
Zarządu
Glówr.iego
wyst-Os<>wa.lo list,
w którym pime:
„Weterat!!d pra...'Y nie po7JWOlą
nikomu
zaprzepaszczać
dorobku Polski Lud<JWej,
am
podważać jej srły i z<iolności
obronnych. Jegt to tym groź
niejsre, że pir~by naruszenia
jedności
naroou, oojuS2lU ze
sięcznej
Związlw

Związkiem

Radzi~kim

czy-

nione są w czasie, gdy imperializm ameryklański wzmaga
eskalacj>El zbrod.niozej wojny

w Wietnamie, a na Bliskim
Wschodzie
Izrael
ponawia
akty agresji ...a k:raje &rabskie. W tym trudnym oklresie my, starsza generacja narodu, deklarujo'![lly gorącą solida.rnooć
za
stanowiskiern
partii.
Stanowisko
kierownictwa
partii wyrażone przerL
w.
Gomułikę na ~tkaniu z 111ktywem Wair&zawy poparte zer
stal.o w re7l0lu.-cj i podjętej 'l:1
bm.
przez uczestników plenum Zarządu Głownego zw.
Zaw. Pracowników Handlu i

(A)

Dalszy ciąg na

str.

21 rocznica

2

F-104

I

Poddębice

na str. :li

stleżonv.
Po powzięciu przez aklamację uchwały
w
spra.w ie
wryposażenia
generała
Suhar

śmierci

to w pełngmocnictwa prezydenckie z.gromad-zenie wezwa
ło e:o, by do 5 l iJ>Ca br. utwo
rzył nowy gabinet. który ma
wykonać plan rozwoju ek.ono
micznego.

w dniu dz.isie;szym
miia
21
rocznica
śmierci wielkiego syna narodu
pol ; kiego
gen.
Karola
Swierc;ewskiego
Z
warszawskiej
Woli
-nłódy
robotnik
metalow;ec wyruszył przed
ty
daleko
na
wschód.
aby '
p6znie; w szere
~acb Czerwonej
Armii w-alczyć o
wielkie
ideały

Wielka Brvtania

·Brown nie rezvRnuje
ze stonowiskCi

miceli dera
Labour Party

la

trwających

pirawie tydoniesieniach
pirasy
brytyjskiej
i niektórych agencji zagraru.cznych za,powia
dających,
że
„dziś
wieczór
Brown :z;rezyg:m:.:je ze stanowiska zastępcy lid.era Laibour
Party", ostaOOc:zrrie wiadomo
już, :źe to nie nastąpi, lul>
że przynajmruej
rue nastąpi
teraz.
Ze
stanowiska
ministra
Brown ustąpil na znak protes1Ju
przeciw
Wilsonowi.
Dlaczego
miałby
w ięc
zrezygnować z funkcji zastępcy
li<lera partyjTlego? Zachowanie przez niego tej funkcji
stwarza bezp~ensowe klo
poty w partii i dlatego Wilronowi zależy na tym, aby
Brown, krytykiujący jego sp<>
sób kierowa.ni>'l rządem i poli tyką ekonom:czną, zre:eygno
wał również z tego stanowiska.
Po

dzień

wówczas

w s-i:eregach kursantów polskiej Szkoły Czerwonych
Komunardów.
Przemierza
wzdłuż
i
wszerz
wielką
Rosję
w krwawych
starciach
z
kontrrewolucyjną

1944 r. gen. Karol Swiercz ewski obiąl
dowództwo
2 Armii WP. Całv ~ój talent, ogromne
doświadcze
nie, wielką wiedzę - w~zys.t
ko poświ~ił Polsce i wiei
k iej idei społe=eg0 wyzwo
le nia.
Walter - Swie<rczewski, to
wzór patrioty i i.nternacjona
listy~
piękny,
szlachetny
cz!ow!ek. Takim był takźe,
gdy Polska Ludowa powoła
ła go na stanOWi.:>ko wicemi
n is.tra obrony
narodowej,
gdv wybrano go na członka
KC PPR.

Mesioa

O nadzwyczainym walnym zebraniu Jileratów warszawskich

Pisarze-polityka-kultura .
\\ e wewrajszej „Trybunie Ludu" ukazał się artykuł
pióra Jana Ruszczyca pt. „Pisarze - Polityka - Kultura''.
Artykuł
ten zamieszczamy poniżej z nieznacznymi skrótarni.
d nadzwyczajnego zebrazwoływali zebrania
od rokn
nia warszawskiego oddzia
i922, czyli od czterdziestu sześ
łu związku Literatów Pol
cia lat,
!lkich minął miesiąc, a mi
mo to powraca się do niego
Zebra.nie literatów warszawnadal N romiowach,
dysku·
skich był~ jednym z P i e r w
sjach I publicystyce. Powraca
s z Y c h 1 w aż n Y c h ogniw
się w kontekście spraw
pow łańcuchu wyp'idków, które
go dalne ogniwa dziś już zna
1 i tyk i.
my z g<>rzkich d<>Świadczeń.
Taki przecież charakter chcie
To daje
nową perspektywę,
Ji nadać gł011owi
środowiska
pozwala
w sposób
dojrzały
inicjatorzy akcji, gdy podjęli
spojrzeć na ogólniejsze treści,
usilne zabiegi o zwołanie n ad
ktf>re wypowiedziano w dysz wyczaj n ego walnego zekusji, na przedstawiane w niej
brania w Warszawie.
Warto
racje. To skłania - do podkreprzypomnieć, że w ta.kim try
ślenia, że negatywnęj
p o J ibie
litera.ci warszaw$Cy
nłe
tycznej wymowy zebrania

O

cią.2

Tymczasowe DO!radaz.e Zgro
m'8dzenie Ludowe oostalOJOWiło w środe 27 marca, źe gę
n~ral Suharto zostaje pel:noprawnym prezydentem tndo
nezji n.a okres pięciu lat. W
tymże dni.!l zootał on za.przy

gen. K. Waltera Swierczewskieeo

Października. Słuźy

Dalszy

prezydentem
Indonezji

Spółdzielczości.

(B)

on

pogróżek

Suharto

i nte rwencją.
ra~y
nadzieję,
źe
społec.z
W zwlą:i:ku z wydarzeniami
W 1936 r. widzimy gen.
nosc1.
które reprezentujemy,
na uczeln iach warszawskich I
Swierczewsk iego
Waltepodzielają
w pełni nasze staw i!rmych ośrodkach aka<l_!!mic
nowisko,
wynikające
z
naszych
l<ich,
które odbiły się głoś
ra w Hi3zpa.nii, gdzie w
chrześcijańS'kich
i patriotycznym echem w całym kraju,
Andaluzji, pod Lepere. Mon
nych przesłanek".
Polska Rada Ekumeniczna zatoro, w obronie Teruelu i
Oświadczenie to zarząd
Poljęła
stanowisko,
wydając
na
pod
Madrytem
dowodzi
skiej Ra<!, Ekumenicznej skle
posiedzeniu
zarządu
oświad
M i ędZNnarodową
Dywizją
rował do
wiernych kościołów
czenie, w którym m. tn. czyOchotników, w skład któnależących
do Rady.
tamy:
rej wchodziła pol50Ca Bry„Polska
Rada Ekumenic2na
W skład Rady wchodzą: konie jest powołana do szukania
l!ada im. J. Dąbrowski ego.
lciól prawosławny, kośc:ół pol
źródeł
ani też do osądza.nia
Potem z.nowu
Armia RaZginął od wrażych kul fa
sko-katolicki, starokatolicki ko
owych wydarzeń z punktu wt
ściól mariawitów, kościół ewa111
szy;;t6w sood maku
UPA
dz.iecll;.a i wreszcie w 1943
dzenia polityc2lllego. Jednakże
ge!icko-augsburskl,
kościół
roku 'przejście do orgainizu- do końca wierny ideałom,
jako wyznawey kościołów, ży
ewangelicko-refonp.owany. koj'1ce~
sle
w
ZSRR
ludoktórym
shiźył
od
lat
mlojący I działający w kraju, któ
ściół
baptystów, kościół mewego Wojslka Polskilego. W
dz.ieńczrrch.
ry po bolesnych doświadcze todystów oraz zjednoczony ko
niach przeszłości wybrał dcośclól ewangeliczny.
gę
socjalizmu,
upatrując
w
nim jedyną
perspektywę
n.a
przyszłość, nie możemy w tej IHllHHlllDłftRllHllllHllllllUllHllllllHlllllHlllllHIDllllllUIHlllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•
sytuacji
zachować
milczenia.
Na drodze tej ojczyzna nasza
może
się
poszczycić
wielkimi

Dębem.

bOński

Pohkiei Radv Ekumeniczne1

Darzymy kierownictwo PRL
pełnym za uf aniem

Na Wiśle poni2ej Warszawy poziom wooy
sta.le si~
podnosi. Dlatego też ogłoszo
no stan pogot.o-.via dfa pawiatów: Nowy. Dwor, Płońsk, Sochaczew,
PłOC'k i
Gostynin.
Na Pi·Hcy p0 prnejściu fali
kulminacyjnej
wocl\r powoli

środę. Rząd
powołać na

(LW)

(i:I

Wojewó<lz:ki Komi1et Prz&ciwpowodziow:v ogłosił stan
alaa:mu powodziowego w powiatach:
Lo!r.oe,
Sokołów
Podlas!d, Węców, Wyszków,
()strów Maz.., Wołomin i Nowy Dwór. Na 511JC'7JElŚcie rzeka jest wolna od lodu i wody
mogą
splywać
swobodnie. Część fai.i powodzi<7Wej
przechwyci
7bto:mik wodny

wład~

z

nych, przedmiot-em której byIY niedawne m.jścia na ue-reJniacb
Warsrz.awy
I
łnnycb
miast kraju.
Uczestnicy nara.dy zdecydowanie opowiedz.ieli sit: za sta
nowiskiem za.iE:tym przez KC
PZPR z l sekr~tarzem KC
Władysławem
Gomutka.
JednocześnJe z całą stanow
czością

w llla4"ód i

dalej, źe w
Izraela Jor„
dania przed;t&wi<'l światowej
.oom11
public:mej
rezolucję
uchwalooą w ubiegłą nied-zielę przez Rade Bezpieczeństwa,
Stwierdził

cibliez.u

Obrony

udzia.łetn
przedstawiciela Za.rządu Politycznego
Wojsk
Wewnętrz

sje Izraela.

mierzonej
ludową.

z incydentami,

na tere
nach oku'OOwanych pirzez woj
ska iz.raelSkie 00 czasu agresji
z czerwca ub. roku. Przedsta
wiciel rząidiu Jordanii oświad·
czył, źe „wfad„„
jordańskie
nie uważają się I nie mogą
być uważane przez
kogokolwiek iako odpOW<iedzialne za
bezpieczeństwo wojsk i.zrael·
s:kich o.kupujących część terytorium Jordanii w wyniku
uźvcia siły z:bN>jnej".
W dalsz:vm ciągu swej iieklaracii rzecznik - podklreślił,
źe
„bezpośrednim
powodem
wszelkich iincydent6w, do któ
rycb dochodzi nia arabskich
· teren.ach okup~nycb. jest
kate1?0?Wcz.ne odrzuca·niie przez
mie:;:zJkańców
tych obsza~ów
:i.zraelskie; o.kupa-cji",

.

odbyło sie w dniu
wcrrorajszym spotka1nie aJktywu partyjnego nais-zego mia.st.a z udti~em I sekreta.i-za KŁ J, Spychalskiego oraz sekretm-zy KŁ. Stam.isława Jóźwiaka, Maria™
Kulińsk!iego
Iifieronima Rejniajoo.
I sekretairz Komitetu Łódz

s:po.;ób

do których dochoda:i

literatów warszawskich niepodobna pomniejszać.
awel Jas:enica, Andr:ooj
Kijowski,
Antoni
Słcr
nimski, Seweryn Pollak,
A:-nold Słucki, Wanda Leopold i inni i1I1icjatorzy z:Oierani.a wśród czl0111ków ZLP podpis(.-w pod wniOSikiem o zwcr
łanie naidzwyr,zajnego zebra·
k
.:ii
ze<l &ku"0
ma rze omo
a pr
Y
•
wania sprawy „Dziadów", sami traktowali tę sprawę jako p ret e ks t. Już w pierw
szych słowach przemówienia
na walnym T<?bran.iu stwierdzil Slon ims~i: „Ja, popierai ąe z:glosroną
przez
kolegę

p

Wczoraj po południu we wsi
Kościel·n<ica.
pow.
Poddębice
od iskry z komiln.a
wybuchł
groźny pożar. Do walki z ży
wiołem stanęło 18 straży. Akcja ra·tun·kowa trwała 4 godz.
Spłonął I budynek mies zkalny
częścio~ oraz doszczętnie 2
Kijowskiego pr'>pozycję, chcia
budynki mieszkalne z obora-i
(Dalszy ciąg na słir. 5)
mi, 6 stodół , 5 obór i 2 szopy.
str a ty ok. 250 tys. zł. (s}
JllllllllUllHllłlllłlllllllllllllłlllłlłlllUlll11111111111UUllUJlllUlllllllllllllmt11n1HIUllllHlllllllllllUHWUllHIUIHIUHllllllUlllllllllHUlll!lll

Policja włoska ujęła w nocy
z 26 na 'J:l bm. jednego z n.aj
niebezpieczniejszych
bandytów, jakich zn.a · historia kryminalistyki światowej w XX
wieku.
26-letni zbrod·n ia,,-z i mo.rder
ca
Graziano Mesina,
który
przed 2 laty zbiegł z więz i e
nia, gdzie odbywał karę 4<J lat
pozbawienia w-0lności za m-0rderstwa. napady i gwałty, ster
roryzował wraz
ze swoją ban
dą
całą
rodzinną
wyspę
s.a,rdyndę. W okresie ostatnich ty
:;odni porwał on kilkanaście
osób 7 różnych miejoocwoścl,
żądając od rodzin bardzo wysokich okupów.
Walkę z ba111dą
Mesiny pr<>
wadziła
zarówno policja, jak
l specjaJ.nie
powołane brygady ochotnicze ze wsi i miast.
W wielu miejscowościach utworzono
koll}itety obywatelskie do walki z bandytyzmem,
a na całej Sardynii obowiązu
je od 2 tygodni sta.n wyjątko
wy.
Poszul;<iwania
członków
bandy Mesmy trwają.

,...................

„.

Dziś 6stron

•••••••„ ........

Zdecydowane poparcie

płd.
--·--------------------------------

Z Wietnamu

Atak partyzantów na Khe Sanh
następcą

Abrams

Westmorelanda?

pieamerykańskiej
Patrole
choty · mors.klej starły się we
wtorek · z oddziałami partyzanc
kimi w od'1egtości zaledwie 200
metrów od głównego pasa uotaezają-cego

mocnień

ną

bazę

oblężo

w

starco najzginęło
ciach tych
mniej 3 żołnierzy amerykań
skich a 5 odn!O<Sło rany. Popozycje
ostr:zela.li
wstańcy
przec_iwnika oglll!em z ręcznej
broni piechoty i moźdizier1Zy.
Walka toczyła się tak blisko
schronów i bunkrów ameryże dowództwo USA
kańskich,
nie mogło skierować tam lotnictw.a bombaniująeego. Dopie
Khe

Sanh.

ro w jakiś czas później bomt>_owce „B-52" dokonały nalotu na pozycje pC>Wstańcze wokół oblężonej bazy.
przebywa
W Waszyngtonie
który
obecnie ge.n . Abrams,
zastępcą
Od IO miesięcy jest
dowódcy sił amerykańskich w
Wietnamie. Abpołudniowym
rams spotkał się we wtorek- z
prezyc;lentem Jol:glsonem l jego najbliższymi doradcami po
litycznymi i wojskowymi by
w Azji p.osytuację
o.mówić
tudniowo-wschodn.iej_.
W Waszy.n,gtonie r·ozes1Jy się
Abrams mianowa
iż
pogłoski,
ny zostanie następcą gen. West
morelanda, który w lipcu bie
~•cego roku ID<! objąć stanowisko szefa sztabu sil lądo
wych.

I- - -

ZRA

żąda

Proktlrator

kary

byłych

dla dwóch

śmiercr

ministrów

Ra.dwan
da·l ej prokiu.raitor Prokurator 1zyibu:n,ału ;rewomia.i: W)l'!ltąipić w roli em:isaAl Ahwal,
lucyjnego ZRA,
byzadainiem
którego
rLusza.
kairy
wtorek
we
zażąidał
loby doprowadwnie do pogośmierci dla b. minisbra wojNaserem a
między
dzeni.a
ny ZRA. Ba<lra:na i byłego
Amerem. Były minister Radwewnębrzsp:aw
ministra
wa.n udzielał petnego poparnych, Radwana, w ZWiązk.u
9pi-skowcom.
pomocy
da i
z rolą, jaką c.O.egr.ali oni w
spisku
organizowa~iu
Przy
zamach.u
i)r'J>bie
nieudanej
otrzymał on ,;a.danie aresztostaillu w 9ierpriiu 1967 r.
wielu wiceprezydenwania
Jaik oświadC'Zyl p.rokiu.rator,
tów, ministrów i illlnych poBadram W)"ko:r'"yslta.J: swe blili.tyków egiipskich.
sk1e 9tosru:nki z niarszaiłk:iem
Amerem - b. wlceprezyden- - - - - - - - - - - - - - - tem ZRA - aby olbjąć faktycznie ~owódziwo sil zbrojnych i uzur1xi1w1at s:Jibie peł
do utwarzenia
nomocnictwa
państwa w pat.sllwie. Badra111
piro1nrraitor
pow:ied:zia;ł
ponooi sz.czegól'llie dężką odW najl:filższym czasie uka.za para2Jkę żą się n.a ryinku trzrv nOIWC
powiedz.iaJ.no.ść
agregj'i gatUl!liki serów, których pro~ej
podczas
Izraela.
O iile Badran
inspirował
operacji woj!'lkowej !:hi:te
projekt
marszabka Amera prµeciwko
~ma·ku . oa-~
Pominai·ący w
rządowi ZRA oświadczył
~
m€<Illbert ora:z ser podlaski z tY'PU serów hQ!endeorskich.
Obecnie protlukujeimy w Polsce 15 rodzai"ów sera ~.
•

Trzy nowe
gatunki serów

~l~~~.i:s~~~go~i1! z~d3!~
-=- b:i:~~o:;k~~~

całego
(B) Dolkończenie re sbr. 1
Na otwartym zebra•niiu parpracowtn<1.rca
27
tyjnym,
centralnych
polityczni
nicy
MłodzieZwiązku
instancji
och<>ti
Socjalistycznej
ży
niezyeh hufców pra~y wysłuchali referatu przew-Odn<czącego ZG Z.MS, A'lld-rzeja żabińskiego. W dyskusji i re'lOJ.ucji
cztonkawie tej orga111l.zacji par
tyj.nei gorąco poparli stanowi
sko Władysława Gomułki oraz
zajść.
· inspiratorów
potępili

ui,naJ.I oni za swój obowiązek
poczucie
młodzńeży
wpajać
za tewspótod.powię_dzialności
przyszłość narażniejszość i
szej ojczyz'lly tak, aby żadne
ze środowisk młodzieży nde by
lo w przyszłości terenem machtnacji wroga.
W kolach ZMW odbywają
si~ obecnie zebrania .pod· hasłem .. swil!łd-Oillli patriotycznego obowią:2lkn.t'". ZMW o.rganl'z:uJ·e terż na wsi gromadzkie olimpiady wiedzy ISlp<>te
Obie
leczn<npolityczaej.
kampalll-ie są sz;czegóLną okazją do prowadze:nia dyskiusji
na temat obywatelskiego wychowainia, idecowego zaangażoxania i patri-O'tyzmu. Najh
C7$iej właśnie na tyc . zebraniach młodzież podeimuje rezolucje, w których, jak
to miało np. mdejsce w Tech
mkum Rolniczym w Róża'llytn
StokiU w woj. białostockim.
się
„Domagamy
stiwierdr.z:a:
tych,
W\SZ;ns11kich
ukarania
i'lllteresie
którzy dzialają w
międzynarodowt.'go imperiafrzmu, syjonizmu i w.stec.znicprowadzą wrogą· dziatwa.
wymierzioną oobrrem
lalrulLŚĆ
_,_
w iedY'nie sl'uszną U!iOgę naszego k>raiju - dirogę do SOojail.i2Jmu. Solidaryzujemy się
ze stanowisk1€m partii wyraronym przez jej I seklreVnadysla.wa Gorm.:.'łtarza Zapewniamy partię, ze
kę.
na=" ""~~·"'edzią na W!r""ie
~...

""'

~,,....„~

będZie
:zxlrajców
knowania
WyięŻi<lina
ba.rdz.iej
je90Cre
praca i nauka".
Da.jąc dowody popaircia politY'ki partii, mlOOzież w.iej-

Ska pode~muje zobowiązan!a
produkcyjne i czyny epoleczne.

aro
Esz•-of l"l'9
Ił.

z,·

Jordanii
•

(A)

Dokońcrefliie 7Je

potępiadąca Izrael

za

S'tr.

1

ostaitniią

a~resję. ,.W pog•I'Ó-Dka{:h premiera Eszkola Jordania dorzucane
~wamie
sbrzega
przez Izirael Radzie BezpiecaiłkOWite ignoroczeńS~Wla,
wlll!lie jei rezolucji, jak rów
o.pill'ii pun1ez świafto;wej
blicznej".
p
A '
agencja
donosi
Jane
kaiirski dllienini'k „Al Ahrarm"

opu-blil9ował

W frodę ar<tyikiuł

ponad 16
że
informujący,
a.i:aibskich jeńców wojennych
przez
wzietych do niewoli
wojska

Lzirael.skie

·~
Od l kw" •-•
ie ......a br · M'l'llk••ersitwo Łączności wprowadza dal
obrocie
w
sze udogodnienia
poc.ztowym: przesyłek wa•rto.ściowych i przekazóW pieniężnych.
W razie nieobecności adresat.a w mieszkaniu, doręezyciel
wręczyć osobie
będzie mógł
z
(mieszkająeej
peł·noletniej
adresatem), paczki i ł!sty war
0

doirzeiwającego.

podczas

cz~t.Jwwej nwaści na Jordanie. roińało rozStrzelanych.

„Al Ah<ram" powołując się
na ...,,..:oną za.ufania informację
"""'
wvkona.no
pil3ze. że wyrok
w trybie doraźnym po przesłuchainiu jeńców przez władze izraelskie. Dziennik • kaiirski pi's1ze dalej. że również
Arabów,
poros.talych
życie
ubiegły
w
zatrzymanych
··
agres)l
podczas
C7Wa>rtek
Izraela. zmajduje sile W poniebe:z;pieozeństW'ie.
waimym
Inne dZienmiki kairskie zamiesizeutją w środę informade o przygO'Uowamiach Izraela
do nJOwej napaści na Jol'dia.
nię.

~•jąć n•4 poc~cie
~

za oke.za
noem dowodu osobistego i po
złożeniu pisemnego oświadcze
riia (poświadczonego własTiym
podpisem). że mieszka wspólnie z adresatem - · prz.esyłki
wSJrtościowe i 9Umy z przekazów do 2.000 złotych.
Adresat, k1óry nle chce aby
odbierał za
domownik
jego
niego przesyłki bądż sumy z
>""'

Pi~"Ż:=~zto~:J
;,c;~ r:-i~~":{:azó;·żąda.nie
~°c!c~~;;:: z~ot~~ąk trt~:·~t
wyda.wania
pi"semne
·
·

'ć
sumy
n la ci

Gołębiowsld

donosi z

Redaktor „Satur day Ewenine Post"

narodu

dla klt"ento' wpoczty
Udonodn·1en1·a
6

G eo F OUl'quet
ale.g
Sze fem Szt. Gil
Kro n •„ k a _
genera IRego
1
ów
arm-ii fraRCUSkieJ· === wypa d ...

z pr:ze a.zow pie-

dotarł do

akt sprawy

zabójstwa" prez. Kennedg'ego
Gołębiowski

podaje
tajnyeh maniedawno pr.zez amerykańskie pismo
„Saturday Even.i:1·g Post". Redaktor tego pisma DaYj.d Wise uzyskał dostęp d-0 materia
łów zg·romadzonych w nar odowym archiwum USA.
lLcz.ne _nie
są tam zl<>żone
opubliikowane dotąd materiały
w sprawie :.abójstwa prezyden
ta Kennedy'eg<>.
Materiały te 1-iczą około 25
co stanowi 20
tysięcy 'strQTl.,
proc. całości tn<l·te<rialów jaki
mi dysponow_ala komisja ';łlar
Część z nich to sten.oręna.
gramy z zamkni'1fyeh posieWedług autora
dzeń komisji.
artykułu niektóre z tych stenogramów zostały przedj _par?,„odta nmne .
ma tygodniami
aczkolwiek nie opublikowano
ich dotychczas. w jednym ze
stenogramów znajduje się . m.
wypo'Wiledź
nast~pują=
in.
czlon~a lromisji, Rl-charda Rus
selJa:
„ ... o rzeczach tych będzie
też
Pówiedziałem
pisać.
się
wczoraj prezydentowi Johnsonowi, że jeszcze za 50 lat ludzie będą podejrzewać, iż miał
on z tY'rn coś wspó1nego po to
prezydenzosta~
aby m6gt
tern" .
o.avid Wise nie u.zyskał oczywiście dostępu do ma~eria
określanyeh nadal jako
łów
„ściśle tajne". Udało mu się
ich wyzobaczyć
na.tomiast
k.ao:. Wise zauważa, że szereg
brzmi
tego wykazu
pozycji
bardzo intrygująco. Należą do
nich ro. In. następujące doku
menty:
_ Raport FBI pt. „Sledztwo
w sprawie numerów telefon.icz
nych od111otowa_nych na 47 stro
nie ksiąŻ'ki adresowej Oswalda".
Notabka Relmsa W spraWie „anonimowych telefonów
USA w Canberdo ambasady pla~owanego
zara na temat
Kenneprezydenta
bójstwa
Red.
dalsze

teriałów

J.

szczegóły

ogłoszonych

d~eg;~~tka

Helmsa pt. „Sledz

~~~u wOs~;fd:ie wrz'i'a~~=;~e"~o

konkluzji
w ujawnienie
apeluje
artykułu o
tajnych. dotychc,.as doWarr.!!ma.
komisji
kumentów
pisząc w zakończeniu: „w de
społeczeństwie
mokratycznym
ó
.
prawo do znajomosci fa·kt w
nie jest' oczyWiście . absolutne.
W grę mogą bowiem wchodz.ić
bezpienarodowego
wz.gl~dy
oraz praw jednostczeństwa.
kl. Jednakże zabójstwo prezy
Wise
swego
treści

samą stru!<turę

denta godzi w
reakcja
społeczną i wszelka
na nle musi być dostosowana

~f~rala.sz·nc~u~:;lgn~a·~;re:i.;ceoei E~~~;~z~i?i~~r~a:~~l~ ::~1Y~ll!~E~eJg:~:Y1§ ~~:::::rą~rwę:zcz~yc:,.e:l~a: P z:e·:łn:Yo-i: ~~:I~0:~~{f~11fj~:·c~~;~~~
1

;m:enwu·

~·

J.

"""=

·~

~

zmarłego tral!icz.nie w wypadku samo1otowym J?en. Ail

generał
Dotychcuis
lereita.
Fou·rquet zajm01Wał stamowi.sko

t>clinQmocnika

~aw

do

m iinistra

Użibr~jenia,

przewieziono do
obrażeniami
szpitala,
Wojewódzka Komenda Stra
ży Pożarnych "'1notowała wczo
j
~- ów
j
. Na ogo 1em 7 po .... r
ra
przyczyn_ą
częściej notowaną
powstawania żyw'9łt!_ są iskry
z kominów. (kl)

e

I

cztowej będą doręczać prizesył
ki do wartości 2.000 złotych i
z przeka1.ów
wypłacać sumy
do tejże kwoty (<lotychczas do
wartości

1.000

złotych).

osoba pełnoletnia. mieszkająca z ad•resatem i nosząca to
samo nazwisko, będzie mogla

na

ręce

"'"'

oupoważniające
mocnictwo
kreśloną osobę do odbioru określonej

przesyłki

pocztowej.
Te udogodriienia wpłyną bez
wątpienia ·na zmniejszenie
załatwiarnych
klientów
czby
przy okienkach pocttowy~h.

li-1

pozwala sądzić . że
Wszystko
obecnie można by opubllkoma·
teriałów".
Zastępca prokuratora okręgo
wego w Nowym Orleanie, James L. Alceck zakomuniko-
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11>ierwszy póllina.towy mecrz: o
IPuehair Europy w lroszykówoo

Mistrzostwa Polski bez DroRosza i Kuleja
J.uż tyM<.o ~do:iny dzielą
naj}Viększej
rozpoczęcia

papierowa - 15, mu.s7.a - 19, \
piórkowa - 19,
k<>gucla - 18,
19, lekkopółśrednia lekka 18, pótśred111ia - 18, lekkośredpółnla - 17, średnia - 17,
18.
18, ciężka ciężka Cieszy nas, że wyjątkowo spo
ro pięściar·zy walezyć będzie w
ciężkiej.
i
wagach półeię~ie1
okręgowych.
Do turnieju zgłosi1o się w su- Może nareszcie wyłoni się jakiś
uzupet
i
sportowy
talent
wielki
mie 196 bokserów.
zgłoszeń. w poszczegól- mone zostaną luki w drużynie
Lista
nych wagach wy.gląda następu- olimpijskiej, ja.k również w kadrze narodowej.
Jąeo:

nas
im!kobiet międ'l.y zespołami LKS ex::
jaf>olski
bokserskiej
prezy
i Trr Ryp.
i.ndywimistrzo.s~a
radzii.eclkie juź ką będą
Koszyka;tikii
PoOdbędą się one w
dualme.
.siedem razy ti-.iumf-owa.ly w roz zna.n ru. Do miasta tego już juW
grywk.ach pueba.rowycb.
tro p!"'Zybędą pierwsze reprezen
poszc.zególnych związków
taic;e

Budowlani

szukają

talenf6w
kolarskich

Łódzcy kulturyści

Budow1.anycl1
ul. Nawrot
CdojaZd tramwajami nr 8 ewentualnie - 16) l
przyjmuje codziennie w godzinach od 14 do 18 młodych zawodników pragnących startować w
kul1n:.rystów
łódzkich
ostat- .n erem
Duży sulkces odnieśli
b11rwach tego klubu.
Do grupy najlepszych kolarzy nio w
(ml
War9Zawie kulturyści jest .p. J, Stelmasiak:.
Budowlanych zaliczaja sie Wawr7. łódzkiego „Sp<>lem" i LKS, reOtrem)?ski, Wychoiwałek i IP'I"ezentujący na$re miasto na
ko,
(a)
K.ra.kows>ki.
mistrzostwach s iolicy. W pun~t
tacji ogólnej mistrrostw wygra
fa Lód'ź przed Warszawą. Loldziamie g'irowali nad p>rzedwinikami w kon:k.urencjac.h sił<>
;wyc'h, a W. Czerski po:bil r~
Zbliża się 1lermirr1 miS't.rzositw
lk<m:l Polski w ;podeiąganiu na
lyżwiaxw
łódzkiego
okręgu
drążkiu (33 powtórzenia),
1S1twle. Zawody rozeg,rane zosta
IndywJduail.nie w gru;pie ju- mą we wezys~kkh klasach.
W dniach 30-31 bm. w Prre
w. Czerski M-i&trzostwa Nzpoczną się na
WY'grał
myślu odbędą się dwa Slp()it.ka- niorów
SportoPałacu
ilodowisku w
1I1Jia drużyn młodzieżowych pil(Społem), w kat. seniorów do rwym 30 bm. o ,giodz. 9, a m
iki ręoz.nej Pol.siki i NRD.
K
zwyciężył
v11oz.Tos.tu
cm
Po'173
bm.
31
zawodninastąpi
9resn.astu
!kończenie
Wsróq
lków powola'llych na zgrupowa- Dogielski (Sp:)lem). w kat. po- czątek o g-odz 8 i o godz 10.30.
Do mi.5'trzOS1tw zgłosili si.ę łyż
ni.e przed tym opolka.niem zna rwyżej 173 cm u·iumfował Koiwiarre z na&tępających klub·iw.
natlo się dwóch SILCZyipiornibramkarz A. ~ecki (LKS), a trzecie miejsce Włókniarza,
IStÓW Anila.ny:
szkółki
Si:>olem,
(n)
~ajął Kra.jewski ($polem). T.re łyriJwiarskiej i TKIKF.
(s)
!Szymczak i W. Krygier.
Sekcja

kolarska

przeprowadziła się
na ul. Krzyżową 5

z

mistrzami Warszawy
Mistrzostwa

Szymczak i Krygier
w kadrze
na mecz z NRD

-2-DZIENNi:KLODzKI

Dl'

75(6620)

łyżwiarskie

Łodzi

znań)

(Łódź),
Drożdżal
- musza
(War·
Gałązka
- kogucia
sza wa)
(w
Prochoń
- piórkowa okresie Spartakiady - woj.
Ldzkie, obecnie - _warszawa)
- iekka - Grudzień (Waszawa)
Kulej
- lekkopółśrednia
(Warszawa)
- pMśrednia - Drogosz (Kielcrt
Rudkowski
- lekkośrednia Spartakiady (w okresie
Warszawa)
Łódź, obecnie - średnia - Słowakilewicz (Kra
ków)
- półcil"żka - Draga.n (Kraków)
- ciężka - Trela (Rzeszów).
1967
że w
Warto nadmienić,
ro•k u od1nicśliśmy s,pory sukces,
tr.zy tytuły miaż
Z<lobywając
Prochoń
s trzowskie: Drożdża!,
i RudkowskL w Poimaniu trudno będzie naszym reprezentai!'ltom powtórizyć ten sukces.

fn)

zatrudoionych w handlu
Na -l problwn3l!Tli z:awodowY
mi i •życiowymi Js.obie<t za<brud
nionych w haindilu obradowalo
GL
'lfl bm. · ·!Pl€1flum Zall"Z.
HanPrac.
ZaJW.
zw.
Do
Spółdziel~i.
dlu i
z,wiąi;ku nail.eiy 480 tr;s. ko(294 tys. spośród ~ich
blie<t:
pracuie w hamrdlu det.ahcz~
n.Yill i ga.iltr-Oinomii). O dahzfJ
ferninizacii per90nelu han.dlo
że w
fakt.
Wef!-o świadczy

przysposabiających
szkołach
do te~o zaiwod:u 90 prOC. sta-

nowia

dziewczęta.

-Tak więc Zw. Zarw, PHiS
powimen nie tyllko irozwijać istliliejące formy pomc~y
kobietom ale i !rosxcz:vć S1ę
o worowadzenie MI.szych L.-do
.
godnień.
Z wypowiiedzi na -posiedzeniu plooium wyniika, że n?tuje sie po~PY w . zakresie
sz~olenia i dosZlkalaima personelu. ;;?bopn:iowei uoprawie ,,_legaija t~ wal"unki bhp w
handlu.

3 0S0bV

pont"osły śm"1erc'

Eksplozja gazu
wHucie im. Lenina.
w '!locy z 26 na 27 bm. wsku
tek awarii jednego z urządzeń
zakładu koksochemicznego Huty im. LeniTia nastąpiła ek6plozja gazu koksowego. Siłą
wybuchu została zerwana pokonstrukcji
łowa pok.rycia
dachu. Poniosło śmierć 3 pTacownil<ół'C tego wydziału: Edward =Efrlertr .fon Zawadzki i
4 Innych
Józnt Kuch:i<t"cq;yk.
udzlele'Jliu
pb
pracowników,
pomocy leka_rskiej, odwieziono
1
do domów.
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Międzynarodowy mityn~ pływacki
ŁódtllCY

amator:zy

sportu

pły

Start w najbliższą S'Obotę (god•z.
17) i niedzielę (go<iiz. 18) n~ pły
walni przy ul. Teresy 56 Odbę
się mięclizynarodowe zawody
dą
pływackie. W ten sposób sekcja
startu załódzkiego
pływacka
inauguruje zbliżające się obcho
dy 15-lecia istnienia klubu.
w zawodaeh zapowieUdział
dzieli zawodnicy trzech klubów
NRD z Magdeburga, Karl-MarkStadit i Lipska, pływacy jugokadra Polski opars!C>Wiańscy,
ta na zawOdnikach AZS AWF ,
kadra Zrześzenia Start oraz naj
lepsi łódzcy pł~'Wacy. M. tn. zo
baczymy rekord1zistkę i mistrzynię Po·ls.ki na dysta!}sach 100 m
dow. l 200 m zmien. Grecką,
dwóch czołowych delfinistów l Wiederka.
Chudzińskiego

*

*

5 srebrnych i 2 brą:rowe).
Najlepiej spisał się Dornarań
czyk, który zajął dwa pierwsze
miejsea w wyśsigach na dystan
sie 100 i 200 m daw. Srebrnymi
Btaszczyzostali:
medalistami
kówna na dystansie 100 m klas.,
Pt.alk na 400 m zmien. i Korzyb
ski na 100 m m'Ot. Brąz przytrzecie miejsce
wiózł· Ptak za
na dystansie 200 m zmie'Jl. i RYID
Natodow.) .
m
(1.500
kiewicz
miast Bartczak z Anilany zdo
byt dwa srebrne medale na dy
stansach 400 i 1.500 ro óow.
W Raciborzu na mistrzostwach
Polski młodzików doskonale spi
pływak
utalentaw.a"'-'y
się
sal
który zdoWiślicki,
Startu był trzy złote medale: 100 I 200
m grzb. oraz 400 m dow. Łódz
ki zawodnik przywiózł również
puchaor . przy:many mu
plęk'Ily
jako najlepszemu pły?Jakowi mi
strzw:t._w, (m~

złote,

w Lodzi

będą mieli powody do
w tegoroc7Jhyeh mi!Strzostwach wackiego
SKS
Sta·raniem
zadowolenia.
udziału nie weZl!Ilą: Drogosz, któ

ry po ukończeniu 35 lat, zgodnie z zarządzeniem PZB. z<>Sta!
automatyeznie wyeliminowany z
szereifów czynnie uprawiających
boks zawodników . Nie zobe,c•zymy w Poznaniu również Kuleja.
Poddał się on ostatnio wycięciu
wyrostka robaczkowego i musi
J>llUZować. Jest jednak calkowita pew.n<>Ść, że wyśmienity ten
powróci na
szybko
pięściarz
salę treningową l zacznie pr,zygotowywać się do ' t-urnieju olim
pijskiego.
sobie, którzy
Przy.pomnijmy
Lokserzy w seZ'onie ubiegłym na
zcbobyli tytuły
ringu w Łodzi
mi&trzaw5kie:
Fieske (Po·
- J)a)J>ier.om•a

Sprawy kobiet

Dzi!:ki o:filarn'ej 1>0sta.wie za.
logi, która przystqplla do prac
ratunkowych i zabezpieczająh
,_
cyeh, nie doszło do w 1ęA"zyc
zaklqceń w -pracy zakładu.
1
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Dziś ŁKS-ITT (Ryga) Zanim rozlegnie się gong

!u.

wać ;on.acznie więcej tych
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wał, że na wniosl".k prokuratury sąd 'w Nowym Orleanie
obejrzy w tym tygodniu oryginalną wMsję kolorowego ril
mu o zamordowaniu prezyden
ta. Kennedy'ego, Zgodny z olinią śledztwa _Garrisogólną
na film ma pokazać, ze Koonedy został zILbit~ strzałem z
przodu. Według oficjalnej wer
sji lansowanej przez komłsję
Kennedy miał być
warrepa,
zabity dwoma strzałami s ty-

-----

Wypiórczvk Budowlani

(Ł)

* pływa
sukces odnieśli
cy łódzcy na misrzostwach Pol
Po 3-d'lliowych, pełnych emoski mł<>dziików grupy A w Kra
stoczO'llych przez
kowie. Zdo·b 'yli oni 9 medali (2 c1i walkach,
132 zawodriików, zakończyły się
w Lublinie mistrzostwa P'o-lski
w zapas;oach w stylu wolnym ro
zegrane w nowej hadi sportowej
w Lublinie.
Tytuł mistrza Polski na 1968 r.
Wczora•J hokeiści ŁKS w me- zdobył m. in. Wypiórczyk (Budoznali
ligi
I
z
spadek
czu o
dowlani Łódź) w wadze śred
S>romot11ej klęski, przegrywając niej.
z Cracovią 0:5 (1l:2, 0 :1, 0:2). Cra
covi.a była zespołem - lepszym we
OW1 C 1
i nie dala
wszystkich liniach
szans n l
żadnyeh
ł<>drz.ia1J1om
zwycięstwo. DrUŻY1Da łódzka gra
W dalszym ciągli międ'Zy.naro
la ba.rdzo słabo a jej napas tnicy nie trafiali naw_et do pus tej dowego turnieju tenisowego od
Mentonie na
się w
bywającego
bramki.
Ten pogrom może zade <"ydo- Riwierze Francuskiej, w drugiej
gry pojedynczej mężrunct.zie
wać o spadku ŁKS z I ligi.
Bramki dla Cracovii zdobyli: czyzn, Polak T. ~owicki wyeli
M. HicPowalacz, Migacz i minował Irlandczyka
Sienka 2,
·
•key'a,
Kepc.zyński po 1.
Duty

Klęska

hokeisUiw

mistrzem Polski

ŁKS

z Cracovia

• k • wygrywa
••
F
We rancn

N

Naimłodsi
Gdy si~ Jest młodym, wszystko trzeba pneiyć pierw
raa:: egzamin W sUtOle, pierwszą mił<IŚĆ, pierwszą
praeę. I
zawsze pn:ed takim „krokiem w nieznane"
i>ganti.a lęk, pokrywa.ny albo bezradnością
albo tei
1a.dmiernym oiJ>wieniem, esy na.wet.„ agresywnym S'PO·
sobem bycia.
IZV

atrzymajmy się d>Ziś nie
oo cilużej nad
owyni
„pierwszym
krokiem"
w pracy zawodowej. Od stro
;ny bezpośrednio zamteresowan vch jest to przekroczenie
pewnego
ważmeg 0 w życiu
progu. Od strony
fabrykti,
winna to być nadzieja na poZY'.Skanie młodych . wykwalifi
i<:owanych kadr. A iak ~ jest

Z

naipraiwdę?

„La bi i'ynty" szko1enia
Dwa sa ;r,asadnicze m.11I'lty,
którymi młodzież „pll'{nie" do
fabryk: poprzez szkoły za.wo
dowe określ{)(IJ.ych specja.Lnoś
ci (stopnia zasadniCZJego, śred
niego i wyższego) oraz ..rz. uli
cy", bez fachoweg.o przygotowainia, np. po maturze w liceum
ogólnokszitatcącym.
„Nurt" pierwszy c;jl;cieli się na
dwa „podnu.l'.IN": s. zkoły przy
zakładowe i szkoły samodziel
n ie działające (na szczeblu za
iSadniczym i średnim). Wsz:;:s
cy młodzi spotyk.aia się jednakowoż
w
zakładzie
a.a
wspólnej nieiaiko „Płaszczyź 
nie" - na staż.u . którv mme
trwać od 6 mi esięcy do 1 ro
ku. Tyle wyj.aśnień rua,t iuey
.sti-ukturalinej.
Jesteśmy
na
staiżiu„.

wówczas nierzadko -wych'O
na jaw niedoatatk i sys<!:e
mu szkolenia i WYOOS'ażenia
szkół zawodowych. Znanv ie9t
n rp. Przypadek, iż staiżyislba
pos:tawi.anrv
przy
to'karni,
z•aczał
nagminn_ie „PaT'tolić"
obralb:il3ille
detale.
O!oozało
się. że„. nie umie s'ie oosłu
~iwtać 'i;zw. suwmi !ł1rka, panie-Waż w · szkolnych wa·rn1A;atach
I

dzą

ten pro.;;Ły w k'Ońcu, przyrząd
pomiarowy był do reszty zde
zelowany i nikli; nie w.ierzył
wynikom.
StaiI'e ma~Y. stalI'e narzę
dzia, zużyte 01'7VT7'łdy pom;a
l'OW~, są prawdziwą .• zmorą"
szkolnych waTsztatów, nawet
wówc~ais. gdy są to warsztaty
SZ]{pły
przyzakładowej.
Ot:o nierwsm dowód. iż s.zikołv i uczniowie rzadiko bywa~
j>1 .,oczkiem w gliowie" dyN!kcH fabryk .
Tu

właśnie

blędne

koło.

ka111Ja:

•

zaczyna się
skutlkiean bOwiem tego }uż oodcz:as s<tażu
w fabryce 1 stymy się nairze-

„Co oni

umieią .•. 7"

O i'le w odmiesien;u do absolwerntów szkół zawodowych
„miejskich" pytan;e takie mo
Żo zawierać nierwia~e'k rado
nalnv. o t:vle w orzypadlku
abaolwen.tów S2Jk6l przyzak}a
d"wvch
di.śnle się na usta
Qdoowiedź:
„To um~eją, czegoście ich mauczyli".

odpowiedzi kryje
powai.ne u·pr09z
czooie.
Niemniej
jednak
wszystko w 5Jkazuie na to. iż
program,.,, szko]np w ponczel(ÓlnvCh ;;pecialno~iach. nie
są zbyt
µrecvzvinie dclS:o!"OWane do pot.rzeb urzemv;łu.
Różnice stG11d wvn'.kaiace ma
l"kwidować. a w każdvm razie łagodzić. „ właśni" ów
· „mal!iczny" maż okres w
kt6rvm młodv człow'ek powinien poznać możliw'e (lokładniP fahrv'kt>
oo7'11ać
to
stanowisko ura<'Y. nrzy którvm stainie iuż ia'ko ne•noprawnv pr!'ł<>o wnik oraz„. w
W

tej

się oczyiwiśc:e

!!IJlllllllUIMlllllllllllllllllllHlllllllmlll...H

o<rÓle ~ć

i Norne

n'.P!!n
okolic7.nofdaml;.
zżyć z lud7m!,
przywyknąć
do Q.łscypEnv itd. im.

-

=
~
~§

~łosn

~Oper" ł.ódzkiei
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Pod
szczęśliwą
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,,Piąte koło"
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można

maksymalną

zalW'Old'<>„wydu-

wydajność.

Tak więc zdarza się. że m1'odzi. formałnie kwalifikowaa:rl,
tokat";?e przez kilka miesięcy
z rzedu.„ tna drut, czego nie
musiieli się przecież aż przez
bmy Iacta uczyć w ZSZ.
„Od dołu", ze strony staży
stów. coraz cze~~j słychać
więc
grosy doma.gajace się
powolywa!Ilia Rad staiżystów,
krt:óre by stanowiły łą=nik
miedzy
nimli a dyrekcjami,
broniły ieh fr1it.eresów,
troozczvły o to. by oklre• sJł;ażu
slużył rzeczywiście a'CialJ)tacji
w zalWIOd.zie i fabryce . Tych
głosów tt'2:.eba jak najuważ
niej wysłuchać!

Na

przykład

„Sfnelczyk"

Są

j·edn.alk: zakłady, w kttórozum!e sie. iż uczeń
szkoły
przyzakład()Wei.
czy
później &t.ajvj'ta, to cZ'ławiek .
który wkrótce będtie musial
udżW'i1mać cieża'I' trudnych i
s komplikowa111vch zadań produkcvinych fabryk;. Wymień
mv "tu choćbv ZM im. J.
S t rzelczyka. w
których na
l)frzes.tr7eni
os+atnicb
dwu
l a.t nastąpiły pod tym wzglęrvch

)

ns-cwYm1

Do na.s za,w itala

już wio11na
jeszcze jej nie

E

il!

::

§

';;11111111111n1111n11111111111111111111111111111n11a1

ły międzynarod owe
a·ukcje
futrzarskie,
organizowane
t"Zy razy do ro~ w Le.ningradzie. O>tatnJa z nich, która odbyła sie w styc7Jlliu. cie
iZYła się dużym
pocwodzeniem, o czym świ adczy fakt,
że ~przedano wszystkie prezen
towa:ne na n ie ; futra. Ceny
na skórki z nor ek wzro>ły w
porównaniu z ub iegłym rokiem 0 20 proc. WY"n~ka to ze
sprzyjającej konjunktury, spo
wodowanej
moda n.a futra,
I
·
lk
El
·
d
a e nie trv o.
{Sperc1 zgo
:nie uwarżają, że w o;•tatnim
k
·
b d
t
·
o resie
ar zo w=as a Jakość rosyj!>kie j
norki oraz
zwiększyły S'ię rozmia1ry skórelH:. M'mo żo hodowlę zwie
rząt futerkowy·ch TO"·"·
w :?lwiazku Ra.dzieckim n:edawno. - ;ego doświadczeniami
interesuja się najlepsi zagra-

§
5
5

-·=

nłc

zwiastuj<'„.

TAAS

NAJPIĘKNIEJSZE

5 01

E

w ok-rl?!J'U t i>umeń
CAF -

Mimo coraz szerszego sto.30wania surowców sztucznych i syntetycznych, fu tra naturalne ci.eszą się nad.al
na rynkach światowych wielkim pow<1dze:niem. Myśli
wi :nie są już w stanie dostarczać wys ta.rczająccj i!oś
~i skórek upolowanych zwierząt i
dlatego w ostatnich dzie;:ięcioleciach
coraz bardziej rozwija się ho·
dowla zwierząt futerko wycb w klaitkach,
Podobnie w Związku
Radz.ieckim około 80 proc. wartoścl eksportowanych
przez
Związek Radziecki futer sitanowią skórki pochod7..ące z go
sn~da'!'stw bodowla1nycll. ZSRR
za im uje obecnie drue:ie mi e j sce na świecie pod wzg'1ędem
w i elkości produkcji
.sikóre k
norek oraz pierwsze miej;ce
w produkcji futer Jisów sr eb r
nycll i nlebiesk!ch. Tvllko w
tym klraju Jll"O'Wa<lz,i s!ę hodowlę sbboli.
Dzieki zna~·nemu ro.zszerze
~·
.niu hodowli zwierząt futerkowych w kl"'kach, w ci·ą.". 11
5 Jat radziecki eksport futrzarski zwiPk.<:.zył ,;ę d zie3i <'c iokrotinie. Najw!e1<:s.zymi ich
odb'iorcami są: Włcchrv. Anglia, Francja i Japonia.
Wśród. kupców
za.'!Tanicznych duzą popularruość zYska

~

·1
~ }'.

Maria także od „Halki". TQ:
0
ju.ż chyba prawo serii.
::
"
Pozostają.c
wierna
swe;:;
„szCZ?śiiwe; Halce" CPT·tystka E
dała się wszakże piQZnać z§
sze-regu innych paf'tii. w
tach 1950-62, będąc sołistką
Oµery Warezawskiej wystę-:
•powa,la t-0.kże w ZSRR, Ka-5
11liadzie, CSRS, Finlandia IE
we Włoszech. W tych ostat ""lllllllllllllRllllllllllllllllllRIHHllllllllllllHll llllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllRllllllHlllllllll l!!.
-nich zdobyła (195~) zi?t!I me
cz kolei występy na deskach
T<>sŁ<twy (,,Kniaź lgO<T") i
dal na ko<nku.,..~1e spiewaOpery w Liibeck (NRF) a
Toskt.
5
'czym w Vercelll. W llW11ro~akże m. ~ - w HambuT'gU
A przysztość?
•dę
. uzy.skala
stY'p'111dium!
1 Stwttgarcze.
Na&tę-pnie
W projekta,ch: wyjazd do 5
•wmozl~wia3ące stwdd>a partu
f'PIOW"'Ót do ltmju i... ponoWioch (ma.j br.) oo kancerwłoskich przy O.perze LA
rwmy wyja.ZJd., tym razem do
'ty i nagram.iia p!ytcwe po!- :;
Scala.
Jra;nu 111(1 f<?oStiwal śpiewe-skich oper.
5
1962 ~o 1965 . r. była
czy.
W marz erniach: partia Sa- §
isoirst~q, Pan.~t-u:owe1 '?P.ery
Je§l~ chodzi o nasz Teatr
llome R. Str.ausoo oraz wy- §
W
L~psku, gdzie ~ec]alzzo Wze.lkz, to p'. Mar;a Foltyn
stęp w jed..n 2 j z ulu.bianvch :;
'Waba szę. w reperttu11rze wag
tweszłia
w Jego repertuar
<OIPE?1' Waig,n era.
:;
rne-row·skim. Lata. 1965-67 to
i1'Zem.a pa-rtiGtmi: Hal.ki, J.a(jot)

ia-:

P

północy

Dzieci

§
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W 100 rocznicę
urodzin Gorkiego

de m ra,df;kaJ.ne zmiainy. Nic
Zakład wiidzi
lroniec=ość
dziW!llego; dyirekcja „posta.w.iprzeprowadzania badań .Q>YchO'techniczn vch uczniów ()S'ta<ł.
ła" na mrodych, a ludzie w
wlieku do 35 lat st<miowią piOniej klasy ZSZ, a także poIliad połowę załogi.
dobnych badań
kandydatów
Rezultaty iuż widJać: w ub.
dlo tej S2lkołv. Ile w tym jest
roku 85 proc.
absolwentów troski o przvszłych pracow.s.zk<>ły
prayzakładowej
podnilków, a ile
zakładowego
jęło µracę w „macierzy>Stym"
,.egodzinu" zmierzajacel!o do
zaikładzie.
Zorg>a<niZ'Owam'O,
jak najlepszee-'O orzrve:otowaC'iesząey !ie wielkim powodze
nia soblie,
jak
najleJ)S'Zvch
mem, ko.nikUll"S na ,,najlep.;;ze- kaidł' - trudno odró?inić. Czy
go <1taŻl\'stę". zakładowy oo- to jednak ważne. jeśli inteciol>QI!. wspÓlnie z µrzewoclniresy ob)"dwu strOl!l są w ten
cząc..:Y.!!1 ZZ ZMS, są ze !lta:sposób za;poka ia.ne? !
żysta.mi
„na co d:cień", 6łu
JOZEF POTĘGA
chaia ich oolączek,. nie tylko
podczas Okt"e901Wych zebrań . .-~~~~~~~~~~~~~--'
łaigodza konflikty między mło
dvmi i starS1Zymi„.
Obok tegio jednak cią·gle
rzed stu laity, 28 ma-rea 1868 TO<ku, urodził si<:
od:cz,U/Wlaina, ta!kże i tu jest
Ale/osiej Ma.ksimowi>cz Pieszkow, znany później
„zmora'' związaina z fakiem,
;akio pisa-rz Maiksym Gorki. Sądzę, że nie ma w
iż sta<iyści
„ob-llożeni" są pla
Pcl11ce Vu.dzi starszego i średniego pe>kolenba, którzy by
nem produkC!\T}nym,
M;mo,
n i e przeżyli lektu.ry jego ksiq,żek, któTZ\J by nie oglą
że dokładne ain.alizy wykaizadali na scenie jego dramatów, a na ekranach kim.owych
ły
(por6Wlil.ując z normami
filmów, zre>bionych wedle jego powieści. Ten wybitny
technicznie
uza•s.a.d!nionym').
pisarz strocil wcześ.nie rodziców i wych;owywał się
iż w pierww.vm miesiącu 3t.a
u. swoich dziadków (pamiętacie z filmu. ,,Dzieciństwo"
żu w;v'dainość ich
waha się
wzruszająoo odtwMzonq postać
jego booki?). Maksym
od 25 ,6 proc, do 62.4 proc„ w
Gorki chodził do szkoły zaledwie przez pięć miesięcy,
II miesi„cu od ponad 30 proc.
a przecież byl to człowiek o wielkim wykształceniu,
którego wiedza o świecie i lu.dziach zdumiewała k-Oż
do Ponad 100. a w Tir - od
txl'l'lad 40 do poM<i 100. w zadego, kto się z nim zetknął. Talent, ciekawość życia
i nieustanna praca nad se>bą spra.wi!y, że Gorki osiąg
Teżn,.-,~!
oo indywiduaJnych
nął
poziom, niedJostępny często dla ludzi z regui.arpredys1Pozycji.

Bez faryfv ula'.lwPi

ożna. rzec, iż ta karie-

Ta nie
narodziła się
5
pod „szczęśliwą gwia1zdą", iecz przepięk'1UI „Hal-:;
: 'ką". Jej partią bowiem za•debiutowała 'P· Mari.a Fol · :
5: 'tyn w 1949 r. na deskach:;
Opery Bytomskiej, by na:; :stę-pnie śpie.w11tć ją ,fkJ roz:;
E .pierwszy na W .ybrzew w E
: reżyserii Iwo Galla, a w rok;:
później jako pierwsza „Ha,l ~
E ·ka" po wojnie, W Stanach E
: Zjedlnoczonych. Nie zdziwi=.
E '1UlS więc zibytnio wiadomość.§
iż występy w łódzkim Te-§
>(I.trze Wielkim (w paździe:riniku ub. -r.) rozpoczęla p . §

adapoftacji

będ.zie

dla

Fabryka jednak na
ogół
nie ml!. czaS'U .. pieścić" się ze
st.aży>t<imi. Choć bowiem pow
s:rechnie wiadomo, iż ich wydajność pracv waha się około
30 proc. wvdajności
pełno
Sura<wnej?o robofln ilka. to jednak w świetle przep'sów <ą
orui traktowa,n i pełnoprawnie.
A więc
obdażają
zarówno
furndusz płac, jak i l;mit za
trudnienia. Licza się wic:c ja
ko za.toga i ie<>t na n'ch nakładainv „dorosły" plan.
R=P<lltrujac rzecz na przykładzie
fabryk
przemy.'>łu
elek<tromaszynowego Łod'1Ji. la
two zaobserwować. iż albo „uciekają" one od
stażystów,,
albo też st.airają się przydzielić ich do takiego stainowi~ka,
gdzie {'n ie ogladajac sie na

{J}IELKI
91 SAMOUK

..
czy... nad z1e1a ••

Radzieckie futra
E

w fabryce

niczni s.pecjaliści, Doskonałe
wyniki osiąginęli
zwła>zcza
radzieccy hodowcy soboli. Wyhodowano tu nową odmianę
tych zwiel'7.ą.t odznaczajaicych

I

się
smo!iS1tocz.airn.ą
barwą,
gęstym futrem i dużymi rozroi arami. Te_ wspaniałe oka:zy
soboli hodowaine są w e-os<POdarsbwa ch
Syberjj. Ałtaju,

Ura.l u, Tatar;.kiei SRR.
Jedną

nym wykształceniem. Dlatego pc>dziwiamy w G<Yrkim
nie tylko Z1'1.a>komitego pisarza, lecz także wybitnego
i świat!ego czwwieka, którego przez całe życie cechowała wrażHwość na krzywdę ludzką i który poma,ga.l
innym .zaws,ze, gd11 zd·a-rzyŁa się po temu sposobność.
W poszukiwami<u pracy i chleba Go-rki poznał swój
kraj, poznał ludzi, a imając się różnych :wwodów zazruił radości i udręki, które tak ba"'lizo wzba.gaciły
jego twórczość. Wcześnie też zrozwmbat Gorki, gdzie
jest jeg.o miejsce. Będą<: w Kazaniu (H86), zbliżył się
do rewolucjonistów-narodników, w
j.a.k•ś
czCJ!S potem
został aresztowany, co zresztą zdarzalo mu się 1 w lata.eh późniejszych, za dzialalność kcm.spiracyjną. W w11darzen;ach re>ku 1905 bra.! czynn11 udział, m. in. napisał odezwę, nawołującą, do obalenia ca,ratu. Przy.czyinil
się
do zorgainiz.owam.ia pisma. socjaldemokrwtów „Nowaj.a. Żyźń'',
uczestniczył
w
zjeździe
londyńskim
SDPR.R, nawiąza!
kontakt korespe>nden:yjny z Leninem, wyjechał na kilka miesięcy do Ameryki, o której po powrtocie pu.blLke>wał szkice i pamfle.ty poliWCZ•
ne. Prz~ wiele la.t mieszkał Gorki na Capri 'i w So.,.rento . W r. 1928 powrócił na stałe do Moskwy, gdaie
by! duszą życia literackiego, poma.gał pi~a.rzom, .red;i.gował czll!Sopi·sma,
otacza! opieką młodych twórców,
słowem był czymś w
rodzaju wielkiej instytucji kulturalnej.
Zmarł
18 czerwca 1936 roku, przeżywsz11
6S lat. Twórcz-ość Gorkiego jest obfita i ba.rdzo rozlegla. Napisał wiele powieści. dramatów, a<powiadań, szkiców i wspomnień,
prowadził wielo&tranną
korespondencję,
odwieduił
pisarzy i polityków,
orgamizował
zja.zrl.y i spotkamia. Życie czynne, zaa.ngażowame, wypełnione p1'acą twórczą i dziaiolnością społeczną. Najbardziej znana jest chyba jego trylorna auta.biograficzna ,,Dzieciństwo", „Wśród !wiz!"' i „Moje uniwersytety", która zosta.ła sf'lmowa,na i wzmogła jeszcze
ztuinteresowa.nie nią u czytelników. Pamiętwm do dziś,
wrażenie, jakie zrobiły na mnie te trzv tomy o dzieciństwie, młodości i
do:)'rmłych la;tach pisarza. Oczywiście nie ;elit to twórczość dla cmokierów. Nie chodzi
w niej o kunsztlowne
eksperymenty l wybzdyczenill
forma.lne. Pisarz, który przeżył i widział tak wiele,
cały nacisk położył na stronę problemową swej twórczości, ukazując żyde ludzkie w
jego blasku i nędzy.
Dra-maty: HN« dRie", „Mieszcwnie", „Jegor Bułyczow".
„Wr~C>Wie" i inne czymże są, jeśli nie abra.zami buntu człowieka., który w najcięższych 1UJ,Wet warunkach
nie rezygnuje z walki i nie daje za wygra,ną.
TJ', Polsce rychło pozna.no się na ta~mcie G·orkiego.
yy Już w roku 1900, a więc za.ledwie w osiem lat
po debiucie pisa-rz.a, uka.zał się tom jego opowiadań w
języku polskim. Wcześnie też tea-try nG_;#Ze
przystąpiły d-0 wystawiania jeg-0 sztuk na scenie. Tea•t ry łódzkie wpr011.Vadzily Gorkiego do repertuaru na
dłu.go
przed pierwszą uwjną światową.
Za dyrekcji
Aleksandra Zelwerowicz.a wystawiono w Lodzi ,,Dzieci
s-łońca", a 11C1;stępnie „Wassę Żeleznową". w której tenże Zelwerowicz rog-ra.l rolę P-rohora. W
okresie mię
dzywojennym również dość często sięga.ty nasze tea,tr;1
po jego sztu.ki. Nie zmieniła się ta sytuc,cja i po ostatniej wr>jnie. Okazuje się, że utwory sce-n;czne Gorkieg?
wcale się nie' starzeja. Są wciąż żywe i dla aktorów
ba.rd2l0 atrakcyjne. Nie mniej o.tra-kcyjne dla widzów.
Czy.tefoik
na.sz
dysponuje
16-tomowym
wydaniem
„Piis'm" G0<rkiego po polsku.
Sq tam rzeczy piękne,
wśród ni-eh i te mniej zn.ame jak np. -O>:XL1'te na mowwach pe>lsk.ich opowiadanie „Boleś" W U'l'Zekladzie nieodżałowanej
pamięci Jerzego Wysz·omirskieal'.J
pracownika ,,Dziennika Łódzkiego".

z przyozvn twch 1n1k
racio:nalne i dalekowzr~me
planowanie tej ,
dziedziinv J!0\9T}ndairki
h<>dowlanej. W 194-0 r. istniały w
ZSRR tylko 22 niewielkie saw
chozy hodowla•ne.
Po W>Oinie zaczęto tworzrvć duże, wy
>pecjaJi'.llowan.e gJospo<famtwa
hodowlarne. Przyn~o.>ło to nie
tylko wzro;;t produkcii futer
(przy iednoczesnvm obniżeniu
kosztów wła"11ych). ale również
pOJ>rawe jakości i I'Q'Z.<:.zerzenie asortymentu skórek.
W 1967 r. radz·!eck' P e:e>"Dodar
stwa -hodowJ.arne dostarczyły Ciekawostki
4 miliooy skórek. w tvm
mln z norelk. 500 tys. z niebieskich lisów, 400 tvs. z li~ów srebrnych i 100 tys. z SIOooli.
ces.ów

;est

·1

JAN KOPROWSKI

ze świata
31---------------

Ta1k wielk!i WZJr-0.;;t ~ulk
c.i i .możJliwy był rówm'eż c!Zię
ki temu, że l!<Xoodar.stwa hQ
d'owJ.allle zostały w znacznym
stopniu zrnechamizowane dl"az.
że metody kh Praą..r opi'el"Qją sie rn:a racjomailinych, na-ukowycti podsta waoh . wypra.oow:vwarn vch
w
iooytu'lladl
MJ\.lil{'()W10-bada1WCZych.

Pi1ułka i wyżywienie
C1raz więcej błękit11eeo dymku
u rod zei'l odgrywa
• •
w
We wszystkich grupach wie-

R.i!:gułacja
kapitalną
rolę
rozwiązaniu
problemu
żywnościowego
w

iwiatowej
skali,
oświadczył
niedawno dyrektor generalny
FAO, Addeke H. Bijrma. Gdyby
chcieć
zapewnić
każdej
istocie ludzkiej, na ziemi zaspo
kojenie tylko najbardziej niezbędnych
potrzeb, trzeba by
zastosować odpowiednie środki
celem ogra.niC?.enia
obecnego,
niezwykle szybkiego przyrostu
naturalnego. -

ku
liczba
palaczy
w
UMA
nieustannie
wzrasta,
mimo
ograniczenia reklamy papierosowej, mimo ostrzeżeń załącza
nych do każdej paczki papieros6w. Z badań przeprowadro
nych na ten temat w siedmiu
wielkich miastach amerykań
skich

wynika.

że

wez1'rania

uczonych i lekarzv nie odniożadnego skutku.

sły

(j)
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Pamięci

Narod owej
Jak co rok!U w kwietni.u
obchodzimy Miesiąc Pamięci
Na wczoraiszym
NaTodowej.
Obywatelskieg o
posiedzeniu
Komitetu Ocł1lrony Pomników
Walki i Męczeńsitwa w Lodzi,
któremu przewodniczył przewodniczący Komitetu,
przewodniczącego

zastęi:>

Prez.
J. Lorens
obchodów
Narooowei
Pa:m·.ęci
Miesiąca
Odbedą
w naszym miesc1e.
si<: liczne akademie, uroczysw koncerty ,wieczornice h:>..T
cersk:e oraz s.potkania mtoc:lzieży z ucz.estnikarru walk o
narodu.
na:;zego
wolność
Szczegółowy 91"0gram podamy
po jego zatwierdzeniu .
wczorajszym
na
R&wnież
omawiano spra~edzeni:c.:
'NY budowy pomnika lll.alrtyna
!!oic.gil dzieci w Lodzi,
który zebrano do tej pory
240 tys. zł. W najbliższ.ym
cz.aS1ie zostan:ie ogłoszony kon
arcnakurs na rozwiąiame
tektoniczne tego pomnika.
posiedzezakończenie
Na
zakres
przedstawiono
n~a

ca

RN m. Lodzi
omówion.o projekt

-.i::ac

związanych

7!1iejsc

z.brodni

w Lodzi.

z

ewidencją

hitlerowsikich
(j. kr.)

Gmach jest olbrzymi - 6Zn a jduje s!ę
ikondvg.na cyjny.
ITla Ui,pleczu u!. Narutowicz.:;.
- porn·iędozy ul. Kopcińskiego
i Matejki - przyszłej dzielnicy uniwersytecki ej. Charak•ea:yZJUje go wysun i ęte wejś
tzw.
cie przykryte dachem
1lw!1oidalnym .o sokomplikowa
l!lej konstru1kcj'i i rnecodziennym kształcie. Drugiego takiego w Lodzi nie ma. Budynek jest już gotów.
użytkownicy
.Jego p;rzyszlj
- studenci i macownicy nauikowi Wydziału Biologii UL

Jak gosp odar owan o
w_ dziel nicy .Gór na
W 1967 r. wydano w d~el
niCy Górnej 196.647 tys. zł. Dokwotą
się
zamknęły
chody
204.386 zł. W b'lldżecie osiągnię
6-milionową
to więc ponad
nadwyżkę.

W ubiegłym roku wybudo7.078 izb (z
wano na Górnej
czego 3.672 izby z budownictwa
Jednym z
rad narodowych).
najpoważniejszych osiągnięć· in
westycyjnych 'jest wiadukt na
ni. Rzgowskiej.
Zadania -planowane w dziedzinie - gospodarki komunalnej
w r. 1967 zostały wykonane po
myślnle,- z v.-yjątkiem niepeł
nej realizacji planu remontów

drogowych i powiększenia poterenów zielonych.
wierzchni
Hraki te wynikły z trudności
drogokadrowych w służbie
wej.
Wybudowano
nię

porad
lekarską
ul.
~rzy

specjalistyczną

Zapolskiej, zmodernizowa no lo
kal dla - nowo zorganiżowanej
p<>radni przy ul. Odrzańskiej.
również
otrzymała
Dzielnica
5 pawilonów handl<>wych i PDT
istotne bardzo
co
eo znacznie po
„Uniwersał" prawiło zaopatrzenie dzielnicy,
a nawet i całej Łodzi, w to(a)
wary.

Radni oceniają pracę h ndlu
WcZO>raj obradowała Komisja
Handlu i Drobnej Wytwórczości RN m. Lodzi, która m. in.
placópracę łód~kich
oceniła
vJek' hMldlow:?'ch I gastronomi
cznych. Zwracano uwagę na
fakt, że w dalszym ciągu zbyt
mało przybywa nowych sklepów. Oddano do użytku w ub.
roku zaledwie cztery placówki
handlowe z nowego bud9wni·
ctwa, a dziewięć przeszło nPO•
ślizgiem" na rok bieżący. Nie

„Dzień

Kultury
Radziec ki ei"
popo-

godzinach
~
staraniem
TPP-R i ŁDK w -Łódzkim Doimpresię
mu Kultury odbyła
za oświatowo-artystyczna pn.
Radzieckiej".
Kultury
„Dzień
udział
M. in. wziął w niej
przedstawiciel ambasady ZSRR
i kierownictwa Domu Kultury
Radzieckiej w Warszawie prof.
Wczoraj w

łudniowych

W. PO;POW.

Odczyt na temat „ZSRR zgodna rodzina stu narodów"
wygłosił mgr T. Kozłowski. W
czasie imprezy otwarto również wystawę fotogramów obra
dor<>bek republik
zujących
Związku Radzieckiego.
Na zak<>ńczenie wyświetlono
przedstawiający rozwój
.f ilm
p~_ólnyoh republik -ZSRR.
(j. kr.)

~·.I
,~
jj(
......
.:ir.-.„„„„„

co Je.piej wygląda sytuacja w
gastronomii, gdzie przekazano
ponad i.ooo
s zakładów o
miejsc.
kon leczpodk,reślal!
Rad'ni
nie tvko oddawani.a w
ność
placówek
użytku
terminie do
handlowych, ale także sprawniejsze wykonywanie Lch remontów. W ub. roku rem<>ntami objęto 182 sklepy. 55 zakła
48
i
dów gastronomiczn ych
Prace remontowe są
piekarń.
Jednak długotrwałe. jak np. w
„Teince".
~,Rekordzie",
o zaopatrzenie
Jeśli chodzi
rynku to w roku ub. było ono
w roku 1966.
aniże-li
lepsze
Mimo to dał się zauważyć nadal brak wielu asortymentów
szczególnie w dzietowarów
tkaninach wysoko
wia·rstwie,
procentowych, obuwju i „1001
drobiazgacl}". Co gorsza, handel nie przewiduje aby ! w
poprawa
nastą.piła
tyr.1 roku
w dostawach tych poszukiwa·
ny.eh arty~ułów.
prace
oceniając
Karnisja,
wysunęła
handlu,
łódzkiego
szereg post ulatów mających na
USJ>rawnienie zae>patrzecelu
nia rynku oraz p.racy· placóhandlowych i gastronowP.k
(j. kr.I
mi=nych.

nie mają żadnych z.a.strzedo wylronawc y - Łódz
kiego Przedsiębiorstwa Budow
nictwa Miejsklego nr 1. Niemniej gmach me posiada jen
cze wykończonej elewacji (fa
siada dornu ,JVkry1a zositante
Nie
glazUTowym1).
płytkami
jeszcze
jest
uporządlmwan~
taJkże otoezenie. Te prace pla
nowane 9'l w br. i na pewno
zost aną wykonane przed rozroku akademickie
poczęciem
go. A może ieszcze przed 24
maja. w 23 ro=nlcę powstania Uniwersy!.i>tu Lódzkiego?
biolog.il
gmachu
O twarcie
najlepiej to
uczciłoby chy'>a
akademickie święt.o.
W budynklll cym schronielllie z:na.jdą liczne katedry niewygodne lokazajmujące
~e poroz:rz.uca:ne w k1lkud7JE>~ięcLu pun!ktad•. Sama katedra
6-klrotnie
zajm~e
zoologii
-

żeń

powi~d:hnie

więksizą

al!liżela

dotychczas. Do nowego gmachu wp<rC>wadzą się takie ka
tedry i z.aikłady naukowe, jak:
biologia, mikrobiologia . bioogól n.a.
zoologia
<'..hemia,
1ZAJOlogia systerr,.atyczna , fizjologia roślin, a.'1atomia i cytologia roślin, systematyka i
ewolucjoroślin,
geografia
nizm oraz m~-Ody'ka bioloitii.
Prz.ewidZ'iano oczywiście lic:z.;ne sale wyklao.'<>we.
B!.?logii uzysk'llje
Wydział
doskonałe warunki J>I'a<!Y pona pranmowanie
zwalające
120 studentów rocznie na 1
Prz.ewidziamy
;rok studiów.
l!la rok 1980 wzzos+ liczby stt1
pierwszym
na
dentów do 280
roku, umoźFwi dobudowani<>
drugiej • cz.ęśct do i!Jlniejąee

go

już

gmach'.l.

roku na
przysiztym
W
obsz:emym zarple<cZ'l.l biologia
wybudowana zostanie zwńe
rzętarnia,

a

w

przysz:l'OOci

szklarnie. Przewidt.:je się takogródki doświadczalne.
że i
Samo zaplecze kosztować bę
dzie 12 m1n zł. Na budowę

ZA'PTJ'lA'J

NIU 303-0lf
WG.l~I

pft'J<:z

s~-

ALIMENTY TEZ SIĘ LICZĄ
N. c.: Ubiegam się o mieszMoja
kwaterunkowe .
kanie
pensja nie jest duża, ale ostat
alimenty
mi
nio sąd przyznał
na dzieci. Czy będzie się je
hrało pod uwagę przy ustalaniu dochodu na 1 człon.ka rodziny?
są
gdyż
0CZł'Wiście,
RED.:
one jed'l1ym ze składników d<>
r.hodu rodzinv.

:lonkurs muzyki klasycznej
z rzędu
w Łodzi
Ogóln<>pol(1-7
ski Międzyuczelniany Konkurs
Tym raMuzyki Klasycznej.
zem poświęcono go trójcy kia
Haydsyków wiedeńskich
·nowi, Mozartowi i BeethoveJuż

po

odbywać

raz

się

kwietnia

nowi.

trzeci

będzie

br.)

harmoniit w WYkona.niu Orkie
stry Symfonicznej PWSM w
Łodzi pod dyr. Tomasza Kiesewettera. W programie utwory Beethovena. z kolei 7 kwiet
nia odbędzie się w sali PWSM
koncert laureatów.
Równolegle z przesłm:hania
ml uczestników konkursu odbywać się będą imprezy towam. in. koncert polrzyszące
skiej muzyki współczesnej, po
kaz studenckich etiud filmowych, wystawa prae studentów
Plastypznej
SzkołyWyższej
Itp.
W Jury konkursu zasiądzie
p<>lskich
!1 najwybitniejsz ych
teoretyków muzyki z ~rof. K.
Sikorskim na czele.

gmachu biologii wydano 36
mln zł - 1 m sześc. kosztował 900 zł.
gmachu
W tej chwiil:i w
montuje się meble. Właściwa
przeprowadzk a rozpocznie sit;
w maju. z <:hwiłą zakończ•"
nia zajęć dydaktycznyc h na
u=ell!li. Kierujący tą akcją.
za.stepea reni<n·a tmdowy.' d.r
E. Czer!l1awsiki z UL s~a
l!la budowie cale dni od świ
tu do nocy, lhlTaw<l zając k a ż
dy szczeigót. żywi np. obawy
usytuowainierr>
z
związane
samego gmachu. Sale laboratoryjne skierowane na połud
l!lie narażone hedą na dzial;:isłonecznych.
promieni
l!l1e
Lniane zas.l-0ny n ;ew1ele pomogą. A na żaluzje alumini<>
za~·ząd Inwestycji Szkńl
we
Wyższych nie stać . Pot.rzeb:rie są na ten cel dewizy. Może znajdzie się w Lodzi hojny mecenas? - zakl<m pra(A Pl
cy.
Forto - A. Wach

której szeroką
pięć
prowadzi.
scen dramatycznyo h, dWlie mu
zyczme. dwa teaJtry lałek, a
częściowo również Teatr Ziemi Lódzkiej - w siposób ba;r
cl-z.o atrakcyjnv zorgani.zawane będą obchody VII Między
narodowego Dnia Teatru. Bę
da one tTWać do 5 kwietma.
Wcrnraj w Teata:ze Wielkim odbył się uroczysty koncert inaugu.Tacyjny . Przemówienie okolicznościowe wygło
sił prezes Oddziału Lódzk:ieigo SPATiF K. Iwiński. Podm. i.n„ że tegokreślił on
roczne święto teatralne odby
wa się pod 1akże aktualnym
w Lodzi ha<>l".>m „Teatr a pui przyrobo~nicza"
bliczno..~ć
oomnial o tr1dzi<> anonim<>spowych czesto działaczy
łecznych oraz aktyw1stfrw kul
k.brzy prrez róż
turałnych,
ne akcje starają s!e zbLlżyć
t e a.ta: do szerokich mas WiW l.od.z.i, w

działalność

-------------------------------

Ciekawe inicjatyw y UR ZMS

Studium wiedzy praktyc znei
łC Klub krótkof alowcó w
-te Sekcie zainteresowań i wyciecz ki
il

Uniwersytet Robotniczy ZMS
każdym rokiem rozsterza za·
W
działalności.
kres swojej
tei c!lwili w zajęciach tej orponad
uczestniczy
ganizacji
i nie
J.500 osób. Dla nich bo również
tylko dla nich dla młodzieży Zl\IS-owskiej zrze
szonej w kołach zakładowych,
szkolnych i klub~h środowi
skowych m. in. „ Wróbelek"
i „Karolek',, Uniwersytet R?·
bQtniczy organizuje szereg cie
kawych :r,ajęć.
W ~,Pałacyku" pr:zy ul. Piotr
!<:owskiej 262, gdz~ w ZŁ ZMS
mieści się sekretariat UR, eodzwonią telefony w
dziennie
dotyc~ących różnosprawach
rodnych form pracy ku1turalno-oświatowej tej placówki. W
czasie naszej wizyty, w ciągu
tTzech godzin insj;ruktor kulmgr Janina
turalno-oświatowy
~ rzesik dwoiła się i troiła zawyciecZ'kl zagranii.człatwiająe
abonamenty do
ne. odczyty,
bilety do
filmowego,
klubu
tea,trów itp.ezasie UR
W najbliższym
ZMS zorga_n_izuj„ studium wiedzy praktycznej. Raz w tygod
niu odbywać się będą zajęcia,
w czasie których słuchacze zapodziewczęta i ehlopcy in. z zagadniesię m.
znają
niami, które dotyczą kosmetyki, malej mechanizacji w domu np., jak naprawić żelazko
elektryczny oraz
czy piecyk
praktycznych porad z zakresu
umeblowania mieszkania.
Inna,' nie mniej !,nteresująca
UR to projekt
zajęć
forma
zorganizowani a klubu krótkofalowców, który będzie się mieMiędzyzakładowym Dościł w
mu Kultury „Włókniarz". Pow
uzależni<>ne Jest
stanie klubu
w tej chwili od skompletowaaparatury.
odpowiedniej
nia
Od dłuższego już czasu przy
UR pracują ~ói;ne sekcjE'! zainteresowań m. in. filmowa i tea
t'l'alna. OrganLziuje się dyskusje na temat obej•f'Zanych sztuk
i filmów.
Wszelkie jednak rekordy bijak zd<>łaUśmy się zorien
ją tować w czasie naszej wizyty
w UR - wy.cieczki zagranicz-1
ne. Do tej pory zorganiz.owano ich 3 do NRD w pas konwencji. ze zwiedzaniem drezgalerLi. O!?_ecnie pladeńS>kiej
wycieczki
nuje się następne
do Drez.na i Berlina. Słucha
cze UR korzystają ze specjalnych zn .iźek.
Nie tylko jednak za g.ra'!li·
we własnym
tak_że
ale
cą,

z

placówka
oświatowa
mieście
zajmuje się organiza.cją
ZMS
wyinteresujących
nie mniej
cieczek. Zwiedzanie zakładów
„El ta", Elektroc i epłowni. Muzeum Historii Ruchu RewoluBibliotek! im. Wacyjnego,
a nawet prosektoryńskiego,
rium A.kaderni!i Medycznej
te osta!Inie elfa słuchaczy kUrsu przygotowawc zego na stuoto niektóre
dia medyczne w y ci.ecz-l<l po Łod:r.i.
formy dziaTe różnorodne
łalności UR ZMS, które eieszą
zainteresowaolbrzymim
się
niem, z pewnością przyczyniają się d<> dalszego uatrakcyjnienia pracy kulturalno-oświa
towej tej potytecznej placów·
ki ZMS.
(j. kr.)

nil, że służye on.i będą SlpTawie pokoju · i socjalizmu, a
taikże podzięk.owal wszysflkim1
którzy pomagają tea1lr'Om w
partyjwładzom
ich pracy:
nym, miejskim i wojewódzkim, TPL. WKZZ, prasie, radiu, telewizji, ZHP Ltd.
Z kolei odbyło się wręcze
nie Odznak Honorowych m.
L<>d.tz:i zasłużonvm artystom i
pracownikom 11aszych teatrów.
OtrzymaJ.i je: B. Boikowsiki,
W. Chwiał
D. Biurkowsk.a.
kowska. M. t.a-pi ńSlka-Parnel,
I. Malkiewicz, H. Pawłowicz.
J. Prosnak, H . Romanows kaWojtyra, J. Sz;punar 1 A. Zomer.
Dekoracji dokonat przewod
niczący Prez. RN m. Lodzi Edward Kaźm!f"rczak. W 1mie
C>artyjnych oraz
władz
niu
władz miejskich i wojf"wódzkich podziękował on naszyw
aktorom za ich owocna pracę dotychczasicrną i życzy! po
wod?.enia w dalszej. pro sozą<'
:ich przede WRZY'Stki.m n st a.ł e
jarealizowanie .1a.sła. p ad
kim odbywa się tegoroczne
.św'ęto teatraJ.n<>
artystyczn ej
części
W
p:r<.•\f" ~ '11 " ""
bardzo boga tY'l'O
gorąco ok 'a"'k:wa
wysitąpil l!lY przez !ic.7:me przyby lv<'h
Zespól Tańca tm
gości
Harnarrla.
Wieczorem w sali T~atru
Rozmaitośei zespół Teatru J;iz i..T nczyst ą
wysrt.ąplł
racza
W. Subo t1ca
p.remi-erą sztuki
WG.1\.Apel" w reżyserii .J
przeds>taw ienin
Na
<"Zaka.
byli obecni: autor V. Subotic, sierdecznie przyjęty przez
m'az kierownik
publiczność
wydzi.alu kult1ry miasta Sambcn-e - M. Krznanc.
S.
Z kol~ wicedyrektor
Nowicka przeczytala depesze
gratulacyjne, l<:tóre w związ
ku ze świętem teatru napły
nęły do reat"t? im. Jaracza;
a delegacje w.kół, mlod'Zieźy
studenckiej i T.akladów pracy
wręczyły

Naioooularnieisi
a ktorzv

łódzcy

P. Raks a
J. Ga;os
prrelicreniu
w
z plebiscytem na
związku
aktoparę
najpopula.rn.ie,JS'Lą
Wmiora.j,

kuponów,

po

jakie

wpłynęły

rów łódzkich teatrów dra.ma.O
tycznych f muzycrmye.h, oka.o
za.to się, re największą ilośó

·
ok-zymaJi:
POLA RAKSA - artystka
orM:
Powszechnego
Teatru
artysta.
JANUSZ GA.TOS
głosów

Gra.tulujemyi

Przestępstwo

Bracia

wiązanki

arlysitom

kwiatów.

Teatru im. Jara.er.a.

M, J.

w więzieniu

.złodzieiaszkowie

towym dla m. Lodzi za usi..;
Rrzed Sądem Pawia~
.!:owanie włamanLa.
dla m. t.odzi za!kończyla się
przestępstwa
:niecodzienna sprawa. OSka.rPrzedmiotem
żonym bY! odbywający kaxę
ibY'l maleńki p.~ywatny domek
pozbawienia wolności w Cenina dalekich peryferiach miatralnym Więz~en'.ilu w l:.odzi
sta. MetaJową sztabą mani- 19-lebni Wl:odrLi.Inierz .Ję
pulowali już przy drzwiach
drzejewski (Nan.Jtow.icz.a 25>.
wejściowych, k;iedy to wl~
On to wraz ze swym kumme spłoozył ich sąSliad właś
poddany
kltóry
celi,
z
plem
ciciellki domku, który z !>-Oobserwacji
dl~ej
został
bliskiego zakładu telefonicz·
maltretowali
1PS1Ychiatryczn ej,
111ie zaw~ał milicję.
wsp"lpozostałych
dwóch
Bracia - złoclrzieja.szkowie i
więźniów. Perfidnie wymyśla
irecydywi.ścl Qtrzymali surowyli im up-0kaxz.ające zadania, a • Wy>rok: po dwa Iata wieziew razie jakiegokolwje k sprze111ia, 2 tys. 2ll: grzywny i dwa
ciwu - bHL
!1.aita utraty :iifa,w publicznych
li honorowych pra.w obywaSprawa oparła się o wła
(Lwl
tels.lci.eh.
dze więzienne, które sk.ie.rowaly ją do sądu. Jędrzejew
ski za sadystyc:z:ne wyczyny
ekazany został na daJl~ ;p '!>tora !l'oikJU więzienia.

Do konkursu, którego inicja
jest
organizatorem
torem i
łódz
PWSM zgłosiły swych
da.wnych
łódzka
o „Wi~r
polskie
wszystkie
teatralnych"
uczniów
kich wspomnień
w sumie
uczelnie muzyczne:
- spotkanie z W. Jakobińską,
Dw.aij br.aoi·a: .Jerzy Pruski
wystąpi 17 pianistów, to solis. Nowicką, K. Mackiewiczem
{Zawlsizy 22) i Leswk P. (Bastów śpiewaków, 9 duetów, j
1 M. W<>źn•iakowskim,' o gooiz.
zespoły trzyosobowe, 7 kwarte
18, w Klooi<> · MiPilK (Naruto=rowa 7) ka;r.anii . }uż w.i.elotów smyczkowych i z kwintPwlc-z:a 8-1()), połączone z otwar
lkrotnie za różnego rod'zaj;u
ty.
ciem wystawy Il!'· „ Teatr łódiz
odipoiwiadali
;przesitępsitwa,
Imprezę otworzy wielki kon
kl na stairej rotog>r-afili".
ositatnio przed Są.dem Powiacert (31 bm. godlL. 19.311 w Filo „W setną rocznicę urodzin
M. Gorkiego" - -odczyt p.rof.
W. P<>p.owa. w języiku rosyj- &IRHRAHlllHAll lllllAlllllAIHHllll lllllllAllllllllHlllU IRllHllllllllRIUIH IRDllllllllHlllllllU llHIRllllHllllQllll llllllllllllftllllDRll lllllllRlllRllllllllll lllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll
w Kiubie
skhn, o godz. 18,
TPP-R (Narutowicza 28).. pol:ą
CZ"'łlY z wyświetla111iern filtnu.
o „Sytuacja gosp<>darcza Pol
ski" - odczyt w Klubie LK
kach jak: Wrocław, Gdynia.
ty, kursuje on tylko w jed;ną
godiz. 18.
pociągu okresowego
zamiast
(Piotrkows~a 135), o
Od -- maja obowiązywać bę
nie ulegają
Szczecin, Lublin
s~ronę. Na s tępny pociąg z FaKołobrzeg,
o Uroczysty koncert w 31
na i.ras ie Lódź n<>wy rozkład
dzie na kolei
zasadniczym zmianom.
brycznego o 5,20 dQJeżdża do
osopociąg
rocznicę śmierci K. - Szymanow
u z yskaliśmy stały
Po rari: pi ę-rwszy od
jazdy.
dysponujemy
o
d<>tychczas,
Jak
Suwałki
przez
Gołdapi skiego, o god.z. 18, w Muzeum
hC>wy (1&,33-5,31) ! niezależnie
wielu lat, Ló:dź nie została po
dwoma połączeniam i
zaledwie
17,:Z.2. Do Suwałk kursować bę
osobowy ok.resowy
Si-tUJki (Wdęckom;kiego 36).
od tego
maco.9Zemu.
po
traktowa;na
Przez
międ~ynarodowymi.
cizie takż-<' odjeżdżający z Fa(23,0S-9,00).
kilka dogodnych
Uzyskaliśmy
przejeżdża mię
przez
pociąg
Lódź-Kaliską
brycznego o 15,18
posiadaliśmy
Dotychczas nie
Okresowy pociąg po
połączeń.
relacji
pociąg
narodowy
dzy
z
Augustów.
!
Ełk
p1)łączenia
ego
i
b ezpośredn
Zakopane
Oł5"tyn śpieszny
Warszawa - Praga - Cze~ka (go
S~no
Na trasie Kaliska Helem. Od 26 maja kursować
zamieniono nam na dwa stałe
Warszawa i
dzina 6,35)
okresowy Kaliujście kursować będzie pocląg
n o dąg
będ.zJie
osobowe: Lódź-Kaliska
p o ciągi
Wszystkie
Li psk (godz. 7,18).
tały
s
i
(22,42-6,36)
Otrzyokresowy
ska - Hel 120 ,22-6,57).
Olsz:tyn (23,45-6,14) i KaJimiędzynaro
pociągi
pozostałe
z
(10,09-19 ,11). Uzyskujemy ta ·k ż e
połączenie
mujemy także
Stka - Zakopane (5,30-14,50). A
„łapieFadowe na Południe
nociąg osobowy na trasie
Łódź-Kal.
Suwalszc zye.ną:
lepsza ko.mu-nikacja· z
więc
(p)
my" w Koluszkach.
brycz,na - Teres.po.I (16,3~,02).
przez Olsztyn - Ru20,32 Za:k-OIJ)anem i możliwość wyjazNie&te'Inne poc-iągC w ~kich kieru1117,~.
Ebk ciallle du Il? MalZllrY berz przestadki.
- -(0S=zo=--)
<- - -_-.L~()~DZIKII--.,,,--nr--7-5_4_D_Z_J.lENINlliK
' '!"9~~...

d-zów. Ptrez.es rwińskli w imienitu akltorów l:ód0klcll zaipew-

•

* •

Dogodne p1łączenia z Mazarami, Wybrzeżem i Zakopanem

ja,kiś

ulictł
ochla.1><1ł mnie

Prze-chodzilem

kiera.wc11
•wódka,!

I ARZE
(Doloończenie 2Je

9tr. 1)

Jem w UZUlpel!n:ierulll rozszerzyć
moją argumerutacj", gdyż uwa
żalh,
że
sprawa .. Dziadów"
Ill:e może być wy;rywana z
('alości
naszego życia,
naszych spraw
kultura).nych".
PodchwYcił ten motyw Stefan
Kisielewski, mówIąc: "ProSZ":; państwa, byloby rzeczy.wiś
cie rzeczą śmies>zną, ;(dY'by.~
my dzisiaj mówili tylko o
19p1'awie "Dziadów" nie T2lUcając
jej na szersze tło".
.;:\ije chodzi po prostu o
.. DLiady"
oznajmił
Kola~{Ow9ki. Chodzi o waxu:nki
jjst~ienia
kulibury narodowej,
ktr,ra karl<l'\vacieje pod wp!y
wem niezliczonych ciosów ... ".
Na zebraniu oddzialu war5zaw9kiego z.r...p dano wiele
!prób
owego
. ,rozszerzania
ar~entacji" .
Narz:w:iska ludzi, Jctóxzy w tym celowll'l:;'
opinia pUJbliC7lIla SiłylSzała nielI'az. "Cz.yż'by z rewolucyjną
budową nowego ustroju, z samą .zasadą :komunizmu zwią
zane było zło immanentne?"
- pytał retorycznie Słonim
s'kL Wtórowa! mu Kisielewski, szafując' zwrotami: "wandaJ,i:zm duchowy" i "d)'lk!.altura ciemniaków".
Perfidnym
zarzutem antysemity=u usiłował zasłonić &We rzeczywiste antencje
Paweł
Jasienica; January Grzędziński, który jawnie wSl;>iera swym pió!rem zagranlcne OOr'odki wymi€lI'zcmej
przeciwko Pol~e
Ludowej propa.gandy imperia
li Sltycznej, pOSlUnął się do pelII1Ych
nienawiści
inwektyW
pod
adresem.
MiniSltersŁwa
KUJlt\llry i Sztuki 06wiadJczaOą<;
dę

że

mają<:

,,<pelną
między

swobo-

wyboru"
m ind\!Itrem MotYlką a carskim satrapą NowOSliJloowem OiJ)OW'iada się za tym OSItaJtnim.
L.eszek Kołakowski uznał,
że projekt rezolucji ;p.riZy,gotowany pr.zez Kijowskiego - a
wiemy dzit1, że było to po'SlUnri.ęcie
zsyU1orurcm:l.zowane z
wjch!rzydel~ką

akcją

na

Uniwernytecie WarszaW9lcim__,nie odda'je w pełnYCh 'CQ7miarach tego sprzeciwu i roz
gorycren.ia:
proowokowa:nego
ipI'zez obecne administrowalIlie IkJUłtruxą <pOlską"_
Nie S'lJCrllęCiLil
Kolakuwski
lllajO'Sltrlzej~ słów by odmałOW3!Ć
I!rułlbu!ry

:r7RJkomy

polskleJ.

,PY'ZY'Sl"

twIi:ertlził, że

"n<U'OSIla ogromna m.asa lIlieuchronnego 9j)rZeciWiU, g01"Yczy, zawiedzionych oczekiwań,
poczucia sytuacji beznadzie.jIllości, dowodów ruekompetencj[ i nieudolności w kIerowaniu kulturą". Mówił o "obezwładnieniu" teatrów, o "degrengoladzie"
filmu po15lkiego, o "dewastacji życia duchowego·'. W t.ym potoku niepohamowall'1ych zarzutów nie
~iczących
się
z obiektywną
rzeczywi-stością
zawarty był
atak
na
w~zystkie
w
astocle dziedziny współczesne
.lrO ż)'1cia Polski.
Ten atak b}'1ł Koła!kowskie
mu potrzebny po to, by zakwesotiQJ1ować w 51 z e l k ą ingerencję
kierownictwa politycznego kraju w sprawy wy
ibor.u i upowszechniania treś
ci
ideowo
art)'"Sltycznych,
rzakwestionować politykę kRlIIDu!Tal;ną państwa i jego Wjpływ
lI1a rozwój
!kiultłiury
natl'odo-

wej.
Za,pyta,jmy, gd)'lby nie ten
!wplyw i ta rola państwa, jak
oprzooiegałby

i

rozwćr.i
kułt1l'ry
jaka byłahy sytua-

sztuki,
cja samych twórców? Ilu z
illich bez opieki i pomocy

państwa mogłoby rozwijać SlWą
twórczość?
De
teatrów
w
!Polsce ostałOby się bez wielkich
państwQWych
dotacji?

Ilu

KULT'URA

POLITYKA

8JlctorQw

ZOSltaloby bez
chleba, Hu: literatów bez moż
lliwOŚCi wydawniCZYch musiałoby podjąć trud zarobkowalI1ia poza literaturą, jak dziaqo si~ ongiŚ z najwi.ększymi
naszymi ,pisa=i nie wyaączajc.c Reymonta i Zeromskiego i jak się dzieje z re,g\Ky dziś nawet w najtbogatszych kra.j'ach kapitalistycznych?
Krótką
wY'Powiedt Jernego
And,rrzejewskiego chM.akteryzował ten sam brak
od powiedzitalności w
ocenie dorobku
Polski LUdowej. Wedle And,rze
jewskiego ,,już ni<! istnieją slo
wa dC<ić
umia.rkowane,
aby
wyra,zi.ć ogrom sprz.eciwów, ja
kie muszą ogamiać w oblicz.u
pOO'ł:ępująeego z r<>ku na
rok
procesu wyjaławia.nia
i nis?czenLa polSkiej myśli
i pol~kiej kułtu-ry". ..Sam bY't pol
skiej twórczości i po!skiej kul
tury jest zagr<xżony wołał
dra<natycznie
autor
książek
wyd1awanych bez ograniczeń w
oLbDZyomitCh
nakładach - - ... W
P\:>l1SCe wbrew oficjalnym raiPor.tu.m, spMtW07JCianiom i relacJom dzieją się ,,,",€Czy pue-

ciwne podstawowym
prawom
egzystencji
!!połec2lned,
polity>Cznej i moralnej".
Myliłby się ten,
kto sądził
by, że W przem6wienia'ch Kołakowskiego
i Andrzejewskiego znaj(lzie analizę sytuacji w
dziedzinie kultury pOlskiej, analizę,
jakiej należałoby ocze
kiwać od czlowieka nauki ezy
pisarza. ZasklepienI w jałowej
negacji, roolni byli tylko do
histerycznych
wręcz
atak6w
na pOlitykę partii i władzy ludowej.
Front tych ataków
wspa,rł
również swoistą teorią .. niepodzielności kultury" Artur Mię
dzyrzecki.
"Nie ma W niej
(kUlltuTzę)
niepotrzebnych ludzi - twierdzlł. - Jest organiczną
całością
ze
swoimi
wszystkimi ogromnymi 05iąg
nięciami,
ze wszystkimi wielkimi jej przedstawiclc1ami i
pracownikami. aż dll na,jdrobtniejszego -pisa,rza.
Jest jedną
całością, a,lbo jej nie ma wca
leo Nie niómla rezygnować w
literaturze z pana X, Y czy
Z-ta, to jest niemożILwe, chociaż sezonowe -druki publikowane
w gazetach literackich
próbują przedS'taVl'ić sprawę ma
czaj".
w osobliwym świecie ,,.niepodzielnej
kultury"
Między
rzeckiego niknie, jak widać.
potrzeba wyboru i wa'rtoś"io~
wal1ia, postawiony zostaje znak
róW1llości między pisarzem, któ
ry broni wea'łów humaniZ'IDu
i postępu, a głosicielem- Idei
najba'rdziej
wstec2lI1ych,
czy
nawet
zg, oła
faszystowskich.
Każdy :lest przecież
jed=kowo "niezbędny".
Odch.odząc od sprawy "D.zia
dów" w kie runku patetycmej
"impro.wizacji"

czytał

Międzyrzecki

ze z góry przygotowanego tekstu:
..... musimy d~i
siaj o tych sprawach mówić i
pr'zypominać, waląc tutaj sta'r
ga.nymi ner\Wlffi.;'" aTytmią naszych serc".
Warto dodać, że także przy
tlaczająca
więJk.szOŚć
innych
OTatorów, którzy sięgali do
lI1ajwyżSlzych
rejes!.rów świę
tego oburzenia, trzymała gię
śc:iśle z góry p;rzygotowanych
lte.k.stów pisanyoh. W dyskiusji
lI1ad
porządkiem
dziennym
Jasienica ozna.jmi1, że "zo~
!S1anle z;gi!'oszona rezolucja (... )
!Powiedzmy Slobie szczerze taka rezolucja jest już go tvIWa, nie będzi.~y jej dopie!rO przygoto'h'ywać, czy też p.i~
sać na kolanie". Potem chodziło już ty1ko o to, by wy~ać pOjedynek z rozSlądikiem
li rozwagą, zwyciężyć w "rozrobie".

Do
tych
nie<>dpowiedział
lI1ych i pełnych fałszu gl'osów
przylączYll: się
Zygmunt Myciel Siki muzykolog, redaJ,tor
"Ruchu
Mmz.ycznego".
Wypowiedział się
przeciwko
J:rZekomym ograniczeniom wol
1ll000ci twórczej w specjalnym
liście
solidarnościowym
do
lI1adzwyczaj'nego zebrania war
szawslkiego <Jddziail:u Związk-u
LLteratów. Jest to przyklad
dema,g ogii szc.;;ególnie jaskra
wej; Wiadomo. że partia nasza popiera
od lat rozwój
otwt>rczości muzycznej i przeznacza na ten cel
niemałe
środJki
n.ie nakładając żad
lI1ych ograniczeń. Rozkwitają
IW Polsce wSlzysvkie kierunki
muzyczne, także najbardziej
modernistyczne; polscy kompozytorzy tworzą,
co chcą,
tiak chcą, gdzie chcą i dla
!kogo chcą. Są wśród nich i
tacy, h.-tórzy '-,'Znali za właś
ciwe sprzedać swoją twórczość
fj,r mom nie polosrkim,
Jecz zachodnioniemieckim.
I
IOto p3ll1 MyciE>lski, który sam
lnieraz
o
tym swobodnym
rozkwicie
polskiej
muzyki
mówił p\llolkz-'lie,
przyłączyl
si.ę do chóru rewe-lersów połitycznych. Nie o muzykę tu
chodzi, lecz znów o pol!i1ty!kę.

Na 2Jebran1:u
inspiratorz.y
wrogiej kampani,i nie przebierali w środkach, by za;pewnić Slobie przewagę. Orę
daw.nicy "liberaJizrrnu" i "lI1iepodzielności
kiuJtury" z zaciekłą nietolerancją usiłowali
zagłuszyć kawy głos SljJoko~u, il'ozwagi i. umiarkowania.

SzcZJOdre sza.fowal!1ie za-rzutami bez pOlkIJ""'ia i wydllbrzymia,nie realnych niedomagań
miało słuri.yć
"uza9adnie-niu"
ttezy o rzekomym "zagrO'Że
Illiu kultu;ry narodowej" wywolanym polityką k!ulturalną
Pols.ki Ludow-E'j.
Zaciekłość
tegO ataku i
podjęcie
go
'w>lalŚnie
obecnie w
powiązaniu
z.
wichrzycielską
akoją na UW, wskatZiUje na
źródła wY'boru taktyki., znajdujące się p o z a sferą kiultury.
Polltyik:a h'IUltllra1na,
którą
:realizuje obecnie nasza partia ~ władza państwowa, nie
została
uksztattowana
dziś
czy wCZO!raj,
lecz jest wytyczną działania od wielu lat,
dorobkiem ok:'esu popaździer

IIll\lkowego.
M<lIi;na um&'! za
swoisty paradoks, że inicjatorzy
awa.!IJtI:.!ry polityc:zmej
oSlłania'!lej fr~S'ami Q "ob!ro
:nie kultUJry" wY\SZUlkali sobie
odskocznię właśnie w sferze
życia teatralnego. Nie ma b0daj we wSlpÓł1c:zeSlnej dramaturgii wyhitnych dziel, które
lI1ie znalazłyby drOgi na polskie sceny teatralne. Są one ,
otwarte dla całej w istocie
dramruturgi,i ś"-.viatowej, należącej
do najogó1niej pojmowanego
nurtu hwnanistycznego. Pomińmy klasykę świa
tową
st;a!e obecną na pol",kich scenach, Beckett, rone&co, Sartre, Dtirrenmabt, Miller - oto garść nazwisk, któ
Ire
Hustrują
zróżnicowanie
ddeowo-artystyczne
dramaJto!pisarSItwa z3Jg>rall1icznego, wy!kO<rzystywanego przez tea.try
iP'Ol'Slkie.
L.iczni OIbserwaJtorz.y Q!: Z1lg,ranicy dostlI'zega'Ją i dcce~liają to. że w kraju naszym
lI1ie tylko stoSluje się szero!kie kryteria oceny dziel prze
!Znaczonych do upowszechniania i stawia $ę im wySOkie
IWymagania artystyczne, lecz
'taokże zapewnia swobodę wypowiedzi twórców i przeznacza na
działalność teatrow
rznaczne
środki
finansowe
państwa.
T)"l!ko z zacietrzewionej negacji mogą się rodzić
zarzuty o
krępowaniu
wylpowiedzi twórców w kraju,
w
;mtórym
wychodzą
ksi.ążki wS'zySltkich wylbitnych
pieaTzy
naszych czasów, w
którym film cechuje dalelko
poSluni.ęta
swoboda eksperymentowania,
poezja otwa1'ta
fiest
na wszeLkie przejawy
nowatorstwa, plaSltyk.a .i muzyka rozwijają się we wszystkich konwenojach, w filorzofii i dilmych na'1:.'k.ach społecznych iSltnieje szeroki kon
taIlct z wspólczeSlllymi prąda
mi intelekltuałnymi.
N.asza praktyka odpowiada
założeniom ,pohty'ki kulturallI1ej. piI',zyjętym lIla lU i IV
[Zjeździe PZJPR.
czytamy w u" ..• partia chwale IV ZjazdU - poc:wwa
jąe się do
odpowied~a!ności
za rozw6j socjalistycznej kultury narodowej, stwarza szerokie ramy swobody dla twór
czości i
działalności kulturaln~j, a
zarazem stawia w tej
dziedzinie określone 'wymagania
ideowe -(... ) pragniem;r,

aby l-iteratura i
wielostronną,

szttłka pokabogatą i
pl'ZeIlikniętą s0-

cjalistycznym

humanizmem

zywały

prawdę

żyda

-

przewOdnią ideą
naszej działalności.
Nie powinno być na

tomiast miejsca dla utworów
i sztuk, których wymllwa ideologiczna i moralna
wymierz~na jest prźeeiw socjalizmowi.
Partia
nie wtrąca się
do
spraw warsztatu twórców, nie
chce narzucać im recept i wy
magań, jeślf chodzi o formę i
technikę
wyrazu,
pozostawia
też pole
dla nowatorstwa i
eksperymentu. Najgoręccj wszak
że popiera utwory i dzieła, reprezentujące
wysoki
poziom
artystyczny, które odpowiadają potrzebom dUChowym - szerokich rzcsz czytelnikÓW, widzów, i słuchaczy, i rozwijają
ich upodObania, gusty i zainteresowania w kierunku zgod
nYm z socjalistycznymi celami
wychowawczymi partii".
Taka d~t
p ozytywl'lla
!PIlatforma;
lI1a kotórej pag:tia
opiera swą więź ze środowi
skami !fiwórczymi i swą prakItykę

krulotural:ną.

Ozy oznacza' to j Ze pra!ktyIka JeSlt z-,a,wsze 'niena,ganna;
ze nie zd3!rzają się błędy i
IPOmy~ki ?
OC'Ly1\VJście,
błędy
się
zdaxza.ją.
O
praRtityce
zawsze można d)'"Slkiutow.ać i
I!laprawiać
to,
co IJajprawy
lWymaga.
Insptra<torom WaTSZ3wskiego zebram.a lI1ie chodziło jednak iJ' merytoryczną
dyskusję ani o !rZeczową ikrytykę
uchy'bień.
NadzwyczajlI1e ze'b!ranie oddziaŁu warsza.wskiego zr,P Silużyl:o wedle :ich intencji wyłącznie ce110m
politycznej
delmonS'tracji, n~ędzaniu wiatbru. w żagle SILom antysocjalistycznym. OśrodJki antypolskiej propagandy i dywersji
idedlogiC2lIlej chcą. rzecz olCZy1\ViSlta, :żerować na !ka:idej
rtaikiej demon.st.racjL
Trzeba wrrazić uznanie dla
It.ej części; niestety, mniejszości, pisarzy obecnych na sali,
!która zdoby>ła się na aktywIlly Slp!rZedw
wobec potQ!ru
linweikltyw i osk3ll"żeń, wyroie!rzonego w polityk-ę
Polski
lLudowej. J eSl~my ;przekonani, że stan<JWisko tych piSla'Xzy znajdzie poparcie wśród
tych wSlz)'"Sltkich ludzi pióra,
lkitórzy Jl<l'CZI.Lwaj ą się do rzeczywistej
.:x:lpowiedziailiności
za losy kuiltury w Polsce L.udowej.
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na \POMOC
domowa
na SLUSARZA, monterów silnikOWYCh, stolarza, opeil • • • • • • • • • • • • • • • • • • \SAMODZIELNY
pokój POKbJ subl<>katorski do PCl\IOC do dziecka
stale potrzebnI!.
Piotr- stale do lekarza potrzeb ratorów na, koparki i dźwig samo)ezdny - miejł
su.l>lokatorskA w centTum wynajęcia. Tel. 394-42
]{Owska 166-3, tel. 342-13 11a.
Piotrkowska
277. sce pracy: Tra.ktoro..w~ 10$ ora~ 1<;0paC:lY , Plurawy.najmę.
Płat.ne
z górzy kanałowych i starszego inspektora eitonomiry. Oferty ,,5()413" Prasa, POKOJU sublokatorskie- po 16
51209 g m. 7, Lewandowska
cznego do spraw zaopatrzenia ze znajomością czę
P iotrkowska 96
go z wygodami,
na'jchętniej
w
śródmieściu
~
~
ścl zamiennych do samochodów i sprzętu budo:
Wlanego - zatrudnI zaraz Miejskie Przedsiębior~
•
•
•
.,WARSZAWĘ" nową ku poszukuję.
Oferty
pię·
Tel. 311Hl6, godz. .,50639" P ..asa. Piotrk'Ow
stwo Robót Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Ło
dzi, 22 Lipca 5.
1282-k
•
M.ltL1UłSTWO BUDOWLANE
1.3-15
51196 g ska 96
,"-_ _ _ _ __
•
IZBY RZEMIESLNICZEJ
KONSTAlNTYNOW
lo!\fATEMATYKI,
fLzy,
k
i,
:
•
STARSZEGO technologa obróbki cieplnej, starsz~~
•
klejowe, olejne.
kal S'klepowy oddam W chemii
udmela student.
W związku z wprowadzeniem nogo technologa obróbki skrawaniem (do działu
ELEWACJE FARBAMI
::.. ~cmstantynow,
..
TE'1. 556-52
50395 g
głównego
technologa) oraz radcę prawnego, forwych
zasad
i
trybu
opłacania
składek
19 Stycz ANGIELSKIEGO
namierzy, rdzeniarzy, oczyszc:llaczy, szlifierzy, trana ubezpieczenie \ społeczne i na cele
elDUlsyjuymi,
~la 8. tel. 269
50855 g uc<zam. Tel. 307-64
serów. frezerów,
tokarzy na tokarki pociągowe,
3 POKOJE,
kuehmę,
M TY
"
emerytalne oraz rozliczania zasiłków
wiertaczy j robotników niewykwalifikowanych za_ MALOWANIE 'KONSTRUKCJI
bloki (48 m kw.) (oko- MA;rE A
KI,
flZ~kl
wypłacanych przez zakład pracy, Izba
trudnią natychmiast Zakłady Mechaniczne im. J.
-".TTANYCH ' ....... -1
1
lica Radi-ostac;)i) zamie- u<iz~ela studentka, WolStrzelczyka w Łodzi. Zgłoszenia przyjmuje dział
DRE '".1'1.1
ogn Onię
na roW1l1ol"Zędne o c7.anska 112-,15,
g~z.
Rzemieślnicza w
porozumieniu z Zakadr Zakład6w MeChanicznyCh im. J. Strzelczyka
~ _
większym metrażu, mo- 18-W
5119~ g
kładem Ubezpieczeń Społecznych orw Łodzi, Wólczańska 178, W godz. 7.15--15.
1252-k
Że być W starym budow NI)WOCZESN1I: krój dam
ganizuje zebrania rzemieślników za•
nictwie.
Oferty .. 504110" skI. dziecięcy opanujesz
KIEROWNIKA 5ekcji zleceó i umów zatrudni natrudniających
pracowników
najem•
Pras'a. Ph>t.rkowska 96
POO gMWMha'łCOlcńjj:1 jWYl1Nala
tychmiast
Biuro PrOjektowania Zaltladów Włó
nych oraz uczniów wg następującego
KATOWICE _ Szopienl- zek
ec
.... e ,
a·
kienniczych w Łodzi, Sienkiewicza 47. Wymagane
•
DO 'W YKONANIA W 1961t r.
• ce. 2 pql<:oje, kuchnię, wrot 32
50096 g
terminarza:
jest co najmniej średnie wykształcenie oraz od:
powiednia praktyka i znajomość działalności inPOWl'J lTOWA spOf.,nZIELNM
• przedpolk1>j, wc., bloki SZKOŁA Cyrulsklego 1) Członkowie Cechu Rzemiosł Spowestycyjnej ze szczególnym uwzględnieniem prozamienię 1113 pokój, ku- Łódź,
Kili!'tskiego
46.
żywczych zebranie 1. IV. 1968 r.
blematyki zawierania umów.
Warunki pracy i
PRMJY USŁUG
• chnię łub kawalerkę w tel. 335-42, wyucza nopłacy do omówienia.
Zgłoszenia w sekcji kadr
:
godz. 15,30 lokal własny, Łódź.
WłELOBRAN1:0WYCB
L<.>dzi najd1ętniej blQki. Vloczesnych tańców oraz
w
godz.
1()-14.
1564-k
•
Oferty ,,50400"
Prasa, P?l()'O~. za,pisy codzien
•
ul. Kopernika 46.
•
W BRZEZINACH,
PiotrkO'WlSka 96
me
50070 g
2) Członkowie Cechu Rzemiosł Róż
ul. 15 GRUDNIA 13.
POKOJ,
parter UWAGA
0ROZPRAWY DOKTORSKIE
nych i Cechu Rzemiosł Odzieżo
•
ul. Rewolucji 1905 r. i s iedli KOZINY i WŁ.
wych i Włókienniczych zebranie
...................
pokój I piętro wygody, BYTOMSKIEJ! OKULADziekan i Rada Wydziału Biologii i Nauk oZie
ul.
Buczka (nadające RY wykonują szybko I
3. IV. br., o godz. 19, w lokalu Izby
mi Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomoś
się dla sta'rszych osób), tanio
punkty usługowe
Rzemieślniczej, ul. Mon~uszki 6, IIp.
ci,
że:
zamlenię
na pokÓj z "Foto-Optyka" przy ul.
OGt.OSZENIA DROBNE
W dniu 9 kwietnia 1968 roku o goaz. 10 w sali
kuchnią,
wygody. Ofer- Kasprzaka 29 i Spornej
3) Członkowie Cechu Rzemiosł SkóSenatu
(ul. Narutowicza 65) odbędzie się publiczrzanych - zebranie 5. IV. br., godz.
na obrona pracy dOktorskiej
mgr Mieczysława
Dr Jadwiga ANFORO- GRYS czarny
rozmiar ty ,,50403" Prasa, Piot'r- 72. Duży wybór okularÓW p/słonecznych
Kołodziejka
na temat: "Charakterystyka promieWICZ weneryczne, 91<:ór- od 3 do 5 mm, 600 kg kowsk'a 96
19
lokalu własnym, ul. Piotrniowania słonecznego w Tatrach".
ne 16.30-19. Próchnika 8 - kupt.:: Tel. 34S-24
POKOJ, kuchnię, bl<>ki SWIADKOWIE wypadku
kowska 79.
Promotor: prof. dr Stanisław Zych
KORON SKA lekarz gl- KORZYSTNIE sprzedasz kwaterunkowe, dzielnica trammajowego dnia 22,XII
Recenzenci: prof. dr Marian Molga
4) Członkowie Cechu Rzemiosł Budogodz, _,30
nekololt 17-18. Zielona 16 niepotT,zebne
Wł05y
w Koziny, mmienię na po :967 r. w
doc. dr Edward Michna.
dobne
lub większe w rano przy uL Zachodwlanych, Drzewnych i Mineralnych
Dr MARKIEWICZ
spe- zakładzie
!ryzjerskim, okolicy:
W dniu li kwietnia 1968 roku o gOdZ. 11 w sali
Pl. Niepodle- niej i Obr. StalinJ'('radu,
oraz Cechu Rzemiosł Metalowych
ejalista chorób skórnych. 22 Lipca 10
503'18 g głości,
Senatu
(ul.
Narutowicza
65) odbędzie się publiczKolei Obwodo- proszeni są o zgłoszenie
na obrona pracy doktorskiej mgr Ireny Gorzelak
wenerycznych
1&-18,
.
zebranie 9. IV. br., godz. 18 w
Piotrkowska t09
48909 I."RA WY
tylny blotl11k WE'j . Wiad<JlIl<>Ść: Piotr- się: Bogusława Doniak.
na
temat:
"Badania
nad
aktywacJą krzepnięcia
51189 g
lokalu Izby Rzemieślniczej, uL Mo:---=-===:-:----=::---100 ,I.M'OSkWl= 407" ku kowska 116. wa,rsztat o- ZgierSka 8
krwi przez kontakt z powierzchniami".
SPOLOZ1ELNIA
Pracy pię i'ub zamienię na le buwniczy
50398 g TELEWIZOR, radioodbior
niuszki 6, II p.
2178/k
Promotor: doc. dr med. Stefan Niewiarowski
Le-karzy
SpecjalistÓW wy tylny błotnik. TeL l'OKOJ, kuchnię, bloki nik naprawi najszybciej
Recenzenci: doc. dr Wanda Leyko
,~.~~.~.~
~
.. Zdrowie" wyko.nuje w 436~
56873 g
doc. dr Zbigniew Latałlo.
kwaterunkowe
(bardzo Rymiszewski.
Główna
punkcie usługowym przy
W dniu 9 kwietnia 1968 roku o goaz. 12 W saI!
dobrze
wy,pooażone), za- 39, tel. 226-99
49883
g
Al. KoścluszJd 6'1 wszel KAPRONOWKĘ "Ideal",
Senatu (ul. Narutowicza 65) odbędzie się publiczPo.lkowskiej,
kle zabiegI ~Inekológlcz 29fl
,igieł
sprzedam, mienię na 2 pokoje, ku JANINIE
PRACOWNICY POSZUKIWANI
na obrona pracy doktorskiej mgr Janiny WÓjcicne 'Oraz
przeprowadza Dzwonić:
2~4,
godz. ch1Jię w blokaeh. Ofer- Złata 8 skradziono bilet
kiej
temat: " Estry fosforanowe erytrocytów
512-14 TYNKARZY na elewację, murarzy, CIeśli, elektro- kobietna ciężarnych
badanIa hlstopatologlez- 8-11
51045 g ty .. 50.191" Prasa, Piotr- tramw.ajov.;y
z przebiegiem ciąży prawidłO
ne I cytologiczne. Tele- PRZEDNI zóer"ak, ma- kowska 96
operator6w na żurawie.
zbrojarzy, wym i powikłanym żółtaczką samoistną".
DNIA 19 marca na Ma- monterów,
3
POKOJE,
kuchnię
90
t"" 382-90
t812 k skę siltnika,
chłodnicę
ryslme zgubiono długie monterów elementów :!;elbetowycn, Izolatorów,
Promotor: doc. dr Wanda Leyko
Recenzenci: prof. dr med. Ireneusz Roszkowski
Pl.ACE budowlane, bu- do " Fiata 1300" kupię· m .kIW., śródmieście. za ·.... Iosy (.peruka). Znalazca robotników budowlanych I malarzy - w tym jeddoc. dr med. Marek Kaóski.
dy,nkd gospodarcze sprzc TĘ'l. :t12-80
512-<)., g mienię na 2 pokoje, ku proszooy o 7.wrot za wy nego z dyplomem mistrzowskim do prowadzenia
chnię bloki
i pokój. sokim
praktycznej
nauki
zawodu
zatrudni
zaraz
Łódz
Prace
doktorskie wraz z opiniami znajdują się
wyna grodzeniem:
dam. Zgierz-Chełmy, La LODOWKĘ "Foka-II" z kuchnię lub
pokój
W
kie
Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Uprzemysło·
do
wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
Kilińskiego
124,
zakład
giew.nicka
6li, Sz.uten- g .....arancją sp.rrzedam. Ro starym
2214-k
budownictwie. fry~jer s ki
51194 g wionego w Łodzi, Urzędnicza 45 (róg SędziOWSkiej). (ul. Matejki 34). Ws tęp wolny.
baeh
51197 g g o ziń ,skiego 13a->l
TeL
387-~.
Oferty
Przedsiębiorstwo zapewnia front rob6t pracy w
dochodzaca do ciągu całego roku.
DOM~K
l-rodzinny nie KAMERĘ
filmową, ja- ,,504C)1" Plrasa.. Piotrkow POMOC
Za dobrą jakość I terminodziecka zar,!'z potrzetma. wość robót Istnieje możliwość otrzymanIa premII .
wykonczony
kUplę
- pońską sprzedam. Oby- ska 96
W drugą bolesną rocznicę tragicznej
Actronomlczna 19
w~te1ska
67-11,
godz. :UAŁZEl'i1STWO poszuku SanoC'ka 24, m. 40, Wal- Dla zamiejscowych zakwaterowanie w nowoczesśmierci
czykiewicz
51222 nym hotelu rObotniczym.
Zgło.zenia przYjmuje
DOMEK 1--rodtZinny spr"eI17-19
51186 g je po1<oju
S. t P.
su'blokato-rdział zatrudnienia i płac, pok. nr 107
pod w/w
dam. Kraterowa 45 (bo
,
skiego.
Oferty ,,51065" OPIEKUNKA dochodzą adresem. tel. 552-09.
1373-k
C& 011 malego d~iecka po
PIEC, stał0i>3lny, flr~y Prasa, Piotrkowska 96
"",na Strykowskiej)
~'=c=='::---=:-:---=---lgTud Zląd ",ki eJ, urządzenie
tr7.ebna. TeJ. 4łt4-~, Szy
PARKIET
dębowy, S11- .ypia.Jni
i
stół sprze- PRACUJĄCA,
samotna bowcowa 24
51199 MASZYNISTOW typograficznych, składaczy ręcz
st. asy~tenta Katedry Historii PowszeChnej,
chy. 50 m kw .. . ~r.ubość dam. - Wiadomość: te!. poszukuje
nyCh, krajacza (introligatora)
przyjmie natychsublokatorStarożytnej i Sredniowiecznej
22 mm ku,plę.
Tel. 4~6-?6 po 16
50024 g "kiego POlkoju w śród POTRZEBN Ą. pomoc do miast POligraficzna Sp6łdzit>łnia Pracy w ł.odzi.
Uniwersy tetu Łódzkiego
345-24
50397 gl.:.:'.::..::-='....!:~..:.:=---.-::=:.:.....!; mieściu. Oferty ,,51211" mowa do d'7.ic.\..': Warun Piotrkowska ~O, tel. 310-09. Warunki pracy I plaOdbędzie się dnia 30 marCa 1968 r., o
RT
, ' I" ,.SYRENĘ 103" - stan Pr<.s a, Riotrkowska. 96
cy do omówienia.
1379-k
k i dobre.
Zgłoszenia:
FO
EPIAN "Hags p ,e 'idealny
_
s);>rzedam,
,:odz. G,30 rano w kościele św. Jerz~go (ul.
ł,óM,
A. Struga 7-16.
Dresden, krótki, krzyżo Tel. 28:/-32
51097 g POKOJ. kuchnię, wzglę
Jp.r zego) - nabożeństwo żałobne na in ten:>1169 g KIEROWNIKA sali Imwiarni - poządana znajowy, płyta meta,lowa - c...:.-'---"_""--_ _ _ -'---'-_ dnie kawalerkę - wła Hog{)wska
r j ę tragicznie zmarłego, o CZyń1 zawiada·
moSć języków obcych oraz
magazyniera branży
Okazyjnie sprzedam. - "CHEVROLET" ciętaro- snościowe, kupię, Oferty UCZ'IIA
pr z yjmę
do gastronomicznej zatrudni "Hotel Orbis Grand", w
miają pogrążeni w głębokim smutku
Oferty . .51152"
prasa,' wy okazyjn ie spr?edam, .. 51069" Prasa. Piotrkow- nauki modelarstwo Łodzi, Piotrkowska 72. Zgłoszenia przyjmuje ... -'- 1
RODZICE i BRAT
Pio1lrk'OWSka 9f}o'rancilszkańska
123
ska 96
w drzE'.wie. :to.:.::wrot 103 ekonomiczny.
2142-k
- .IN
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Prawno--e lyczne aspekt y
przeszczepień

Przy

amerykańskim

towa-

rzystwie kard:.-:>iogów powstała 15--ooobowa komisja, która
ma zająć się pra'W'llymi, moralnYffii i etr.znymi następ
stwami
prze=z.epień
ludzkiego serca. KomJSja zwoła
ła
na dziś
loonferencję,
w
której
wezm<\
'l.d:zi ał
lekarze, prawnicy 1 dzialacze spa
łeczni .
Amerykańslcie

stowarzyszen i e ka1xi1ologów
zajęło bardzo ostirożne stanowisko wo-

bec

sp.rawy

prz..eszczepien

serca

są

one

=ns

u.<Jpr·aw1edliwione

Ten oota.tni punkt jest bargorąco
dyskutowany w
środowisku
lekarzy oraz w
kr~ innych wa.rstw społecz

..

Francuskie elegantki wydają
corocznie 13.970 mln franków
na wlizelkie zabiegi związane
z kosmetyką.
Jest
to suma
równa
obrQtom
hA-ndlowym
trzech
największych
francuskich f.abryk samochodów.

W grze 571 na dzień 31 marca wylosowana zostanie
4-cyfrowa końcówka banderoli, której posiadacze
otrzymają

••••••••• ••„.

KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE PKO
z WKŁADAMI PIENIĘŻNYMI.
Jednocześnie przypomina się, że wystarczy przesłać
do ŁGL w terminie do 4 kwietnia br. szesć odcinków
„C" pięciozakładowych kuponów z jednej lub kilku
gier z miesiąca marca, aby uczestniczyć w losowaniu

i Wiosenn e:
: porzqdk i i

Wc zoraj temperatura maksy
malna wynosiła w Lodzi 13,2
st. C. Dziś w Lod zi zachmurzen ie umiarkowane 1 nievdel
kie.
Temperatu ·a od 3 do 15
st. C. W iatry słabe I umiarkowane południowo-zachodnie.
Jutro pogoda
bez większych
zmian, ciepło.
Dziś
słońce
zajdzie o godz.
18 .08, a wzejdzie o 5.25.
(Przypominamy, że dziś lmie
n iny J : na Kapistra.na i Syk- : USPRAWNISZ
stusa). (kl)
-

dodatkowych nagród w postaci:
w WYCIECZCE do ZSRR,

: w demu

....... ...,,,,.

LODÓWEK, PRALEK ELEKTRYCZNYCH,
RADIOODBIORNIKÓ W i ODKURZACZY.

,,,,
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WAŻNE

TELEFONY

lnfórmacJa telefon. 03
Pogot; Ratun.kowe
09
Pogot. MO 07 ł00·06 500-00
Strat Pożarna.
08
Informacja PKS
265-9~
lnfo,rmacja PKP
581-ll
1'EATRY
TEATR WIELKI
g. 19
"Pan Twardowski„
Tf:ATR
POWSZECHNY
g . 18 „Klub
kawalerów" (przedst. zamkn.)
TJi'ATR JARACZA (W sa
li ul. Moniuszki 4-a)
g. 15, 18 „Ogniem
mieczem"
TEATR NOWY g . 19.15
„ Damy i huzary"
MAŁA
SALA godz.
16
„Sluby panieńskie''• &:.
20

„Skiz"

TEATR 7.15 godz. 19.15
„Taka noc nie powtóny się więcej"
OPERETKA g-Odz. 19
„Dziękuję
eł,
Ewo„
ARLEKIN - nieczynny
PINOl!..~J
godz. 17 .311
„Dziecko I twia7A!:v"
HUZEA
lt.IUZ: UM

HISTORII

WŁOKIENNICTWA

(ul

(rad z.)
16, 19

CO?!ldzie?Ki.fOY?
lat 14 (rad·z.) godz. 10,
12.30. 15, 17 .30. 20
POLONIA - „te małych
Indian"
od
lat
16
(ang.) godz. to. 12.30.
15. 17 .30, 20.
V\'OLNOSC „Old Surehand" od lat 11 (jug-.
NRF)
godz. 10, 12.30,
15, 17 .30, 20
Wl.OKNIĄRZ „Porad
nik
matrymonialny•'
od lat 16 (poi.) godz .
IO, 12.JO. 15. 17.30. 20
ADRIA Pożegnanie
z
t y tułem:
„Kanciarze
Spółka
Akcyjna"
od
!at 18 (ang.) godz. 10.
12, 14, 16, 18, 20
C.7.AJKA - nieczynne
ENERGETYK „Działa
Navarony"
(ang .)
od
lat 14 gooz. 17. 20
GDYNIA „Julia, Anna, Genowefa" od lat
15· (poi.) godz. 111. Ii.30 .
15, 17.30, 20
HALK" „4
•ance10ol I pies••
Ul seria :
„Rudy. miód I krzy7.e", ,,Most" od lat 7
g 15.30 17.45. „Ptaki'"
od lat 16 (USA) g. 20

Fiotrkowska 282) godz
10-11.
Mt:ZEUM RUCHU RB:WOLUCYJNEGO CGdan l r\IJAJA - „Sami swni„
od lat 14 (pol.) godz .
ska 13) czynne w g.
16. 18. 20
10-18.30.
„Dziewczyna o
MUZEUM SZTUKI (W i ęc t.DK r.ielonych oczsch"
od
kow•kiego n-r 36) godz.
lat 16 (ang.) godz. 15.
11-19.
17.30.
20
MUZEUM
ARCHEOi.O·
GWARDIA
GICZNE I ETNOGRA· 'l{ŁODA
.. Amerykańska
tona"
Fl".ZNE
(Pl. Wolnood lat 16 (wł.) godz.
ści 14) godz. 11-17.
10. 12.39, 15. 17.30. 20
KI N A
MUZA „ostatnie polowanie"
od lat 14
B ..\ł.TYK
„Bohater
CUSA) godz. 15.30, 17.45,
naszych czasów"
od
20

s ki".

godrz.

10,

13.

Kino
polskicb
filmów
TATRY - Bajki: „Morska

przygoda"

ka

.• Liter

„Karnawał''

„b",

,,Przygoda o
Esłumo·
•ów 91 ,
•• Wierny
Jam~

OKA „Winnetou" II ser.
(jugool.) od lat 11 g.
'6
18, 20
POLESIE „!!amotność

nik"

oo

~:

zespołow

Rewia

in-

ta". IS.OO
ta". 15.20

„Pieśni

Grają

I

tańce

ba". 21.oc z kraju i ze swtata.
2' 1 Wiad. sport. 31.31 S. Rachm.aminow - „Alek<>". 22.36 Wier
sze M. Jastr~. 22 .51 Horyzonty muzyki. 23.15 ~Przeglądy i po
glady". 23.25 Serenady. 23.50 W~
dom ości.
TELEWIZJA
9.55 Język polski (kl. I lic.f
„Poezja XVII wieku" (W). 10.55
H i;; toria dla klas VI „Zwycię
stwo pod Wiedniem" (z Krako·
wa).
15.45 Wytrzymałość materiałów II rok. „Zginanie belek.
Siły wewn~trme" cz. I (z Kato.
wie). 16.25 Wytrzymałość mate•
rialów II rok „zafłinanie belek.
Siły wewnętrzne" cz. II (z Kato
wie). 16.55 Dziennik (W).
17 .oo
Dla dzieci i młodych widzów:
,,Ekran z bratkiem" ('Z Warsza•
wy i Katowic). 17.2() Teatr Mło
dego Widza: Krystyna S iesicka
- „Czerwone św iatło" (Z Lodzi).
18 05
Nad Odrą i Bałtykiem"
cze s;,;,zecina). 18.35 Wiadomości
dnia (Ł). 18,50 „U pana fotografa" program rozrywkawomuzyczny (.z Krakowa). 19.20 I>o
branoc (W). 19.30 Dziennik (W).
20.05 „Gorąca Unia" (z Ka-Łowie
I Wars'lawy). 2<l.4-0 Tea• r Kobra:
Jack Popplewell „Polisa" (W):
21.5-0 Refleksje (W). 2.2.20 Dli~
ntk. 22.40 Tę_chnika TV. Wytrzy
małość II l"-O'ku (pc:-wtórzenie
z Katowic).
23.15 Politeehnika
TV:
Wytrzymałość
Il rok
(powtórzenie z KatO'Wic).
W dniu 25 marca 1968 roku

zmarła

św i a

inż. A11łła

2Jtlane orkiestry .
obiektywie
nauki".
Wiad. 16.07 Koncert popołuclniowy . 16.46 (Ł.) Akt. łódzki~ .
ł
i TANIE
_ ł 1? .OO (Ł) Gra i śpiewa zespoi
„The Rolling Stones". 17.15 (L)
SRODKI CHEMICZNE : „Mówi pedagog". 17.25 (Ł)
U\w-0
r··
s. Rachmaninowa. 17.50 (L)
• • DO ODSWIEZANIA
ł
„Brzeg"
fragm.
18.10
(Ł)
ł
MEBLI
Przed koncertem w Filharmo• • DO CZYSZCZENIA
•• ~ii". 18.30 Uniwersytet Radio.„y. 18.45 Kurs jęz. fra'llc. 19.00
ł
SZYB
Wi.ad.
19.07 Nowe plyty.
19.30

·.~OWOCZESNE

@own •

15.50
16.00

„W

••

z:espół

Technikum
Geodezyjnego w Lodzi.
Wyprowadzenie zwłok odbę
dzie się dnia 28 marca br„ o
godz. 15,15 z kaplicy cmentarza św. Franciszka na Chojnach. Serdeczne wyrazy wspót
czucia RODZINIE Zmarłej
składają:

DYREKCJA SZKOł.Y,
RADA PEDAGOGICZNA,
PRACOWNICY ADMINISTRACJI SZKOŁY, KOMITET RODZICIELSKI
i Ml.ODZIEŻ

Dziewiątka. 20.00 Spotk_~
piosenka. 20.2'1 „Co robic

nie z
CHODNIKOW
ZL starymi nofykami
do goleDO
CZYSZCZENIA
••
nia''.
20 .30 ,,Guatem.alska marim
DYŻURY
APTEK
METALI
POPULARNE
„Nikt
się
śmiać
nie będziP."
Cies„kowskiego 5, Piotr •• 8) DO WYWABIANIA
ł
(czeski) od lat 16, g. kowska 127, Tuwima 59,
Dnia 27 marca 1968 r. zmarł
PLAM itp.
ł
15, 17. lA
Limanowskiego 37, Rzgow
po długiej i ciężkiej chorobie
w wieku lat 52, ukochany
P:-'.ZEDWIOSNIE - „Wł6 ~ka 147. Pl. Wolności 2, •• SPECJALNA SPRZEDAżł
Mąż i OjciPC
częgi północy" od lat z:elona 28.
ł
WSPÓLNIE
••
7 (USA) godz. 16, 18;
OYZURY SZPITALI
„Gra bez reguł" od lat
ł
z „ARGEDEM"
16 (czeski) godz. 20.
Ul. Curie-Skłodowskiej •
W SKLEPACH PSS,:
:
PIONIER „Iwano
długodystansowca"

lat 16 (ang.)

godz. 17.

•• 81

li

Go 15 - przyjmuje rodząc"
(czeski) ! chore ginekologiczn i„ ł ul Obr. Stalingradu 30
ł
1'8
,, Teresa z dzielnicy Górna: ul.
ł
Desqueyroux" od
lat Sterlinęa 13 - z rejonu ł „ Narutowicza 24
16 (franc.) godz. 2()
Obr. Stalingradu 71
ł
poradni „K" - przy ul ł
POKOJ „Twarz zbie- Kcmc i ńsklego 32 I No·
Czerwonej
54.
ga" od lat 14
(USA) "'·otki 60: ni. Przyrodni
g. 16. 18, 20
cza 7-9 - z re1onu p<>„K„
przy
ul
RE?KORD - „Wielki wy radnl
icig" od lat 11 (USA) Piotrkowsk!ef ló7 I ~tle
ul
.
M.
F">rnalskif'j
'S'l • ,;odz '10. 13, 16. 19
z dzt„lnlcy Polesie; uł
ROMA
„Testament t, ai;iewnicka 34-3.1
•
Inków"
od
lat
Il -l 7ielnicy Bałuty I WI·
Dnia 26 ma.rea 1968 r. zmuCbułg.).
g. IO. 12.30. 15. ~7E'W.
ła
17 .30. 20
tnformae.fe o dy-Zuucb
S.tP.
SOJUSZ
„Sabrina" SL!Jitali ;onych specjalod lat 14 (USA) godz. nosci - tel.
OS.
15, 17.15, 19.30
STOKI _ „Dr Fabricius
Nocna
pomoc
łekar działa" od lat 11 (NRD) ska, ul. Sienkiewicza 13'1
godz. 15.30, 17 .45, 20
tel. łł4-ł4 zgłoszeni"
SIYLOWY - STUDYJNE na
wizyty domowe
w
„Syn
marnotrawny", godz. I~. Na miejscu
z d. TURKIEWICZ
od lat 16 (wł.)
godz. P!"Zyjmowan! są chorzy
Pogrzeb odbędzie się dnia
15.30, 17.45, 20
god'l. lS-7.
29
marca
br. o godz. 16.30 z
STUDIO - „Zycie zamNocna pomoe
plelęg
kaplicy
Starego
Cmentarza
ku" od lat 14 (franc.) niarska. Al. Kościuszki
przy ul. Ogrodowej, o czym
godrz. 17 .15, 19.30 (se- 48, tel. 324-09 - zglosze·
zawiadamia
ans zamknięty)
n ia telefoniczne na za·
RODZINA
swrT „WOJna I po- biegi do domu w godz
kój" I seria od lat 14 1~.
la"

p:odz.

od

lat 7

16,

$,

ł

P.

EMERYT PKP.

••••••••• •••„ł

„

Dnia 27 marca 1968 r. zmarł,

przeżywszy lat 58

Roman Mamrot Wacław Staroń

ł : Armłj

Michalina
Kunach

Prybe

nauc~ycielka

ł

'(odz.
16,
17,
Mateusza" od
16 (pol.) godz. 18, • • DO CZYSZCZENIA

,,żywot

lat
20

ł STOSUJĄC

, :
111\ ł

19 .35

S<trume ntalnych.
20.00 Dziennik.
20 .26
Kronika
sportowa.
20.40
l" wory s. Rachmani·n owa. 21.20
Rozmowy o wychowaniu.
21.30
„Wśród ludzi"
fragm.
22.0il
„ Lud-zie
i
kontynenty".
22 .20
K o ncert orkiestr rcyz;ry wkowy ch .
23 oo n wydanie dziennika. 23 .IO
V.iad. sport. 23.15 Muz. ro-nrYWkowa. 24 .00 Wiadomości.
PROGRAM n
8.30 Wiad. 8.35 „$wiat i my".
8.55 Mo?.aika melodii. 9.3Q W iad.
9.35 P r z~ląd czasopism. 9.45 Mu
zyka ludowa. IO.OO Muzyka ba letowa. 10.20 „Karol" - fragm .
10.4-0 F. Busoni: Koncert na for
tepian. 12 .05 Z kraju I ze śwlat,. 12.25 (Ł) Komunikaty. 12.30
(Ł)
„ wiooenne konfrontacje" r~p. 12.45 CL) „Calendarium kul
tury muzycznej"". 13.15 (Ł) Melo
die taneczne. 13.25 „Klim Samgin" - fragm. 13.45 Utwory for
tepianowe. 14.15 Kalejdoskop kul
turalny. 14.45 ,.Błękitna sztafe-

piękności

====="KU KUtlCZKI '' !======

_,..,.,,,,,, ,

1

Wysoka cena•••

dzo

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

UDZIAŁU

13.00
„Spotkanie
z przyrodą".
l ~ 0 5 Sląskie pieśnL 13.4-0 „ Wię
cej, lepiej, taniej". 14.00 Wiersze poetów. 14.10 Utwory M. Ra
vel.a. 15.00 Wiad. 15.05 Z życia
zw. Radz. 15 .30 „Płonące serce"
słuehowisko.
16.05
studio
Rvtm.
16.2<l
„Radiostopern
po
rriorz.ach
lądach
l oceanach".
16.50
Gdzieś
w
gromadzie".
11
17.00 Muzyka do tańca . 17.20 „z
muzycznych
wydar zeń".
17.45
Muzyka I turystyka. 17.55 W 'ad .
18 .00
Koncert.
18.4j) Muzyka I
aktualności.
19.05 „Z księgar
s kiej Jady". 19.20 .. List _z P?-1-

8.00 WLad. 8.15 „Od melod.U do
melodii".
8.44 Koncert życzeń .
9.00 „szukamy wiosny". 9.20 Kon
cert. Ul.OO „Lalka" - odc. 10.20
Fel.
muzyczny
J.
Waldorffa .
10.30 „Bohater pozytywny". Il.OO
„ W y chowanie
obywatelskie".
ją już żadnydl
przeży 11.20 Koncert Ork. LRPR.
12.05
cia a dawca serca
paniósl Wlad. 12.10 „Koncert z po!oneśmierć
w sensie khnicznym ze-:1". 12.45 Rolniczy kwad·rans.
i praiwnym.

w św ;etle
obecnej
Wi<~zy.
Tran...qplantacje serca ludzkiego z;najdują ffię na poziom :e
prób kliiniczny,·h i są U5'J:n:awiedliwioone w ramach pewnych ograniczeń.
Ograniczenia Le są następujące:
operacje
mru.sz.ą
być

DODATKOWE NAGRODY DLA GRACZY

PROGRAM I

nuj ących

serca, stwierdzając m. i!n. w
opu.'bli>kowanym
medawno oświadczei;llu:
stowarzy9Zerue
uważa,
że
prze9z.CZeP1erua
serca znajdują się nadal w
stadium
ek,~ymentalnym.

ale

RADIO I TELEWIZJA

przeprowadzane tylko w omedvcznyoh dysponaj l epszym wyposażeniem;
chL.-.i.rg mu9i mJ eć
za sobą doświadczenie wyS1-0k 1ej klasy w ~resie badań
tego typu a vransplantacje p<>w inny być dokQ!lywane tylko
wtedy, gdy pacjenci nie maśrodkach

Pogrzeb odbędzie się dnia
29 marca br., o gocu. 18 z kaplicy kościoła św. Józefa. w
Rudzie Pabianickiej na miejscowy cmentarz.
ZONA, CORKA
i SYNOWIE

Pogrzeb odbędzie się dnia
29. lll. br „ o godz. 16 z koś
cioła św. Kazimierza w Łodzi
na cmentarz w Mileszkach o
czym powiadamia pogrążona
w głębokim żalu

Dnia U marca 1968 r. zmarprzeżywszy lat 65
S. t P.

Dnia 25 marca lll68 r. zmarpo długich i ciężkich cier
pieniach nasza naJukochańsza
Matka i Babcia

RODZINA

ła,

ła,

inż.

Anna
1-'HY BE

S. t P.

ZOFIA
KURKOWSKA

Pogrzeb odbędzie się dnia
28. III. br„ o godz. 15 _15 z kaplicy cmentarza sw. Franciszka przy ul. Rzgowskiej, o
czym Przyjaci6ł i Znajomych

Zmarłej
żeni

powiadamiają

w smutku

Pogrzeb odbędzie się dnia
28. III. br „ o ~odz. i i z kaplicy cmentarza na Dołach. o
czym zawiadamiamy pogrą·
żeni w smutku

pogrą

SIOSTRA, BRAT
i RODZINA

CORKA i WNUKI

r
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O E. S. 6A'rDNER

~l-14

fł/JM.8.;,IM!KO UZI EWCfi~A
Henrietta HuN uśmiechnęła się znowu.
- Dzięki prasie miss Minden stała 511ę ~

bą

znaną.

- I uważa pani, re jest z tego ;zadowolona? spytał gwałtownie Mason.
- Miałam tylko na myśli, ~ nie jest prasie obca..
- Sądzę, re paini dooeil'ia moje s:tanOWiskO
w tej sprawie i rozumie, iż muszę naty<ilmiast 9J>-0tkać się z miss Minden..
- Natychmiastowe spotkanie jest na pew-

no konieczne -

przyznała

Her>..rietta Ht.11. -

Przekażę miss Minden wi adO!l'"ość i następ
nie zadz:wonię do pańskiego b1ura.
- Kiedy? - spytał Mason.
- Gdy tylko z nią się poroz:umiem. Właściwie powinnam pwiedzieć: być mo-że, zaraz
po przedsi.ęvmęciu
odpowiiednich
środków
ostrożności.

- w

Chcę

~
zwrócić pani

powiedział
uwagę,
że

Masom.

nan=ie
przepi96w ruchu to jed.TJ.o zagadnienie, a wystrzelenie ślepych nabojów
to dn.l.gie zagadnienie. Oba przewinienia są jednak mmiej-

szej wagL Lecz porwamie jest przest.ępstwem,
które pociąga za sobą bardzo poważne sankcje karne, a z;a dokonanie zbrodni otrzymuje się karę śmierci.
- Dziękuję pan.u, mr. Mason - rrekła Henr'etta Hull. Pan jest oczywiście adwokatem, lecz ja jako kobieta !·n teresu jestem
również obeznana z pewnymj aspektami pra-

wa.

WS'tała

nagle, sygnalizując w ten sposób,
spotkanie się skończyło. F'Odala Ma.s>QnoWi rękę. Następnie zwróciła się do Paula
Drake'a:
- Jestem bard:oo zadowol'ona ze spotikanła
z panem, mr. Drake. Mogę również poinformować pana, że pańska agencja znajduje
się na honorowym miejscu nasrej iisly, z której korzystamy w przypadkach, kiedy wymagana jest agencja detek!tywow o wysokiej
etyce.
że

Draike

uśmiechnął

się.

- Czy to oznacza, ż.e ma ,.,.aini także spis
agencji zatrudniających nieetyC7lllych detektywów?
- Posiadamy Iromple1me Usty odpowiedziała zagadkowo, po czym 7JWl"ÓCila się do

Ma.sona:
-

N1eah pan nie zapomlifna.,

mr.

Mason,

że

pana na2JWi&ko stawiamy na p:erwszym miejSIC'U listy adwokatów, wysł.ępu.Jących
wach przestępstw. które pociągają
poważn.e

sankcje karne.
w sprawach dotyczących

- I
spyta[ Maso.n.

w spraza

sobą

zbrodni.?

-

- I dotyczących
2lbr00ni potwierdziła
Henrietta HWl, a rPO ohwm dodała: - A także dotyczących porwania i uwied7.enia..

'l.
Mason przekręcil kil.ucz w zamkJU dirz:wi
swego prywatnego gahi!lletu.
G<iy
wszecll,
znalazł się od razu przed Deilą Street.
- Nic dziwnego - powiedział - że sekretarki stają się posępne.„ CZy pam zdaje &Obie sprawę, m:r. Perry Mason, ż.e pan ma
dwa wyznaczone spotkania?
Musiałam
te
oooby w jakiś sposób zwodzić. Gdyby n.ie to.
że nadeszła dwunasta, mialby
pam je.w.czoe
więcej .i.nteresantów. Powiedzia1am im, że pall'I
jest na lwnchu w klubie, gdzi.e wyglasza pan

przemówienie.
-

Stajesz się na poczeka.n.ilu niezłą krętacz

ką zauważył Mason.
Uśm i ecłtnęla się.
- Jestem pełnym wdzięku, utalentowanym,
zręcznym kłamcą._ Widzi pa.n, c<> pan uczy·
nil z moją moralno6ci ą,
Percy Mason-

-

Stale

kapiąca

mr.

woda

żłobi

najtwaird"'7.y

Mm.i eń.
- Mówjliśmy przecież o moralnQOCii. Przypu9ZCZam, że pan mial jakieś rue cierpiąoe
2lW!oki zada.nie.
- To była sprawa wymagająca natychmiastowego dzialainią.
- Czy był paai. na l~hu?
- Nie.
- Prz)"pO!ll.inam, że ma pan ltilka wyznaczonych spot.kań, k;tóre starałam się odwlekać. Powiedziałam tym os<>b<>m, ż.e robaczy
pan się z nimi zaraz po luncht.:. Wspomniala.m, że pa.n się 9PÓŹlli.
- Czekają?
- Tak.
- c.o j esTJC:Ze?
- JeSltem p.rzekona.na, że pan ma stanow-

czą

i

C7Jcigodną

młodą

kobi~

o

nazwisku

Henrietta
den?

Hull,

sekretarkę

Minerwy

Min.-

- Ona nie jest mloda. To kobieta.

która

Nadrabia miną.

Czy

ma poczucie humoru.

dzwon:il:a?

Powiedziała,
iz jest jej bard7lO
przykro, ale nie ma morżllW<>iŚ<:i., by pan mógł
zoba=yć
się
z migg Mindea..
P<>w1edziala
także, że Dorrie Ambler była śledzona przez
agencję detektywów, których wyn{tjęla m i 99
Minden.
Od pewnego crzas..i mlSS Amble~

- Tak.

usilowala szantażować mies Minden w celu
uzyskania dla sielitie praw własności.
- Co jeszcze? - spyta! Ma=.
- To wszystko. Aha, zaznaczyła jesz.cze, że
być może, zależał<> panu na :.ej wiadomooci..
- Bodaj cię diabli wzięli! - krzy~ąl zdumi<>ny Mason.
- A Jerry Nelson, detek:itvw Drake'a
ciągnęła daJ.ej
Della Street zak<>munikowal, że n.ie zastał pana tam, gdzie, jak ma
polecono. mial zł.ożyć 9J)ll'awozdarue. Nie zastal również Dra.ke'a, więc prz.yszedl tutaj,
Mówił, iż podobieństwo między Darrie Amhler
i Minerwą M inden jest zagkalrujące. Według
niego naoczny świadek mógfuy bardzo łatwo
pomy'lić jedną z drugą.
- Lecz czy jest jakaś dos~rzega.J.na różni
ca?
- Och, tak. Uważa, że m 6 g ł b y odróż
nić jedną od drugiej.
- Po czym?
- Mają nieco imlą cerę i nieco inny k:Olor W}<>9ÓW.
Nagle zadzwonil telefQn, nu.'"ller, który nie
jest uwid<>C2J11iony w kSJążce t.elefomcznej.
- To chyba Paul Di;a.ke - domyślił się
Mason, po czym podnióS'ł słur.hawkę.
(23)

(Dalszy cią,g na.gt;ąpi)
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