Wydanie A

Ulhant odwiedzi

Cena 58 gr
Nłedzfeła,
ł ponJed?fia.łek 1

Rok

xxm

Z okozii ,;Dnia Metalowca"

Europą zachodnią
Sek:retairz renera.liny ONZ.
U Thaint odbęd7lle w d:nńacll
od 1 do 12 kwietnie podroż
po
ki1lku
k:rajacll
Buropy
zachodniej. Zroży on ofic}a1ną wi~ w Holandii, Bel6ii
i Luksen:i-bu.rgu.
W dniu 3
kwietnda spoi;ka sie z prern1e
r.em W. Brytainili. Wil§'OlllEm.
Odwied7Ji
także
Szwa•jcarię.
W
Genewóe
weźmie
on
ud2liał w pracach
komitetu
administrac;rjnego ONZ ora:z
w
uroczystości
zakładanda
kamienia
węgiel111ego
piod
nowy gmach ONZ w tym

31 muca
kwletma 1968 r.
!\Jr 78 (66231

DZIENNIK
t ·ODZKI

mieście.

i Władimira Sieriegina

nadal

pracowników

przemysłu

dniu 30 bm.
z okazll
się
Dnia Metalowca I sekretan Komitetu
Centralnego
PZPR
Włady
W

zbliżającego

sław
Gomułka
w obecności
zastępców
członków
Bi un

Politycznego: sekretarza KC
B. Jaszczuka i wiceprezesa
Rady Ministrów P. Jaroszewicza przyjął delegację pracowników pr?:emysłu maszynowego.

.
naplywa1ą

listy, teleeramy od przedstawicieli

różnych

zawodów

i rezolucje z zakładów pracy
żądanie
ostrych
sankcji
wobec ludzi. którzy wysunię
ci na odpowiedzfa1ne stanowis.sa za wiedli za.ufanie klasy robot;n.iczej oraz oczyszcze
nia naszego życia 2 elementów reakt_yjnych i syjon:istycznych, którym obce są i.nteresy · naszego na.rodu.
W
kraśniicktej
fabryce
wyrobów metalowych
odbył
się w
sobotę z udziałem
I
sekretarza KW PZPR w L.'UblillJi.e
Władvsława
·Kozdry
wiec
wielotysięcznej
załogi.
Uczestnicy
wiecu
przesłali
na adres Władysława Gomuł
ki list, w którym piszą mię
dzy innymi:
„Do głęb.i ob=em ootatruim.i eksgesami, którym patronowały
wrogie Polsce i socjalizmowi elementy syjondstycme oraoz ba.n.kr:uci polityczni i wichrzyoiele
z
całą

Listy, telegramy, rezolucje
z zakładów
pracy państwo
wych gospodarstw rolnych, z
miast i najodleglejszych wsi,
podpisane przez ludzi reprezentujących róż:ne i.a.wody
i
środowiska
-na.pływają
nieprze-rwa rtie do Komitetu Cen
tralnego PZPR. We wszysitkicb serdeczn.e DOzdrowien·ia dla Władysława Gomuł
ki oraz zapewnien.ie o peł
nym poparci·u
dla
polityki
parr:i•i. We wszystkich - głę
bokie zrozumienie
p:-zyc-zyn
niedawnych
wypa~ów
w
kraju i
su.rowe
potępi.en.ie
wichr-zycielL We wszystkich
sobotę
o 8 rano zostaotwarte :>ono\'.•nie drzwi
Domu
Armii Radzieckiej i
mieszkańcy
Moskwy
mogli
złożyć
ostatni hołd prochom
pierwszego kosmonauty świa
ta,
Junja
Gagarina
oraz
Władimira SiP.riegina.

W

ły

Ostatnią

przed

wanę

urnami

z

honorową

prochami

J.

Gagarina i W. Sierieg1ua peł
nili członkowie komisji orga--

i

W.

Armii

Sieriegina.

duk~

z

Ra<lzieckiej

lawecie

i

żałobny,

Wczoraj w
kładach

ustawione

armatniej.

Kon-

składający

Dziś 8stron

Pabianickich

Polskiej Zjectnoczon.ej
Pardi
Robotniczej.
Nasze
poparcie
dla partii pr3€niemy wyrazić
nie tylko sławami. ale

••••••••••••••••••••

Przemysłu

za-

kon.kr

się

ioo samochodów,
powoli 4-kilometrową trasą od
Domu Armii Radzieckiej do Placu Czerwonego.
Na
wszystkich
domach
znajdujących
się
na
trasie
przeszło "

wyiouszył

Zabierając

KW

S.

I

o

ma.szynowego,
"I!.
minister przemyału
Całka _;; pn.e-

przemysłu

Kaim -

ciężkiego,

B.

wodniczący

Zarządu

Gł6w.!'ego

Zw. Zaw. Metalowców, M. ~ed
narczyk - robotnik WSK Mie
lee, w. Młyniec dyTektor
naczelny
Wytwórni Silnik6w
Wysokoprężnych
Andrychów,
B. Maruszkiewicz I sekretarz KZ PZPR w Zakładach
Mechanicznych im. Nowatki w
Warszawie, B. Perkowski dyrektor naczelny Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Budow
lanych, H. Kadłubowski - kie
rownik zespołu organizatorów
produkcji w
Zakładach
Meebaniczn:vch Ursus,
E. Bilski
dyrektor techniczny
Wrocławskich
Zakładów
Elektronicznych

„ELWRO",

1.

Mie-

rzejewski - główny konstruk
tor w Centralnym Biur-ze Kon
strukeji Obrabiarek w Pruszkowie, E. Rajek - mlstn w
Zakładach
Przemysłu
Metalowego n. Cegielski w pozna·
niu, K. Stępniak - łlrygadzist
ka Brygady Pracy Socjalistycz
nej w Bielskiej Fabryce Maszyn, L. Kolasiflskl mistrz
i zasłużony racjonalizator w
Zal"adach
Metalowych
Im.
gen. Waltera w Radomiu, C.
Sobczak łlusarz
w Zakła
dach Metalowych im. Strzel.,.,yka w Łodzi, A. Fryzowskl
- spawacz w Stoczni im. Ko
muny Paryskiej,
J. Któl (A) Dalszy ciąg na str. 2

CIA

•

od anty po Isk ie i kampanii czynnik6w emigracyjnych
Zrzeszenie Polonii Brytyjskiej
złożyło
następujące
oświadczenie:

W związku 2 marcowymi
wypadkami w Polsce Zrzeszenie
polonii
Brytyjskiej
pragnie odciąć się zdecydowanie w imieniu
tych
wszystkich członków społecz
ności polonijnej, którym leży
na sercu bezpieczeństwo

PRL, spokój w kraju I dobre
stosunki
polsko-brytyjskie od kamparui intryg
i histerii,
rozpętanej
przez
antypolskie czynniki emigracyjne.
Zrzeszenie skupia Polaków
obywateli brytyjskich pochodzenia polskiego,
którzy
utrzymują

(Dalszy

żywe,
bezpośred
ciąg na str. 21

in.nymi,
nego,

Gen. Ludvik Svoboda
r.rezydentem Czechosłowacji
W sobo\ę 30 marca Zgromadzenie
Narodowe
CSRS
wybrało
szóstym prezydentem
niepodległej
Czechosło
wacji bohatera CSRS i ZS.kH
gen. armii Ludvika Svobodę.
Aleksander Dubczek zgło
sił
I uzasadnił kandydaturę
Ludvika Svobody, wysunięta
przez KC KPCz oraz inne
partie polityczne i organizacje wchodzące w skład Frontu Narodowego.
Na oddanych
288 głosów
przy 289 wyd'ł'1ycb kartkach,
na gen. Svobodę padły 282
głosy.
6 posłów wstrzymało
się od głosowania.

przesłały
m~ędzy
załoga
Nowotarskich

Zakładqw

Przemysłu

pracowrtiicy

Skórzawa=w-

sekretarz

Scinane drzewo

Jędryszczak.

członkiem
podstawoorganizacji
partyj.n ej
PZPB. oodziękował załodze i
kier<YVD •ctwu zakła
dów
za uzy-9kan;e dobrych
wyników
produkcyjnych w
l kwartale o~. Jak bowiem
wynika z informacji zło.żo
nej
przez I sekretarza KZ
PZPR przy PZ.PB - J. Ant.czaka,
za kła.dy
wykonały
pian I kwartału w 100.5 procenta. co dał".> w efekcie około 5,5 miliona zł zysku.

c..•

8

Gomułki

wej
przy

w związku z antypolską kamJ1anią kół syjonistycznych

„

głos

pracą

r7.eez wykonania naszych
produkcyjnych
oraz
dodatkowymi zobowiązan.iam ;
i czynami s!)ołecznj-rni dla
uczczenia V Zjazdu PZPR.
Wyrazy
poparcia dla Wł.

będący

Wypowiedź kpt. W. iarskiego-Zaidlera

Gdyzapo~oc

PZPR

nl!-telną

zadań

klerown-1.ctwo miasta z
I sekretarzem KM PZPR Ja··
nem BudzińskL-n na czele.

Bawełnia

i

!dl~

na

było

nego
odbyło
się
spotkanie
aktywu partyjnego miasta z
I
sekret.airzem
KW
PZPR
S. Jędryszczak·em. Na sµotkanie
przybył
także aktyw
partyjny
innych
przedsię
biorstw i instytucji. Obecne

skiel „Urody", żołn'i.eorze
I
Dywizji im.
T. KościuS7lki,
akt:v..W'iśei
ziemi
zamojskiej,
uczest;nky plenum WK ZSL
w Kielcach. pracownicy Pań
stowel!'Q Wydawn-ictwa
Naukoweg_o w Wari.zawie.

maszynoweRo

W skład delegacji wehodlllll:
;s.
Hrynkiewicz
minister

świadomoocią
oświadczamy•
że w1errut.e stoimy
u
boku

z I sekretar.z em KW PZPR
S. Jędryszczakiem

O godz. 12.łO urny • prochami tragicznie zttUlrłych zo
stały
wyniesione z sali Domu
na

konduktu żałobnego wywieszo
no czarne nagi.
Na
Placu
Czerwonym
na
kondukt
żałobny
oct.ekiwały
poczty sztandarowe wojsk lot
fCI Dalszy c:ią,g na · str. 2

•••••••••••••••••••c

Spo\kanie akt1wu Pabianic

nizacyjnej pogrzebu z człon"
kiem Biura Politycznego, sekretarzem KC KPZR, A. Kirilenką na czele.
Do
godziny 12
nieeticzone
rzesze
mieszkańców
Moskwy
złożyły
hołd
pamięci J. Gagarina

Na zdjęciu la.weta z proohami Jurija Gagarina.
CAF PI te1efor.o

~.

Gomułka przy'iął delegację

W. Gomułki

Wiernie stoimy u boku PZPR

Moskwa poieqnalo
Juriju Gugurinu Do KC PZPR

W.

'

zabiło

&-letniego chlopca
Wczoraj w Jaworznicy pow .
Pajęczno
doszło
do tragiczmego w skutkach wypadk,ol. Mie
szkaniec tej wsi Rogalewicz
ścinał drzewo. W tym
momen
cle nar!jechał
rowerem jego
&-letni syn Marek. który dostał
się
pod spadający pień i
poniósł śmierć na
miejscu. (s)

• * •

Ludvik Svoboda urodził się
listopada 1895 rok u we wsi
Groznatin, na
Wyżynie
Czesko-Morawskiej. Jako student
agronomii powołany został do
wojska.
W latach
piPrwszej
wojny światowej Ludvik Svoboda
przy
pierwszej okazji
przechodzi na stronę rosyjSlką
i wstępuje do Legionu Czechosłowackiego,
w którym do
wodził
najpierw plutonem, a
następnie
kompanią
oraz uczestn.iczył w walkach.
Po powrocie do kraju w
1920 roku L. Svoboda
przez
krótki czas prowadzi! gQSpoda rstwo sweao ojca. W roku
1922 wraca
w szeregi Armii
Czechosłowackiej.
W
latach
1931-1934 jest wykładowcą w
Czechosłowaekiej Akademii Woj
skowej. Awansuje do stopnia
podoułkownika.
Mobilizacja i
~onaehium zastały go w Kro
(B) Dalszy ciąg na str. 2
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Tragiczny wypadek -kolejowy

W dalsrej częścl swego wy
I sekretarz
KW
PZPR - S. Jędryszczak omó1
1
Polska. w lataoh okupaoj'i hitlerowskiej byb jedynym
wil aktualną ~-ację w kraNowotki mijały się dwa pokra.jem, w
którym na mooy
za.rządzeń
t-zw. geneju oraz sytuację w ruchu ro1
ciągi
elektryczne.
Kilkunaratnego gubernatora. Ha.nsa Franka za każdą formę
botniczym państw socjalisty1'
stu
młodych
pa9ażerów
pomocy oka.7..aną ludnoścJ żydowskiej, oo więcej nacznych.
Poinformował także
jechało
przy
otwartych
i
~et za. nieujawnienie miejsoa ukrycia Żydl>w. g-roo przebiegu !ri>Otkania przy30 bm. w ~odzinach połuddrzwiach,
wisząc
na stop1
ziła._ kara. śmierci. Mimo łer;o zagrożenia polskie społe-1
wódców
parli< komunistyczniowych zdarzył się tragiczniach. Przy mijaniu się pęd
czenstwo i organizacje podziiemne niosły skuteczną ponych i robotn.:czycb oraz szeny wypadek na trasie kolei
powietrza spowodował ich ui;noo ska.~a._n~j przez
hitlerowców na za.gła.dę ludności
fów rządów fi eu'l'opejskich
elektrycznej Trójmiasta. Miępadek.
Skutki okazały się
zyd1>wsk1eJ. Ukrywa.nie Żydów, pomoc w post3Ci żywklrajów
80Cjahstycznych
w
dzy Gdynią-Osobową I przy1
tragiczne. Na miejscu zginę
nośffl i leków stłoozonym
w gettaoh ludmońl przeDreźnie.
(now)
s.tankiem
Gdynia - Wzgórze
kazywanil' br91li · żydowskim - - - - - - - - - - - - '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . . :_ _ _ _:__
li: 18-letni Józef Małecki i
18-letni Roman
Kroplewski.
bo.i o~oom. .
to · byty na.J- ~llUllllllllHmlllllHIDHDmlllHIDIUlllUHHHlllUIRlllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllftHDllllRllHIUlllUIUllllllllllllllllllllllllllllHllllllllHI
W drodze do szpitala zmarł
częs"""'e JCJ formy.
.
16-letni
Kazimierz
G<:ńcz
W momencie wybuchu pooraz w szpita!u nie zidentyfiwstania
w
gł"!toie
wars-La wkowany
dotychczas
chłopi~c
skim
polskie
organizacje
lat ok. 16. Stan dwóch 18-letpodziemne
podjęły
wysiłki,
nich
pacjentów
)est
bardzo
w celu ma.ks:vma.lneiro udzieciężki. Wszystkie ofiary wylenia
l)<>mocy
wa.lcq,ącym.
padku, to mieszkańcy GdyOddajmy głos jednemu z uni.
czestników tej akcji b. żoł
nierzowi
pod?iemnej or.gani9 stycznia br. również w
cawców
na
mi~arodo
zacji.
czasie mijania się pociągów
„Korpus
Be7JPiew.eń
wych
targach
w
Tripołisie.
stwa.", kawa.Jerowi wielu polelektrycznych koło przystanNajbl.Ż9za
z kolei wystawa
Zna.ny reżyser włoskii Vitskich
odzna.oreń
bojowych,
ku Gdańsk-Wrzeszcz zginęły
przypada
w
kwietniu
w
HaGdańska
Od 23 lat ;>roduk.cja nasze Albertin, Stocznia
a m. in. Ordffi'tl Virtuti Midwie osoby, a 6 zostało ran- torio de Sica wraz ze swym
nowerze
t
El.bjergu,
gdzie
go największego za.kładu bu- im. Lenina weźmie udział w
współpraoowrnikiem
Cesaire
litari V klasy - kpt. Włady
nych.
przedstawione
będą
modele
bieź.ącym roku a.ż w 19 mię
okrętowego
Zavattia:Jd.rn
naiprisał
scenasławowi
Za.rskiem.u-Zajdlero- downictwa
statków ryba.ok.ich. S t o c z n i o w e - - - - - - - - - - - - - dzynarodowych
targach
i
wYStoczni
G<lańS'kiej
prezenri•usz pt. „Jovaruka".
który
wi:
eksponaty
zna1dą się w
1968
towana
sta.wacll.
jel;t"
na
wystawach
i
„26 kwietnia 1943 r ~
przez
chce jeszcz.e w
tym
roku
roku także w salonach wyłącznika
żydowskiego
zwjąz
targach
międozynarodowych,
przenieść na ekil'"alll. Większa
ku Wojskowego otrzymaliśmy
ostabn.lo modele
budowa- stawowych Oslo, Lovient, Bu
obrazujących
osi~\a
i
część zdjęć będzie nakręcona
meldunek, że d<>wódca odcinnych w tym z.a.kładzie stat- dapesrlu, Pr-.g:J. Bma, AnkomO'ŻliwOOci praemysłu okretow plenerze ZSRR.
Akcja
ka Dawid Moryc Apfelbaum
wego. Jak informuje nas peł ków przedshwi.one byly w sa ny, Londynu, Helsinek, PlavW
szph.alu
w
CM"aeas
rozg.rywa się w ciągu d~e
jest rapny i żąd_a pomocy w
divu,
Goełebm-gu,
Ka.Im,
Danomocnik Zjednoczenia Prze- l<>nach wys>llawowych Madraprzyszły
w tych dniach na
sięciolecia 1943-1953, a Sofia
postaci broni I amunicji. Oddo spraw sa f Lipska. Obecnie Stocz- mamku oratz w dalekim Pe- świat
~wora.cz.ki.
Matką
działy żydowskie odzyskały do • mysiłt:.! O~towego
Loren i Maircello Mastroianru.
Ekwadorze
i
Kolumbii.
Międzynarodowych
T<rrgów nia Gdańsika prezentuje r:iostęp do ciągnącego
się poq
c:lWQraczików · jest
22-letnfa
ni wystąpią w głównych rojezdnią I dochodv:cego do p'w
Poznańskich ·oraz wystaw mie
dele trawlera rybackiego, tan
Roóalba ·Vega. ~uje się ona
lach
małżcxnków,
kitórych
kowca i trzech typów dlrobnidzynarodowych
inż.
T.
CD) Dalszy ciąg na str. 2
( Dailsey ol.ąg na str· 8)
dobrze.
.rozdzieliła wojna.
stąpienia

wTrójm ieście

I

I

W sRlonnch wystawowych świrttn.

·ki

s kl

(Informacja

Vittorio ·de Sica

nakręci film
w ZSRR

własna)

Czworaczki

w Wenezueli

I

od

prezydentem Czecl&aosłowacii
DOlkończenie

(B)

Ra.dfzieckim
divik S![oboda formuje w

merzirze, gdzie dowodził bata
zajęciu
Wkrótce po
lionem.
przez nazistów
Czechosłowacji
Ludvik Svoboda brał aktywny udział w podziemnym ruchu oporu we Wschodnich Mo
rawaeh. Latem IS39 roku wyjeżdża ·· do Polski i organizuje
Czeehosłowackl
w Krakowie
Woj.skowy. Po napaOddział
hitlerowców na Polskę
dzie
wespół z tym oddziałem. liezą
około 800 osób wycofuJe
cym
się do ZSRR.

nagle, przeżywszy lat 29
ukochany i nieodżałowany
Mąż, Syn, Brat i Zięć

S. t P.

Wtesla w
Wiktor

jaźni

Ma tytuły bohatera CSRS i
bohater.a ZS<RR. Posiada nastę
pujące odznaczenia: Order Lenina i Order Suworowa, CzeWalecznych
chosłowacki Krzyż
(tr-zyk;re>tnie) oraz Wiei-ki Krzyż
.
Legii H<><H>:rowej.

żalu

RODZICE, TES-

t P.

CELNIK

składają

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarza na Dołach
nastąpi w dniu 1 kwietnia br.
czym zawiadagłębokim
pogrążone w

godz. 151 o

smutku

ŻONA.

i

DZIECI

MATKI

„

MĘŻA

Zofia
C11.:-hrow~ka

składają

RADA ZAKŁA
DOWA i PRACOWNICY
RSM .,LOKATOR"
w ŁODZI

ZARZĄD,

W

•

skiej
nagle

pożegnała
na Placu CzeTwonym wiec ża
na którym przemówienia wygłosili - członek Biura
i sekretarz KC
Politycznego
prezes
A.- Kirilenko,
KPZR
Akademii Nauk ZSRR M. Kieł
dysz, pie-rwszy sekretarz Mo„
skiewskiego Komitetu Miejskie
go KPZR w. Griszyn i lotnikkosmonauta A. Nikołajew.
Andriej Kirilenko umieścił
z prochami w niszy,
urny
wykutej w murach Kremla.
Na z.nak ogólnonarodowej ża
kraju ogło
całym
w
łoby
szono minutę ciszy.

rz-.e str. 1

łobny,

-

(Gad
ka Stara &4) wybiegł rapt-0wnie na jezdnię i potrącony zo
stal przez samochód ciężarowy. Chłopiec doznał złamania
podudzi.a i przebywa w S'Zipitalu im. Konopnickiej.
• Na ulicy Ziel<>nej ze stościągnięty
pnJ. tramwaju 2/6
został pr-zez samochód 17-letni
Zbi~niew w. (Cmentarna S).
Chłopca przewieziono do Szpi
tata im. sterlinga.
lit Wieczorem na ulicy Kalinowej przy Teresy nieZ'lla:ni
pe>przek
położyli w
sprawcy
jez.clni słup.z tele1'oni~zne. Prze
jeżdżający tą ulicą motocyklista najechał na przesz.kodę i
d=n::ił poważnych obrażeń cia
la. MO prowadz;i w tej sprawie .ener.giczme śledztwo.

lesie koło Woli Życiń.
zmarł
pow. Radoms.ko
Stanisław
przy pracy

Celetyńsk.i :-

• Na .ulicy Obrońców st.ałin
gradu. 72-letni Jan K. (Stocka 11) wychodząc spoza stojącego tramwaju wpadł pod
inny nadjeżd<i.ający z przeciwka tramwaj linii 13n i p<JQ}iósl
śmierć na miejscu.

(D)

poleciła

Pigłowska

Pogrzeb odbędz;ie się z kana Mani
cmentarza
plicy
dnia 1 kwietnia · 1968 r. o godzinie 16.30, o czy.ro zawiagłębokim smutku
damiają w

SPORT

9

SPORT

9

9

SPORT

SPORT.

Międzynarodowy mityne pływacki.
plywal•n i Startu
na
Wc:r.,oraj
rozegrano pierwsze wyścigi mię
plywac
mityngu
drzynarodowego
kiego zorganizowanego z okazji
15-leeia istnienia klubu. Otwucia imprezy dokonał prezes Star
a medale
tu E. Derengowski,
wręczał prezes ŁZąP, J. Switoniaik .

bierize udział 90
i zawooników, \w
z NRD, AZS
plywa<t<:ów
tym 30
WarszaiWa, kadra ZS Start ora>:
zawodnicy k'lubów łódzkich. Po
zi~!TI n.a ogół wy.róWl!lan;,y.
W

zawodach

zawodnicrek

bieżącym rokiu sekcja pływiacka Mcl.z'kiego Stat'1lu obcho
dJ?Ji jubileusz 15-lecia S1W10jei dlzia

·łal!n.ości

. •
-"'-~
•
!'1·.Y .... ,..dln~J
Pbczątllci se~ji
kle
T.
1952
Stairtu datują s.ię od
dy to na zlecenie RO ZIS _Start
I'Q"ZpOC"Zę!Jo ln.aukę pły.wama W
kole nir 1.
w 19.53 r. powgtaje ookcja pły
w-acka „StaJI'tu", a pierwszymi
iei trenerami b:vilii PIP. G<>łębi'Ow
ski i sml()liński. w 1956 il', ~cyzją właidri: Zmeszen.ia sekcja
P!I"Zechod.zi do kota nr 6 przy
Izbie Rzeim1eślniczei i iESt pod
s.taiwowa selkcją KS „Resur3 a".
.fy.zv lata później w 7)Wiąiz.ku z
bu.dlowa pJiyiwalru na Julian<>wie
Start"
· reorgaini:zacją w ZS
~kcia µrzechodzi do „Startu"
gd2lte działa do chwili obeonej.
Trenier:ami

se'kcji

by.li:

J_

Goł~biowi;,lci, · E. Ma1j
Z. Ła.tam.owo:kl i obec-

Smoliński.

chlrzaik,
nie W. Ty'Zlner i Z. Stanowski.
Kierownictwo sekcii spraiwowa

ZDZmiNNIK-LODZK I

Dl'

SPORT

9

R0ł1ZINA

,li: m:z.

78 (6623)

:qo

"!·.

SPORT •

SPORT

Piłkarze Włókniarza

(Pab.)
przee;ra li z Craco-vi ą O:t

pa.'!ianickieg~ Wlók_Piłlcarze
Kobiety: 2()0 m dow. Grilnert
(Lipsk) 2.22,3, 100 m klas. Blasz ' mar~a ro~ah w<?_zora.J ~ Kra
czyk (Start Łódź) 1„a,2, IQO m kow1e ko~e~ny m~c~ o m1str:wgr-zb. Gri.inert (Lipsk) 1.13,0, 200 s~wo II hg1 "'. m1e3scową _craco
to . za.konczyto
Sp?tkanie
Gri.isdat (Magdeburg) v_1ą.
m m-0t.
2.43,3, 200 m zmien. Grecka (AZS) się zwycięstwem druzyny gospo
bramkę
Jedyną_
(l;O).
,l:O
darzy
2.41,4.
meczu strzelił w 27 m.n. Stroniarz„
Mężczyźni: 100 m de>w. Wiede
Łysz
klas.
200 ro
Szałecki
Wlókn.Larz:
rek (AZS) 0.56,8,
Appelt (Karl-Ml!rx-Stadt) 2.36,6, kowski, Karaszkiewicz, MtynarKu(L>ps•k) czyk, Rajnhold
- Czop,
Volker
gr.zb.
200 m
Wiiederek biak Sass (od 35
mot.
m
Urbaniak,
100
2.21,7,
(AZS) 1.01,4, . 4-00 m dow. Mitt- min. Studziński), Czapińs•ki, Mar
ki ewie.z.
ba•uer 4.26,1. (s)
Ciem.ny z Olsztyna.
Sęc:Lziował
Po niezłych meczach z ZawiROW - drużynami stano
szą i
wiącymi czołówkę II ligi, piłka
Włókniarza
pabianickiego
rze
na Cracovii
się
„potknęli"
Z. ~airzyński, T .• R:aj- zespole dołu tabeli. Cóż, włók
poild i obecnie M. Szymansk1 ... p.iarze mają poważne kłopoty z
bromh linią ataku, gdzie nie mogą wy
kitórzy
Zawodnicy,
bww Polski i Łodzi: K. Dębow stąpić kontuzje>wani Nowosielski
>ka. T. Ka!;putis. K. Krystek:, M. i Krzywoń, wczoraj kontuzji do
KTal<ikow3ka, A. Łata.nOWISika, A. znał Sass, a nie mógł wystąpić
So;;iin Danuta i Mair.ia Mass, w Krakowie powołany do repre
E. M~ 3 i.niak oraz T. Gołębiow
sati, Z. ZadaQsk•i, Z. Rebzda. T.
K. Ka1rużyńSki, M.
K1ciń~ki,
najlepTu.rskJ, T. ~łaiwecki.
szyeh obecme pływakow Sta.~
na1lez.ą: A. Kraiwc;zY'k. B. StroJ
ITlctoria
Piłka nożna. Sta·rt P~ck,
na, M. ~rzybsk1,
Javror:llno H liga, godz. 12, 1.1'1.
J. Domairaru:izyik, J, W_1śhckll.
56.
Teresy
Do cieka~Ych wym'ków pły
Widzew Ii~ okiręgo
ŁKS
~aków_ łó~~kaeigo Startu nale:
zy z:abczyc: . 1959-1966 corocz wa, g<>drz, lll, AL Unii 2.
Mf'!S Ha.I.a liga junioP~l.sk1 ZS
ŁKS nv wtuł misJirz8:
St<wt.. 1965 r_. w1oem"krtrzo:itwo rów gOóz. a, ul. Ogrodowa.
Polski mbod'Z!ków. 1957 r. rePływanie. Mi~eynarodQWY mdk(!rd Poil~ki ;n.ta.fety 4X1_00 m. ting godiz. 16, ut. Teresy 56.
w sikła<!.z1e: D; Ma1ss. Janczak.
Mifigurowe.
Łyżwiarstwo
SzikOd.zmska. Krystek.
Poza wyczynem sekcja zajmu strzostwa okręgu godrz;. 8-18 w
Sportowym.
Pałacu
propagowa111iem n.auki
je sie
miF'i'llały
'C>lywainia. Na basenie „Startu"
Tenis stołowy.
strzostw ok•ręgu junior6w godz.
mzetSaJk:olono ok. 2000 osóh
22.
Jgrrzego
UJ!.
9.W.
lms)

15 lat sekcji plywackiei Startu
w

9

przejś·

zorgani<Zować

przyjęcie.
dnia 19-osobe>wy
N.aS'tępnego
pod dowództwem
oddzi.ał KB
Henryka Iwańskiego „Bystre-

•1m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mm11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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ze str. 1

cie nas.zej grupy bojowej na
teren getta. Grupa miała włą
odeprzeć
do wal.k,
się
czyć
hitlerowców z pobliża prze.ko
pu oraz pomóc w- pro:erzU<:e-.
niu na stronę „arysj.k:ą" ran„
nych kobiet i dzieci. Zakonspl
rowane punkty organizacji w
przygotowa«io na ich
mieście

z d. MICHALAK

SYNOWIE i

Dokońc:zenle

nic domu poza murem getta
przekopu na Placu Murano.wskim 7 ••• Komenda Główna KB

S. t P.

MĄŻ,

zentacji Drozdowski. NajsŁabszą
i ba•rd•zo nieskuteczną formacją
w Krakowie
był
Wlókniar.za
właśnie atak.
Do przerwy minimalną przeAtak<>wagę mieli gospodar.~e.
wali z d uiym rozmachem przy
ć >pingu właS'Ilej widowni. W 27
min. Cracovia egzekwuje rnut
przejmuje lewopiłkę
rożny,
skrzydłowy stroniar_~ i efektow
nym str7.alem zdobyw~ jedy;ną
bramkę mecz.u.
Jak byto do pr.zewidzen.la, era
covia po pr-z erwie grała na utrzymanie wyni!ku. Wtedy to do
głosu doszli napastnicy Wlóknia
popisali się oni
rza, ale nie
Wysta.rczy
stnzatów.
celnością
powiedzieć, że w ostatnich 5 mi
nutach Czop i Kubiak nie wysytuacji
pewmych
k<>rzystali
strzeleckich.
W sum1e, jak stwierdził naso:
informator p. J. Pusz, mecz stal
na słabym pozie>mie, a w zespo
le pa6ianic-kim n.a wyróżn1en.ie
jedynie Czop. (ms)
zasłużył

go", którego byle.rn zast~pcą,
p!'IZedostal się na teren getta
potud•nie>wych
i w god>:i-n aeh
wszedł do walk. F_laśn.ie, pod
ruszyczołgów,
osłoną dwóch
ło natarcie piechoty SS. Granaty i kule walczących ramię
polskich
bojowców
w ramię
i żydowskich posypały s1ę na
od!><!rto.
Atak
hitlerowców.
zebrali zdobyczną
Boj<l'}Vnicy
broń. Trzech żołnierzy KB po
legio, kilku zostało r.annych.
ruszył<>
później
w chwilę
następne natarcie hitlerowców.
Po ciężkiej walce i ono zostało odparte. W czasi<> tych kHprzekopem
walki
ku godzin
p07,a mur gett.a wieprzeszło
lu rannych.
NasM organizacja Od 1941 r.
miała kont;.ikty z b .oficerami
i .podoficerami WP pochod2enia żydowskiego, znajdujący.
mi się na terenie getta - mó
Wladystaw Zajdler
wii dalej
przerzucano różnymi
broń
KB dostarOddział~
drogami.
bojoweom żydowskim 2
czyły
ckm, ~ 1km z amunrcją, 21 pistoletow maszynowych, 30 karabinów i ok. OO pistoletów.
Jak widać wysiłek tylko jednej organi2acji jalk na warun
nieanabył
ki konsii>i!ra.cyjine

I

W

*

:/.

*

ta.mltejsze.
Poznamn111
OlJinnlpiia WY'g;raól!a. 21 UlllJią Tairnów 2:0 (0:0).

ły".

AilĆc ja

poml:lfCy dtla

za,giro-

żon vch za1gładą Żydów

l'OZIPO-

cz.ęła się 'mliaC2Jn.ie
JUlŻ w 1940 rolm

w Katowicach
IRJisiaj w Kiatow.icacll piłka
k'.olejny
rozegira.ją
LKS
rze
zespołem
'111€QZ mistrzowski z
GKS. Na to gpobkanie trener
W. Pe~ usta.J.ił następujćlcy
zespołu:

Wilczyński

Kowalski,
SzeWojtysiak,
SzadkowSJki,
- NoSuSlki
Gutowski,
fer
wak, Sadek. St.udniorz, Gapiń
bramkarz
rezerwie
W
skL
Surd·ilt ~ pomoo.nik Sar.na.
lm'9)

wcześrui~.

W. Zajdle!'
uczesitgic:ey w aikcj•i przenzucainda z Wa!I'Szsawy do Lwodalej prizez Buidaipeszt
'Wla i
n.a 213CJbód u!k:rY'wającycll się
oficerów WP. Tymi samym~
iµr'7.'elC'hodzą · ll!'XerL
sz,laikannil
girarnii~

Żyid:zJi.

Następu1je

LHS qra

skład

i sprawy
przedsiębiorstwach
Wła
załóg.

socjalno-bytowe

naświetlił

Gomułka

dysław

także

niektóre aktualne prosytuacji
polityczne
blemy
wewnętrznej kraju.
Przedstawiciele załóg poinformowali I sekretarza KC
o czynach produkcyjnych pozakładach
w
dejmowanych
w celu uczczenia V Zjazdu
PZPR oraz zapewnili o peł
nym poparciu przez załogi
maszynowego dla:
przemysłu
polityki kierownictwa partii.
spotkania
zakończenie
Na
przekaWiesław
towarzysz
rzeszy
osiemsettysięcznej
zał
metalowców serdeczne pozdro
wienia i życzenia pomyślnej
realizacji stojących przed nimi odpowiedzialnych zadań.

Próba wodna
w EC III
W

na. na.J~
poniedzioalek,
i na.,iba.rdz:iej skom-

większej

pliltowainej

łód7Jkiej

l:Judowie
Elekta'OOiepna Teofilowie, ZO...

prremysł<JWej
łowni

)![.I

stanie pnlleprGWa.d,,;ona. prre7:
„Energom<l'Jltażu
brygady
Pół:noe"

-

pr

óba.

w

Do 721a.,idującyclt
W!lląin-1; olbrzymiego

oo.na

•

się
kotła.

we-:

rur
cl'
swipuści się pod wYSokim
nieniem wodę. Jeśli próba. da
jeśli
•ezulta.ty,
pozytywne
sie
oka.źą
rlllrY
wszystkie
absolutnie S'nCIZ.elne - pra.cGW
Za.„Tc.rmoizolae.H nicy
brze" będą mogli przystą,pić

· h
o ilC
na.nia

d

o

·

bm

urowarua.
koniec-z.nych

·

1

k

wy

o-

izolacji,

Będą również mogły się rozpocJZl\Ć daJSlle roboty mant.afp)
Z<>we.

.

dniu 30. III. 1968 r. zmarpo długich i cię-ikich cierpieniach, opatrzona św. sakramentami, przeżywszy lat
Matka
najdroższa żona,
44,
i Babcia

ŁPB Pl-POŁNOC

potrzeby rynku,
u~
p!l."ogramów
w
procl"µkcji
sprawrnama

Gdy za pomoc z y d om
,
,
groziła
sm1erc•••

W

Janina

na
użytku
realizację

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

ła

DYREKCJA, RADA ROBOTNICZA, PODSTAW.
ORGAN. PART., RADA
ZAKŁADOWA oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY z

z domu GŁOWACKA
Wyprowadzenie drogich zwłok
dnia 31. III. br., o
nastąpi
godz. 15 z kapticy cmentarza
na Radogoszczu, o czym za·
wiadamiają
MĄŻ, CORKA i RODZINA

składaj.a

Swięto

"roniha UJqpadhóU J
e 4-letni Rado,slaw s.

złotych.

Koledze JANOWI GRABOWSKIEMU wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci

ła,

11

zakłado

W trakcie spotkania omó·
problemy
węzłowe
wiono
pracy przemysłu maszynowego, a zwłaszcza zagadnienia
produkcji eksporto·
rozwoju
wej oraz artykułów trwałego

e

,,ZENIT"

Dnia 2• marca 19&8 r. zmarpo długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 60,
najukochańsza Zona, Matka i
Babcia
S. t P.

HENRYCE SYKUT-BEJ wyrazy głębokiego wspólc:mcia
z powodu zgonu

ze Erilr.

chłowlce.

We. wsi Noewglowy pow.
Rawa Mazowiecka w gospodar
stwach Kazimierza i Ja·na Ko
walczyków wybuchł pożar, któ
rego pastwą padły dwie stodoły i dach na oborze. Straty
oblicza się na sumę 25 ty&ięcy złotych. Przyczyną pO'Żaru
była iskra z komina.
W Goleszach. pow. piotrkowskiego w gospodarstwie Jó
i Wacława Głowackich
zefa
spłonęły dwie - stodoły i dom.
iskra
była
pożaru
Przyczyną
z ciągnika. Straty wynikłe z
pożaru wynoszą ponad 50 tys.

DYREKCJA, KZ PZPR
RADA ZAKŁ„ RADA RO
BOTNICZA oraz KOLEKOLEDZY z
ŻANKI i
ZPP im. M. BUCZKA

,,OGNIWO"

WNUCZĘTA

Dokończenie

e

składają

RADA, PODST.
ORGAN. PART. oraz I'RA
COWNICY SPOŁDZIELNI
PRACY BIELIZNIARSKOKONFEKCYJNEJ
ZARZĄD,

Dokończenie

rady
wej ZWT „Zg-Od:a" -

oraz
rakietowych
niczych
wojsk rarodzajów
innych
dzieckich sil zbrojnych i marynarki wojennej.
O godz. 13.55 laweta armatnia z prochami J, Gagarina i
zatrzymała- się
W. Sieriegina
przed Mauzoleum Lenina. Leonid Breżniew, Aleksiej Kosygin, Nikołaj Podgorny i inni
przywódcy radzieccy oraz kosmonauci przenieśTC urny z lawety na pe>stument umleszcw
ny przed Mauzoleum Lenina.
O gOd.z. 14.00 rozpoczął się

MATKI TEŚCIA

Czesław

(A)

pr:oewodniczący

. Gnuurinu i Sierieuinu
(C)

Kierownikowi Oddziału Przy
gotowania Produkcji mgr inż.
ZOFII CELNIK wyrazy głę·
bokiego współczucia z powodu zgonu

Prezesowi Zarząliu Spółdziel
ni Pracy „Ogniwo'', ob. WAC„
ŁAWOWI KOZŁOWSKIEMU i
Jego RODZINIE wyrazy głę•
bQkiegr . współczucia z powodu zgonu

dniu 29 marca 1968 roku
zmarł, po krótkich lecz cięż
kich cierpieniach, przeżY'YSZY
lat 63, najukochańszy Mąż,
Ojciec i Dziadziuś

miają

Moskw a

RODZEŃSTWO

W

o

Czechasłowacko-Rado:iec

kiej.

delegację metalow ców

opi-

miejSCOWll

Pragniemy na koniec dać
wyraz nadziei, iż zdrowy r02:
spokój, jaki wykasądek i
zał cały naród wobec garstki
i
zwycięży
wichrzycieli,
młodzieży
części
tej
wśród
akademickiej, która nie wiejest jedynie naże
działa,
rekach polityczrzędziem w
nych awanturników.

wszelkie próby
Potępiamy
emigracyjnych grup polityczcxi dawna pozostająnych,
pod wpływem ośrodcych
ków wrogich Polsce, wykorzystywania młodzieży akademickiej w kraju dla celów
sprzecznych tak z nauką i
kulturą, jak i z dobrem pań
Wyrażamy
stwa i narodu.
niepokój, że taka akcja mospołe
że pogorszyć stosunki
z Brytyjczności polonij'lej
czykami i Wplynąć dezinfor-

wieeprzewo<lnoiczącym
Jest
Boj<>Wltlików An~yfa
Związku
czle>nloiem
ora.z
szystowskieh
prezyd·ill'1Il Towa•raystwa Przy-

•

emigracyjnych

mująco
nię.

1}

Ubolewamy nad takim stanem . rzeczy i apelujemy do
wychowawców i wykładow
ców o większą cxipowiedzialw ich zadaniu kszltalność
cenia młodzieży.

Ostatnio pracował naukowo
Instytucie HiWojs1ro~,.-m
Pi.sad: swoje past-0ryczn:)1m~
miętniki.

MGR PRAWA
Wyprowadzenie zwłok nastą
pi dnia 1 kwietnia br. o godz.
17 z kościoła św. Józefa w
Rudzie Pabianickiej, o czym
zawiadamiają pogrążeni w

S.

Czechosłowa

w

SYKUT ~BEJ
ŻONA,

~od.onej

cji od , 19~ do 1950 r. gen. Svo
miniobowiązki
bod!! -pełnił
Od
obrony narodowej.
•.tra
Zgrom.a
do
posłem
bYlł
1948 r.
Dotychdzemia N.a-rodowego.
czas· oozpa.rtyjny, wstępuje w
1946 r. do KPCz. W kwietniu
195(} r. ~aje wicepremierem,
tegoż
we wr2ęśniu
jednaikże
rokU odwołany zostaje z tego
stanowisk.a, a także wylącWIIly
z KC.·
w szozyitowym okresie kultu jedno&i.ki Ludvik Svoboda
~.)'t pt:ześladowany i pracował
w eharaikteo:;ze księgowego w
jednej ze spółdzielni produkcyj.nycn. W 1955 roku mianow=y 00&taje. szefem Akademii
im. K. Gottwalda.
Wojsk~ej

W dniu 29 marca 1968 roku

CIOWIE i

Bu-

cz~boslowac

str.

nie i staile kontakty z PRL
w wielu ·dziedzinach, nie tylko w stosunkach osobistych.
Stąd też mamy dobry obraz
tym
sytuacji,
prawdziwej
lepszy, że widzimy go na tle
innych kratiów. przede wszystkim W. Br:vtanii. Dlatego
z czystym sumieniem może
my stwierdzić, że część mło
dzieży akademickiej dała się
w Polsce do akcji o
użyć
charakterze politycznym przez
ludzi bez skrupułów, którzy
w dążeniu swoim do władzy
nie dbają am o bezpieczeń
stwo Polski, ani o jej interes.

Lu-

kie,
W

anłYflolskiej kampanii czynników

(Doloońazienie ~

oddziały

zułuku

zmarł

głębokim

z·Wfą.zku

W

ze 9br. 1

· lk przyjql
omu a

Polonia Brytyjsła llfeiha się W G

Gen. Ludvik Svoboda

dkJres rozbudowy
wamda iprnez oaigiam:i~j-e rpoc!:ztlemne sieci pu1n:k.t6w ullwyZa•jdller
W.
~.nlia Żydów.
sann 7Jna~ lllla 1'eir€'Jllie Wairsza.
wy kiilll<aJfi:z'i.=iąt 1Jalkrjich Pumik
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lera „Cinq . Pe>rts" wysad:z:Ua
nazw1S'klem
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Nauka prairnle i>0znanla - ta oczywista
prawda. zweryfikowana przes tysiąclecia,
nigdy nie kryła tylu nlebezpieczeAstw co
dzisiaj, Swiatowej sławv tw6rcv fizyki
nuklearnej nśwladomill sobie gorycz tego
stwierdzenia, gdy łeb dzieło - bomba ją·
drowa uśmierciła Hiroszimt:-
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idzie - produkcji na skalę 'przemysłową.
Tyslace uczonych ślęcza w Jaboratoriacb,
by przeniknać tajniki iadów f stworzyć w
retortach •aksvtoksvne czv tetrodotoksy•
nę. Z pewnościa wielu spośród uczonych
pocbłonęło iedno tvlko dążenie: dać tekarzom nowe. cenne leki. jakimi są ńiestosowane w minimalnych
które jady,
dawkach. c~ uzmysławiają sobie Jednak,
że wyniki tych ekspervmentów. bez wzglę
du na Intencję badaczy, moga posłużyć
celom niszczycielskim?...
Po tragicznym dylemacie tych którzy
wyrwom; energie ladrowa - WYianla się
konOikt nie mniej
przed ludźmi nauki
alat"mujący. Z jednej strony dewiza: nauka Pragnie poznania. Z drugiej zaś . tu·
dobó.icze możliwości Jadów . które stwol którP teraz uczeni chcą
rzyła natura (jan)
stworzyć sami.
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Wie§6 o dziwnej śmierol (MY za.bójstwie) w UgDcmi _
Dymitra., syna Iwana Groir.ego wywoła.la. E
maleńkiego
całą fa.le plotek. MIJwiono, że w rz.eezvwistości ca.re· §
wicz źyje i ukrywa sit: u wiernych mu ludzi, p.rz.ed in· ===-==
Pod
trygami ówczesnego rządcy Borysa Godunowa..
ochroną polskich su.bel, człowiek, który nazywa.I siebie
„carewiczem Dym.itrem" wkroczył do Moskwy. Legenda nie uma.rła. z jego śmiercią. Po n.im z.jawił się Dymitr Il. a nawet Dymitr III.
Po jakimś crzasie Z8C'Lyna. poja.wia~ słę cały szereg
sa.m<nWańczych DymJtrów. Tak w 1644 roku w Konstantynopolu zjawia slę na.gie „carewicz lwa.n Dym.itrowicz". Drugi rzekomy syn Dymitra poja.wil się w Pol-
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chilijskiego by-z·
zamoźnego
nesmena. k:tó-'y C'rzeO dwudziestu 1aty rzuci} Interesy
wraz ze swym Piętaszkiem za
mieszkał tu 1ako pustelnik.
Skaliste dno za.tok:! Cumberland obfituje w homaTY.
których połów stan-OWI jedyPortu
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przypada 2 11; uranu . Okazało ł
ł
się Jednak, te to jes?'cze za mało d~a
ł
światu wyścig
oarzucaia
"'eh, którzv
ł
uzupełniony ł
zbrojeń. Arsenał atomowv
został brooia bakteriologiczna. Jakie mo•
••
ga być konsekwencje zakażenia powietrza, ••
!l'łeby i wód chorobotwórczymi bakteriami
1 wirusami - tego nie trzeba cbyba tłu·
A
A
maczyć.
Ale broA ta z Jednego względu Jest nie- . . . . . . . . . . . .„ „ „ .
dogodna. Wprawdzie śmiercionosne bakte·
Wtedy było to w Los Alamos ••• Dwdzieś·
rie łatwo rozprzestrzenić na terytorium
wroe:a. bardzo trudno natomiast jest ogra• · cła lat później terenem poszukiwań stała
się kolumbijska dżungla, gdzie żyja In·
oiczyć zasieg rozszerzajacych sie epidedianie, których zatrute strzały sprowadza•
miL uchronić 'Pr7.ed nimi własne wo.i ska.
uczeni,
Dwaj
ia śmierć błyskawicznie.
Od czegói jednak ludzka wyn a lazczość.„
Sięgnieto wiec po inna broń ludobójcza dr Dafy oraz dr Wiskop. przedzieraja się
- . jady. Wvdzieta je sic z orga nizmów przez nieprzebyte. tropikalne łasy I granie
Andów, ahv pozna~ tajemnice trucizny.
zw1erzat, j a ko wzorce. a nastepnie us1łu·
I odkrywaja ja - jest to morderczy jad.
.le odtworzvf n• rlrodze chemiczn v ch svnznaidujacv sie w skórze żah kokois. Ba•
tez. I rzeczvwiście . . ,postęp" jest oszała·
dacze wvwieźli z dżungli 2400 tab. z kt6•
miajacy. Jeden kilogram jadu. zwane~o
laboratorium - uzyskali jedną
rycb tetrodotoksyną. która odkyyto n pewnego
~sobę

pozornie. Wyciąg se sk6ry jednej taby =
wystarezy by zatruć 50 strzał. a kaźda E

s nieb Jest w słanie śmiertelnie sparali:ł&-
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POZIOMO: 1. Jeden z kosza. 5. Drąg w ręku strataka. 10. Koniec stolu. 11. Dusza jajka. 12. Dzieło Kraszewskiego. 14. Pogardza ceprem. 15. Turecka metropolia. 17. Doliny na pustyniach. 18. Starożytne miasto
w Armenii. 19. Na notatki. 21. Dal Imię Gibraltarowi.
24. Krymski kurort. 25. Twartfość w liesce. 27. Kończy
29. Mur w postaci łuku.
sie w Oceanie Spokojnym.
33. Egzotyczny ptak. 34. Sla·
31. Pływak na kotwicy.
bość tkanek. 35. Grecki Hades. 36. Miasto na płn. od
Kairu. 37. Państwo Odyseusza.
PIONOWO: 1. Jadło dla bydła. 2. Owoc jak buzia.
3. Lapońskie jezioro. 4. Wybucha m Sycylii. 5. Nie6. Pomocny grafikowi. 7. Imituje
jeden na Olimpie.
drogie kamienie. 8. Starożytne miasto-państwo w Mezopotamii. 9. Zdobi liamską szyje. 13. Rocznik. 16. Ar·
terią w człOWieku. 20. Potrójna korona oapieia. 21. Koń
w latki. 22. Andrzej !Ila siostry. 23. Zlatują się czarownice na miot!a<:h. 24. Płynie na Alasce. 25. Kraina
w Niemczech. 26. Do nlej muzułmanie. 28. Arena za.
paśników. 30. Futerko w ziemi. 32. Slowiań•kl'l hogini.
„WAMS"

soe.

zjawił

sill w

Astrachaniu ea--

Konku·
Grl'żnego.Laurenty;
Jwan.a ca.rewicz
synrej-ona.eh
rzekomy
August,
rewicz
sa.mych
w tych
ruje z nim
już nie syn, a. wnuk lwa.na Groźnego. A w tym sa.mym ęza.sie w stepowych jurtach Powołża, jak grzyby po
deszczu pojawiają się inni „carewicze" - synowie bezdzietne1rn Fiodora Joa.nnowiC"T..a.: <'a.rewicz Fiodor, KleGa.wrila.
Jeroszka.,
Wasyl.
mens. "awielij. Siemion,
i Marcin.
Nic te:ł dzlwneęo. te kiedy wybuchł1> powstanJe cbło1>
slde pod wodza Stiepana ltazina.. ()l"ZY ni'ąl s.amym znaleili sie równieł rz.e.komy syn cara Aleksa Michajlowir.za. i fałszywy patriarcha. Nikon.

~~n~Y ~~ =~ie:kojny.

WoJn:
Jest wieknieurod-zaje.
Po wsiach kręoo się dziwa.cy
posuchy.
l\fówia. że popn.epowlada.ia<:-y bliski k«>niec §wiata.
przednJego cara Piotra rn zamordowali ltooha.nkowie
Katar7.yny n. Ale Już. oo krańca do krańca.. wleeze c;ie
1>011"loska. o tym, że ca.r - ojcłee nje uma.rł, a ukrywa
sie ł tylko czeka na !n"'Oją godzinę, 11.by poprowadzió
swój na.ród na pa.nów.
I oto w 1'765 r. car ~bja.włł słę ludowi. Oezywłścle.
kiedy go schwytan.J, okaza.ł słę zl>ie!l'łym z woj9ka rolmerzem Gawrlłą Kremnlewem. Zosta.ł skata.ny na cblostc:. napietnowany i zesłany 4lo Nerczyńska..
Ale im '9lll"OW9Ze były ka.ry. tym ba.rd?lfeJ upa.role
Widmo
martwe!l'o lmt>erat<>ra wlokło słe po Rosfl. oblekaja.c sie
w posta6 jego sobowtóra.. to w chłopskim stanie, to
Piotr 1'11
też
Był
Kozaków =Y tołnlerzy.
wśród
s ko p-c ów, re.liirijnej sekty kultvwuju.ej wśród
n
swych zwolenników obll'7.ed kastra.ej] - Knndrat Seliwanow. jeden z duchowych przywódców tel sekty.
Piotr m nie za.dowa.la,fąe się s-rerokimJ przestr?;enia~a.nice
jego
ol)uszcza.
nla.nti rosyJskiego imperium,
i ujawnia sie - w · Oz;a.rnol!'órze. ..Był ~ednie~ wzrnstu - pisał jeden ze wSl)Ółczesny"h - kościsty, bladv,
mia.ł twa.rz os1><>watą, a gęste włosv kO<Rnykami opadały mu na cm>ło aż do oczu". Wieł11 znało go również

nawijała si~ wiara w ukrywa.jąee~o sie cara.
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Stefana.
na.jba.rdzlej S'Lanowa.nycb Ol;a.mogór- ==_;=='.::;
Imieniem
pod
depotaeja
I oto
eów pojawia. się n wrót niewielkiego domu, gdzie mies'bka.ł Stefa.n. Cara Piotra m prOS"Lą e zgooę n.a pa.nowa.nie w Oza.rnogón..e. Jak posf.ąpilby na. jego mie.lscu jaki- 5
kolwlek inny a.wanturnik niewysokiego lotu? Na pewno
od ra.zn by 91ę zgndziił. Stefa.n jedna.k podarł I rzucił
pod n«>gj prośb4), którą przynieśli l)(>Sl'>wie. Odmawiał
zgody na panowanie dopóki nie zostaną t>rz.ekreślone
nJkt nie
ruenawiść I kłói.nie, Po takim oświadmeniu
wątpił Już. ~ odowiek ten rzeczywiście Jest impera,.
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5! no~órze trwa.to 6 lat. Kraj uratowany został od
mężem
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sil
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prostym łud'lliom.
Ali! nie przyl)uS'llCllllll Jak blisko niego majdują sit:
Grek, pnelrupiony
zdra.joy. Nocą zarinąl ll'O sługa
..,.
prr.ez Turków.
przewielokrotnie
m
Piotr
Impera.tor
Ta.k rosyjski
kl~y •• tr.eykrotrue „umJera.ł„. I mimo wsri;ystko historia P10tra ID na łym sit: nie kończy. W tym sa.mym
roku mów zjawia się ozłowiek podający się za cara
P~otra m. W jego charakterz.e w ciągu 12 . la.t obJeidża
Wiele europejskich miast I stolic. Prowadzi korespond~Je z monarcha.mi, fil0trofa.ml; pisri;ą do niego rów~eż Wolter i Rousseau. Losy nowego sa.m<YLWańca były
me mniej ira.8'lCl'Zdle niż innych, którzy pr.eybrali n.iesz- 5
cz~me t~lę Piotra m. WsrŁysey om ja.lt f sam pra.wchiwy Piotr Ili lfinęll tragiczną śmierci~. Ostatni .,Impera.tor" a.resztowa.ny został w Amsterd:miie i prlzeciał
sobie żyły. Wraz z Dim widmo Piotra m zniknelo ze
soony his«>rli.
ga.ł
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5
5!

li i edzielny

5

=
5

magaz~n

5
5
5
5
5
5
5
5
55

"Dziennika
lódzkieeo"

iedy przychOOzą wiosenne
· letnie miesiące, w wielu
miastach, czerpiący.eh wodę
z rzek lub i.nnych otwartych ujęć, zaczynają się kło
w
z zaopatrzeniem
poty
odę. Ludzie się denerwuą, zwłaszcza czytając wyjaśnienia w prasie, że przyezyną trudktóry zatyka filności jest plankton,
Czy rzeczywiście w naszej dobie
try.
nie mCY.tna
chemii
i
fizyk.i
dominac_ji
środka przeciwko
skutecznego
znaleźć
tej pladze? I dlaczego dawniej plankton

przeszkadzał,

•

e

I

OCI IS Orla
neto. Alarm
kon,tynuują

włoskim

~a ...:
ofensywę

właSnie

nam
orgawarunki rozwojua żywych teraz,
kiedy nie
ściekami
nizmów w na pól zatrutych
się pogors>wly?
5 wodach rzek znacznie
Masę planktonu stanowią pr~ede wszy5
5 stkim glony czy też algi - najprostsze
5 wodorosty, z których prawdopodobnie
5 rozwinęły się w drodze ewolucji inne
5 organizmy rośliii:ne i zwierzęce. -Istnieje
5 niezliczona liczba ich odmian, a ich
5 wielkość waha si-: od setnych części mi5 limetra - do tworów o długości nieraz
5 kilkudziesięciu metrów. O pewnym szcze,5 gólnie niebezpiecznym glonie - niebie-

5

mrówki
przeciw

minisre.rstJwom.
Oprac. M • . J.

e§

5
=
5

5

§
5
5

;ot ~::::!~k.:~acz
ów niebieskozielony glon w

:tkz;~~~:r.,n;
Odkryto

5

;.

ubiegłym stuleciu, w dość- dziwnych oKiedy w trzy lata po
kolicznościach.
wybuchu wulkanu Krakatau w pc>bliżu
Jawy uczeni zbliżyli się do krateru, je-

~:,:i:i.mioki~::;m!iężY,:,~f.:ie ~: ~~~~ie~~~:

ale
Było to dziwne,
zielone twory,
jeszcze bardziej dziwili się badacze, kieE dy zaczęli je znajdować w załomach Io5 dowców i w piaskach pustyni, na dnie
zasolonego Mru-za Martwego - i nawet
~

mal.nych warunkach zapewnia naturalną
ciąglc>ść życia. Takich .!zklanych modeli
przygotowano 12, z tym że do
Ziemi
kilku kolb wpuszcz~no ró~nież u1ebieskozielone słony.
I oto po sześciu latach okazało się, że
„światy", w których działały niebieskozielc>ne glc>ny, stały się areną zacieklej
walki, po której na placu boju ~oCzy więc taki
stały tylko owe glony!
kataklizm może groo;ić caJej naszej pła·

w epicentrum wybuchu bomby wodoro·
wej na atolu Bikini, gdzie próez tych
glonów nie pozostało ruic żywego. .
Do ni~awna jeszcze uczeni traktowali
ten glon po prostu jako jeden z licznych fenomenów natury, tym bardziej,
do
że trudno go było zakwalifikować
którejś z ustalonych grup żywyc' organi=lów. Na wzór rośliny, czerpie on
energię słońca w drodze fotosyn;.ezy, a
przy ty<ą wykazuje raczej niespc>tykaną

ogLfMAI

necie?
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polityce znane jest powiedzenie: je·
nie potrafisz pokonać wroga, zostań

Hasło

przyjacielem.
jego najszlachetniejszych
do

należy

to nie
stosunkach
w

międzyludzkich, w biolc>gii zaś jest wręcz

nie do przyjęcia. Wprawdzie c:zynione są
m. in. y; Ja.ponii próby wykorzystania
glonu jako nawoo;u azotowego ezy też
W laJ>OO'ato.riach
jako masy paszowej.
w ciągu 20 godzin odoświadczalnych
metra
z kwadratowego
trzymuje slę
plantacji glonu około kilograma masy
białkowej. Ale równocześnie uczeni szukają intensywnie metod likwidacji gl-0•
nu - tam- gdzie jego obecność jest nie•

!+++++++++++++ +•
w świecie roślin właściwość bezpośredniego Wiązania azotu 21 powietr=. Po-

:::::a. j~i =r!~'."~~n:t~~=

0

Jaadd::. {
organizmy,
Ale oto gdzieś od dziesięciu lat uczeni
zaob.s erwowali jego wzmagającą się inwazję w rejooy intensywnej g-0spodarki ludzkiej.

sy~t~ab~~~~~~~ki1:i!ro~~~::!~w~t':~:-

W szkla.nej
długotrwałe doświadczenie.
wypełnionej iłem, wodą i pokolbie,
wietrzem, umieszczono różne żywe organizmy ze świata · roślinnego i zwierzęktórych funkcjonowanie w norcego,

pożądana.

5
9
5

=
5
5
5

5
5
5
5
5
5
55
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5

k!~~~:..~ ~~::~m n~e~~~~e~:U~~:

§

~ąg~~sia~~c~ r:'me!r;~~lecfedc':.a:i!ra ~

§

w ostatnich latach podjął wędrówkę z
niedostępnych dla innych istot
.miejsc
do zagospodarowanych zbiorżywych ników wodnych. Profesor Szaposznikow
odpowiada: nieI.>ieskozielony glon stroni
0

5
5
5
5

5

promieniowania osłabiły życie w niektó: 5
Sladanu 5
zbiornikach wodnych.
rych
śmierci ruszyły niebieskozielone glony... 5
W. KUUC&I
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TAJEMNTCzy STARZEC Z SYBERil
OfiejaJne dokumenty mówią, że impera.tor Aleksa~ §=D.riuga. wersja
der I zma.rł w 1825 r. w TaglLillN>gu.
iwierdzii, jakoby 7Jr&ygnował on z wtadzy, ukrył się p~ sw<>im dworem i prreżyl jesrz.:L-z.e łO la.t na SyAleksaillder
beru pod nMJwiskiem Fi<>dora Kumnicrz.a.
wiele razy napomykał <> tym, że chciałby ustą,pić z 1rOnu i usuną-O ~ię w cień kla.m;tornego życia. hla.l on ""
dobrze cltaTakter swego ambitneg<> t okrutnego następcy Milrolaja. Sam dos!Udł do władzy po zamordowaniu
ojca i miał wszelkie podstawy do oba.w o swoją osobę. Nade wsrzystko bał się, że wsta.nie otruty.
W każdym ra.z.le jeśli Aleksander rz;~iśeie mia.I
IHmiair 7.rLe<i się tronu, a.by ura.tować swoje życie, to
pobyt w Taganrogu da.wał mu dobrą okazję. Na kilka
4lli pi-red ogJ_.-i;eniem o nagłej ehm-obie i śmieroi imperatora, w tymże Taganrogu zginą.I feldjeger M.a&kow. ~
który jak mówiono, byt łudząco podobny do Aleks.an- 5

5
5

i§

=
=

w~

impera.tora p=ewiea.iono w za.mlm:lętej trumnie do Petersburga. W ciągu siedmiu dni lirumna sta.1A
w Ka.zińsiklim Sooa<rze. Dla. najbliżsq.ych Ji;rewmyeh otwarto ją tylko ra.z - w nocy, przy mym ma.tka Aleksa.n-dra od razu 7JWTócila uwag-: na. bardz;o zmienioną twarz
imperaitora.
Ale oto na Syberii wśród chłopów - przesiiedleńców
stał si<: sla.wny pewien sta.rzec FiodOil' KWZllDicz.. Uk:rywal on sia.ra.nnie swoją prz.;esa;łość, aile wojslrowa ff.ll'UCiało

znajomość ~eh języków =

Alarmujące

chodzą

z

=

oo

O BOGACZACH
Lania w~or.oa, zgrabna i

wieści d~

.spytała

Mini-

ipobliSkiego

sterstwa Handlu

5

u

Podobno jedaak wyemi~o
waly one do illllllyoh rninl-

atersitw.

„~

Zagraniczne

~·

nią

Misia, który -

przemiła

chodził:

bym mężowi rosi przypra.wi:la'!

Nae mee~ Oa łoi &it:1

Forpoczty mirówek zaiuwarono też w gmachu MmiSlterstwa ~yal;u :na Via Ve-

111

almil urod2.liłl"
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B.EDAGUJE

KLUB

Krzyżówka

5

i=

Nłekitóre
W}"ksztalc.en:ie,
wysokie to
wyróżniało go w otoczeniu.
-ra, wsrz.ystlro
rozmowy z mm, zanoorowane przez współmesnyeh do- -5
wodzą, ze starrec dobrze znał żyuie ~o peters- 5
wielu za.cz<:lo utożburs.kiego świata. Nie dziwnego,
samiać Fi9(1Q!l"a kuzmfoza z imperatorem Aleksandrem I. 5
byli 7Jllumieni Jeosobiście,
Aleksandra
Ci, którzy zna.li
:
go zewnętr:r.nyrn podobieństwem. UmieraJ.i,e, Fiodor Kuzmica; pcn.ost-awił za.szyfrowane papiery, k;tóre pc>winnY;
jak mówił, wyjaśnić jego tajemnic-:. Szyfir :o:ie został
dnia. dzisiejmego.
odcz.~y
SOBOWTOR NAPOLEONA~
e=_
•
Na.poleocn w swojaj . §wicie tTZyrnal własnego
bowtóra. - Fra.noois Robau, nazywanego ,,.impera.torem„.
HeleGdy Napoleon wstał wygna.ny na. Wyspę Swiętej
ny, Robau wrócił do swojej wsi. Ale <> jego niebez.... S
piOO'Lllym podobieństwie nie za.pomniaint>. Minister po- 5
lieji k!rólewsk:iej sk.ierowal do wsi, w której miesrzika.ł ~
Roblllll, specjalnego agenta, a.by ten śledzi.1 sobowtóra m
imperatora. Pamiętała. również o nim druga strona. Jesienią. 1818 roku .Robalu nagle lllni.kną.ł, poov;iwając dom
,
· i gospoda.rst.wo.
W lroŚcielnycli aJd.a,ch wsi, w której mieszik:al ROOall!i
za.chowa.I się następuJą.cy za.pis: „Urodizlile.ąi się w teJ
wsi zmairlem na Wyspie Swiętej Heleny". Data ~ie.roi
nie' byt.a pod.ana. OLy Robau nie ,,zastąipił" im<perM>ora
w jego Więzieniu? Gdyby tak, to wyjaśnia. się meza-&zumia.łe dotychczas 7Jda.nie z listu (jesień 1818 r.) żony §=
generała Bertranda pi-z,ebywają.cego również na Wyspie
Swiętej Heleny, w którym móWi si~, że. N_apol~ opuś--=- cił miejsce ~la.nili;· Jeswre I><>_ <Iz:iś. dwm ~ą.zą. różne G.1
wersje o tym, gd2'1e ukrywał się l Jak skonczyl swoje
;;; ostatnie dni Napoleon, k:tóry ja.koby zosta.wil na wySDie swego sobowtór~
K.IM BYL MAKSYMILIAN BAUER.
Po drugiej wojnie świ.atowej limJba ta.kich l~-widni
Wielu przywódców faszystow'$licb
znacznie wzrosła.
przed odpowied7lia.lnościlł za
Niemioo ukrywając się
zbrodnie, postarało si<: zmien:ić !IWO.ie namvliSk:a a na- ~=
wet wygląd . zeW1Dętrz.ny.
Podobne faikty 7.t"<Jdziły legendę równieiż wokół samego Hitlera. Mim<l\ że samobójstwo Nhrera w podpo
ziemiach kancelairJi Rzeszy znane jest oficja.lime,
wojnie pojawiły si<: pogłos.k!i., jakoby Hitlera wJd2liano
w Ameryce Południowej, t.o 741ÓW w HiS'lJ)ann, t.o w S
Japonii. W zwią.zJru z tym modma przypomnieć za.pomnia.ną dzisiaj książkę ,,Th!llwna śmierć Adolf.a Hilllera".
Wys-da ona w ... 1939 r. Mówi się w ni-ej, że pocrz.ą.wszy
od 1933 l'Olku, Hifiler przystą,pil do treningu swych SObowtórów. Ludzie ci ba.rdze> podobni do Hitlera ucnyll
się naśladować jego ma.Diery, a.by 7l!IStęPCJWa.ć fiibrera
na różnych publicznycli ooremon.iaoh. 29 wrze:śiMa 1938

======_-===-

ZaaJarmowan<> <Jdpowiedn'e
iczynr.iki, któ~"! swego ".zasu
w
pe\V":e st.'il::cesy
iodni-0sły
iwa.lee z inwazją skorpionhw
w Ministersh•ie Sprawiedlizaatakowano
Mrówki
wo.ści.
:przy użyciu najnowocześniej
szych środków chemicznych,
Po
nie zważając na koszty.
!kilku dniach 'tlożna było ~ło
sić zwycięstJwo. W imponują
cym gmachu Ministerstwa Finan96w. :zibudoviranym ze szkła.
betonu i plasti.kru nie znaleri;iono ani jednej mrówki.
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SZARĄDZISTOW

premiowa.na

ŁDK

bią.żkaod

POZIOMO: 1. . Boczna część . czoła. 5. Kij do podpi~
12. Stolica
się. 10. Slad. 11. Produkuje tarcicę.
lub ustęi>stwo przy kupnie. 14. Pierwsza komedia polska. 15<Uszkodzenie maszyny. lT. Wóz mangolslti. 18.
Dawny . stuaent. 19. Roślina. której liście po.służyły za
wzór ao ornamentów. 21. Wpat~na jest w grullt. 24.
27. Wysepka roUpadly ' ani-Oł. 25. · Feud"ał abisyński.
ślinna na pustyni. 29. Przeznaczenie, zrządzenie losu.
33. Swiadczende z tytułu ubez31. Spiżowa u Brezy.
34. Hycel. 35. Port nad Zatoką
pieczeń spolec2JI1ych.
Adeńską. 36. Ogfuszenie w gazecie. :rr. Kości.
PIONOWO: 1. Warta. 2. Na męską szyję. 3. Postać
z ;,Pana Tadeusza". 4. Mgla nad rzeką. !'i. Ciągnie tam
wilka. 6. Tajniki jakiejś nauki. 7. Początek wyścigu.
9. Najwspanialszy
li. Nierówność, nacięcie na czymś.
Włal!łca Indid (1542-1605). 13. Korona papieska. 16. Płaca o9 sztuld. 20. Profesja Niemczyka. 21. Wschodniosyberyjsk!I kiwpŁan. 22. Wzmaga silę uderzenda pięścią.
23. Czwartlrowy teaitł:' sensacji. 24. Wysoka czapka woj-

rama

skowa. 25. Część meczu bokserskiego. 26. Amerykań
lrk!le województwa. 28. Wyspa koło lrland:li. 30. Pieśń
1
32. &tuka po łlldllie.
pochw •
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łeg"o

został
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Maksynieja.ld
sobowtórów,
zajmował jedea.
miejsce
jego
O'LllSD
Od
jadrobyz otruty.
Hilller
roku
milia.n Bauer.
Oczywiście wers.ja i:a b.k jak i wiele innych, nie ma 5
więkSrŁych podsta.w. Jeśli o .t ym tutaJ mówimy, io łYI- §
ko, aby pokazać jak blisko obok siebie stoją w bis1ori1 §==wymysł i ~istość, plotka i prawda.
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W111mum11m1111

ummmmmmm

§

WlllUUliW.iiiillD

w1_.,..._,..._•••••••U1R-1nn1111rnuuU111111J•uu11 11••••••m1m-•w--•1-•111
STUDIO - „Noc niespo
:l'EATRY
dzianek" g. IS „życie
zamku" od lat 14 (k.)
g. 19
TEATR WIELKI
1.ł.
god'l!. 17.15, 19.30;
,,zemsta nietoperza";
połoniny',
„czerwone
1.4. nieczynny
godz..
(.radz.)
14
lat
od
POWSZECHNY
TEATR
17 .15, 19.30
g 19.15 „Baba Dziwo"
$;WIT - „Porwanie kró
l.ł. ll'.lieczynny
lat 1t (\NRD) godlZ. 15,
.3(), 19.30;
17
l.ł.
godz. 10, 11
lewny"
TEATR JARACZA (w sa
1.4. „Wojna i
czynne
17, 19;
od
„Wojna I pokój"
ll ul. Monius,;ki 4-a)
pokój" I cz. (radz.) od
„Działa
E:>iERGETYK
lat 14, godz. 12.30, 15,
g. IS „Mój biedny Ma
lat 14, god,z. 17. 19.46
od
(ang.)
Navarony"
20
17.30.
.riku, g. 19 „Apel"; 1.4.
lat 14, godz. 14, 17, 20 POPULARNE „Wycie
„Wojna i pokój"
l.ł.
nieczynny
1.4. nieczynne
czka w nieznane" (pol.)
II seria, godz. 10, 12.30
TEATR NOWY godo:. 15
An·
.,Julia,
GDYNIA
17,
15.
.
z
gnd
16.
lat
od
.30, 20
17
15,
strzały",
,,Trzy białe
oa, Genowefa„ od lat
19; 1.ł. jak wyże'
g. 19.15 „Damy i huza
polskich:
Kino filmów
12.30.
IO.
godz.
(poi.)
16
ry„; 1.4. nieczynny
PRZEDWIOSN'IE - „ Włó l 'ATRY - Bajki: „Utra20
17.30.
15,
godz. 20
SALA
MAŁA
od lat
półno.cy"
częgJ
pienie z kozłem", „Ja
„ostatni Mohika·
1.ł.
g.
„Skiz"; J.4. nieczynny
cek w kosmosie"
7 (USA) godz. 14, 16, 18
nin" od lat 11 (NRF)
TEATR 7.15 godz. 19.15
10, 11, 12, 13. lł. lS.
reguł" od lat
bez
,.Gra
l&.
16,
14,
12,
10,
godz.
ł.
1.
gil„,
„Zielony
111, 17 „Zywoi Mate11·
16 (czeski) god.z. 20.
20
nieczynny
sza" od lat Ili (pol.)
1.4. „Flip i Fla.p" od
g<>do:. 19 HALKA - „Buńczuczny
OPERETKA godz. 18. 20
16,
godz.
(USA)
lJ
t
la•
kaczorek" godz. 13.30,
„Dziękuję ci, Ewo"
1.4. „Bajki" godz. 16,
18, ro
od ła ·t
H.30 „Ptaki"
t.4, nieczy·nna
Ma.teus="
17 „żywot
„Cierpienie
PIONIER 15.30,
godz.
(USA)
i6
n.ieczyttmy
ARLEKIN godz. 18. :!Ili
godz.
nialego lenia"
t7.45, 20; 1.4. „Czterej
g. 17.30 „w~oła
1.4.
14.30 "Najazd Czarnecz.
pancerni i piesn
APTEK
DYŻURY
maskarada"
go Księcia" od I.at 11
IV ,,Rozstajne drogi",
1%,
godz,
PJSOKIO godz. 15.30, 17.45
(radz.)
,,Brzeg morza" od lat
NaPiotrkowska lGS,
17.30 „o czym m6wią
(wł.
18
lat
od
„Noc"
15.46
god•Z.
7 (pol .)
6, Pabianicka
g.
t.4.
pory roku";
1.ł. rutowicza
franc.} godrz. 20:
od
hotelu"
w
,,Ludzie
Przybyszewskiego
7>18,
17 .30 „Srebrnorogi je„Najazd czarnego Księ
godz.
(USA)
lat 16
llO.
Llmanowsklei:o
leń"
cia" godJZ. 15.30, 17.45. 41..
17.46, 20
Sporna 83.
g. 20
„PSTRĄG"
STS
uNOC" godz. 2<l
,,Przyi;ooa,
MAJ"
1
,,Pchła"; l.ł. nl~YMY
POKOJ - ,~iff~&n·
w pu•tyni" godz. 14.30
1.4.
„Twa.rz
ka" godz. 11
seria
I
0 Winnetou''
KIN A
2.biega" od la.t 14 (USA)
11
(painorama) od lat
Ni·
Piotrkowska l.93,
1.ł.
god•z. 16, t8, zo;
(jug.) godz. 15.30, 17.45,
i ciarniana 15, R. Lukpancerni
„Czterej
„Ringo Kid"
BAŁTYK 20; 1.4. - uWinnetou"
pies" I seria „Załoga" semburg 3. Rzgowska 51,
od lat 14 (USA) godz.
15.30,
godrz.
I seria
„Radość i ·gorycz" od Gdań9ka 21, Nacutowi„Bohater
10, 12.30, 15
17.45, 20
naszych czuów" (Belg, 15.<l<i cza 42.
lat 7 (pol.)
la 70 mm) od lat 14, ŁA CZNOSC 18
Wzgórze" od la.t
„Ostatni
DYZURY SZPITALI
(rada:.) godz. 17.30, 2Q
(a.ng.) godz. 17.45, 20
brzeg" od lat 14 <USA)
POLONIA - „10 małych
godz. 14, 16.30, 19; 1.4. REKORD Curie-Skłodowskiej
Ul.
„Przygody
16
lat
od
Indian"
„Ostatni brzeg" godz.
Pinokio" god'Z. 10. 11 15 - przyjmuje rodzące
(ang .) godz. to. 12.30.
19
g:ionekologicznie
chore
i
14
lat
od
„Zamieć"
15, 17 .30, 20.
LDK - „Dama z tram·
(czeski) godz. 12.30, 15: z dzielnicy Górna; ul.
U, jak "'ry'żej
waju" (czeski) od lat
17.30, 20; 1.4. „Zamieć' Sterlinga 13 - .z rejonu
„Nagie godzi
WISŁA 17.45
15.30.
14 godz.
.s<odz. 10, 12.30, 1$, 17.30 poradni „K" _ przy ul.
ny" od lat 16 (wt.) g.
20; 1.4. jak wyżej
i N-0Kopciń>k!ego 32
20
10, 12.30, 15, 17.30, 20
"Testament wotki 60; ul. PM:yrodniROMA
1.ł. jak wyżej
GWARDIA
Mt.ODA
11 cza 7.9 _ z rejonu polat
od
Jnków"
przeciw
„Waleczni
„Old SuWOLNOSC ul.
przy
K"
{bułg.), g. to. 12.30, 15 radini
legionom 0
rzymskim
rehand" od lat 11 "ug-.
Piotrlrnwskiej 10'7 i 269;
17.30. 20
godz.
(rum.)
14
lat
od
godz. 10, 12.30.
NRF)
1.4. „Rzut karny" od ul. M. Fornalskiej 37 10. 12.30. 15, 17 .30. ?.O
15. 17.30, 20
lat 7 (radz.) godz. lD z dzielnicy Polesie; ul.
kaczą.tko"
„S,;are
l.ł.
1.4. jak wyżej
z
Ł&giewnicka 34·36 12. 14. 16, 18. 211>
od lat 7 (ra-dz.) god,z.
"Porad
WŁOKNIARZ „Morska c!,ziel•nicy Bałuty i WiSOJUSZ
10, 12, 14, 16 „Dr Famatrymonialny"
nik
14
godz.
przygoda"
llri4.'ius działa" od lat
14 dzew.
„Sabrina" od lat
od lat · t6 (pol.) godz.
16 (NRD) godz . !&, 20
Informacje o dyżurach
(USA) godrz. 15, 17.15
10, 12.30. 15. 17 .30, 20
szpitali" innych specjalg
„Sojusz"
1.4,
19.30;
ko
„Niesforny
MUZA
1.4. j.aik wyżej
- tel. oo.
ności
„ostatnie
14.30
g.
19.30
tek"
17.15,
15,
ADRIA - Pożegnanie z
„O.powieść
polowa.nie" od lat 14 STOKI
„Kanciarze
tyt~łem:
pomoc lekarNocna
godz. 14
atlantycka"
17.45,
15.30,
godz.
(USA)
od
Akcyjna"
Spółka
bi.z a:ntyjskieg" ska, ul, Si~nkiewicza 137,
„Skarb
„Pollyanna'"
1.ł.
20;
lat 18 (ang.) god:z, 10,
zgłoszenia
łł4-ł4
tP.l.
(czf'
lat
od
kupca"
od lat 11 (ang.) godJZ.
14
12. 14. t6. 18. 20
ski) g. 16, 18, 20; l.ł na wizyty domowe w
15.30 ,,Błędne gwiazdy
1.4. Pożeg.n.aolie z tybiza.ntyjskiego god'l!. 19-5. Na miejscu
„Skarb
Niedźwiedzi·
Wielkiej
tulem: „Diabelska prze
kupca" ~<>d'l!. 16, Ul, 20 przyjmow.ani są chorzy
od lat 18 godz.
cy"
paść" od lat 14 (cze7
20.15
18,
STUDYJNE w godz. l&- ·
STYLOWY
godz, 10~ 12, 14,
sk>i)
Nocna pomoc pielęg
Najlepsze fi:lmy krótUKA - „Gejsza" (USA)
16, 18, 20
kometra-J;owe godz. 14 niarsl<a, Al. Kościusaki
od lat te, godz. 1$.30,
,,Dwaj z
CZAJKA
,.Diabelskie·· szłuczki" 48, tel. 324-09 - zgłosze
17.45, 20
od
(USA)
Teksasu"
lat 16 (franc.) godz nia telefoniczne na zaod
1.ł. niecz)'lfloT1>e
lat 11, godz. 12.30, 1,5
19; 1.4. „Diabelskie biegi oo domu w godz.
16,
„G.robow.iec Ligei'' od POLESIE „Bajki" g, 14
sztuczk°i" godz. 16, 19 19-4.
od
„czar.na pantera"
godiz.
(ain.g.)
lat 16

CfJ?!Idzie?fi,fOYZ

Perspektywy

- Pa.nie

okresie?
- Pod()bnie 'ak ~ w latach
urbieglych. ~ie do„tarrczamy do naszych skiepów dzien
nle do 400 ton masy towarowej, przede wszystkim mąki,

odpohand~ow-ych
cówkach
wiedni zapas tych
- .Tak będ.2iie wyglądaAo za.o
pat.nenie w airtyJQJły delikatesowe z importu?
- Nie z.a:brak.Ilie pomarańcz
ti. cytryn, ~re są stale w
sprzedaży. Poza tym <los.tarczymy około i7 ton bananów
14

Figi i

d

;;;;

§i

S

=i§

a

=

I

migdały nadejdą

I •
I
=
5!!

Nawrot 38a
Piotrkowska 196
•
Rewolucji 1905 r. nr 20
•
" Rewolucji 1905 r. nr 86
•
Ki k
·
os „Oaza
P ar k K o l e3owv:
~
ul. Nowotki 6.

n.

5i

włoskie ocr;echy oraz wytraw

wina im;r;x:•rtowane i

ne

=

PSS

i

- A ja.k z drobiem, eyba.mi
OC'Lywfście ja.ja.mi na świ,...
st6ł.

ieoz;ny

2
8
~~~o~~~~I~;~~lfej t~~~ ~i~[r~owsk~ ~
sprzedam.

-

uL

~~ibi:w~~fego 69f71

:

i§
;

PSS

:

Odcldal Balub

uL
•

24
28
109
Mostowskiego 22

: ~g~e~ic:a
P j zi

I

!5

=

Ei

II
El

.

PSS Oddział Wklsew

Edwarda .J
Przetw6reza

••

= =-=~

S

bl 78.

Ei •
5!! '•
;;
E! I

Bałub, Widzew

""'

PSS ut

Pabianicka

26

.

· k

„ P a b tanie a

5

Eli

AS -

Wyższa

128

•

.

S

28

Umińskiego
zgows a

„ Będzińska

-=====

==-

-E

1.

E

/t.

},łównocze::onle
l

uL

"

Północna

-

obok podanych wytej punktów sieci detaMHD czynne będą w godzinach od 7 do 9,
Gospodarstw Rolnych w

55
_

aL Kościuszki 47
uL Obr. Westerplatte %4

5/11

Limanowskiego

§

Łodzi:

Państwowych

licznej FSS
sklepy

140.

i!§

§
§-

;:

Nawrot 57.
'

•,

j,

,1 : .:11,•

I

:

1 •;

'j~!i1

' I•

-. - 1 tl I

' '

j

'

I

~,

I

3a

500371u!
kupię .

Tel. 561!-

5<l890 g

196'Hl8„
34

teL 313-46.

,

'

R O Z p RA

WA

do

PRACOWNICY POSZUKIWANI

należy składać

TYNKARZY na eJewacJ• mura-. cieśli, elektra•
•• ,
zbrojarzy,
operatorOw "' na żUł'awte,
monterOw,
mooterów etement6w teJbetowycn, Izolatorów
robotników budowlanych t malarzy - w tym Jed!
nego z dyplomem mistrzowskim do prowadzenia
praktycznej nauk! zawodu - zatrudni zaraz Łódz
I
p
k'
Budownictwa Uprzemysłorzeds ębiorstwo
ie
wlanego " Łodzi. UM:ędnlcza U tróg Sędziowskiej).
Przedslębtoratwo zapewnia front robót pracy w
clą~ całego roku. Za dobrą Jakość I termlno-

Piotrkowska 96.
_ _...,..... . , . . , _ . . , . _
do wynajęcia
POKOJE
od maja . Wapni= k.
InforM i ęd z yzdrojów .
J
m~c e: Łódź, Srebrzyń1 18
15
8
33- • godz.
s ka
t
OUCOKitAJOWIEC
p OS'Lukuje
Mnt
Zgłoszenia przyjmuje
nym hotelu robotniczym.
pokoju .
l r.h:atorskiego
dział zatrudnienia t płac. pok. nr 10'1 pod wlw
Prasa.
Ot e[ty „ 51002"
t373-k
!idres„m. tel 552-09.
P .o rkowska 96
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Recenzenci: prot. dr inż. Jerzy Dowkontt Polltechn!ka Warszawska
doc. mgr Inż. Jerzy Jędrzejowski •
Politechnika Łódzka.
z rozprawą doktorską można zapoznać sle w
•
•
2319-k
PL.
crzytelni Biblioteki

ł

SMAŻĘNIA

Dziekan ł Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki i:-ódzkiej podają do wiadomości. że dnia ł
10 kwletn.1a 1988 r. w sali 108, o gouz. 16, min. is
<u 1• Gd ansk a 155,
Nowy Pawilon Wydz. Mech., :
I t>·l odbędzie. stę publiczna obrona pracy doktormgr inż. Stanisława Rutkowskiego pt.:
sk1ej
•• Wpływ kształtu komory spalania na hałaśliwość ł
pracy silnika".
Wajand Jan A. Łódzka.
Promotor: doc. drPolitechnika

inż.
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Zapisy: ul. Przybv- trzebna.

kowska 15, godz. 13-?.0, 9-let!Iliej ruz'iewczynki po
t<>l. 232-18, Tuwima t5,
2
5082ł g
godz. 6- 0, tel. 212-39 j m. 8
246-62, .Jazdy samoch<>da 1 - - - - - - - --'-'.;.:.._---"
po•
domowa
„Skoda 1000 MB", POMOC
r.ai:
Hareerska 3,
„Wołga••, „Syrena 104", trzebna.
51009 g
,,Wa·rs•~a" 1 pochod- rn. 4-.i
-~
podomowa
kursów w POMOC
ne. otwarcie
tlM5 k trzebna. Bucz;ka 36, m. 15
k.aźdą sobote

BIUllO'\VEGO
o pow. 30 m kw.
z TELEFONEM
K.,,... J E
p
0 S zU
..,
INSTYTUCJA
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orzech -

Oko~a
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PLAC I.lai' m k.w. przy
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Cleszyńskiej
d,;.m. Tel. 236-56 50956 g
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w ~1ŁODY, praoujący pLI- 2 POKOJE, kuchn.ię, ga SAMOTNI znajdą ·odpo
ogrodzony
PLAC
sprzedam. n ie poszukuje niekrępu rM:, bloki, zamienię na wiednie oferty m.ałżeńKsawerowie
Tel. slrle w prywatnym Biu
bloki.
pokoju w śród- większe,
L<idź-Widzew, ul. .lóeefa jąc ego
Matrymonialnym
50ll1l9 g rze
okolicy. 5SU-34
lub
micściu
J, m. 15, god!Z. 16-20
studniarski ,.Swatka", Łódź, PiotrPrasa, ZAKŁAD
rolne Oferty „50915"
GOSPODARSTWO
4994'7 g
Bolesława Smiałi<ows!cie k-Owsl<a 133
5,'KJ !ul i domek 4-itz;bo- P iotrkowska 96
'SUgo, Lódź, .Jaskrowa ;Je WYPOŻYCZALNIA
Łódź,
sprzedam.
wy
50008 g POK0.1, k'IJChnię (ba·r - róg Al. Róż (.Tulia1116w) k'.en poleca: ślubne, w ie
Basenov.r,a 31
' dzo ładne) śródmieście, wykonuje studJnie w.ter czorowe, k81Pki, welony.
5092'; g Obr. Sta<liongraóu 32 (r óg
sprze- bloki, I pi1:trO, z.amie- cone i k~
„WARSZAWĘ"
Podin iesiń:;,mi EmiJiii PJa;te~ ~/4'! n~ę n.a 2 pokoje, kueh- 4.UTOMOBILK.LUB pro- Grlańskiej),
2
50936 g
I„ piętro. \wadzi kursy wszystkich S'ki
bloki,
- = - - -- - -"g nię,
--=---

_
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Górna, Polesie

rym najbardziej potrzebne jest
odpowiednie przygotowanie ze
względu na fakt, że za rok podejmą naukę w szkole.
- Ponieważ ostatnio dyskutorodziców
wana jest w gronie
odpłatności za
sprawa zmiao
pobyt dziecka w przedszkolu jak to wygląda faktycznie?
- Odgłosy tych dyskusji do-

________

j-'lS'nY
dam.

=
e

Dyskutowano tylko z rodzicami
nad ewentualnym wprowadzeminimal•
niem dobrowolnych,
nych świadczeń rodziców, w ce
lu polepszenia wyżywienia dzie
cl (stawka dzienna wynosi obec
nie zł 8,40 na 1 dziecko). Chodziło tu jedynie o grnpę tych
rodziców, których dochód na 1
członka rodziny przekracza 800
Stawiając ten
zł miesiącznle.
problem przed rodzicami Kuratorium chciało wysondować opinie dotyczące tego zagadnienia. W rezultacie jednak odza pobyt dziecka w
płatność
w br. szkol111ym
pr.ze<lsz.!«>liu
ni.e uleg,nłe żadinej zmianie.

60 % dzieci s-letnich. tych kt6-

4 mln in:tuk jaj, ktore w więk
gatunlru.
sz.ości będą I

=-

Kilińskiego 125.

Chcemy
wszystzainteresowanych, że nie
kich
przewiduje się zwiększenia od„
minimalnym!
poza
płatności
zmianami, jakie zostały wprowadzone zarządzeniem Minister
Szkolnictwa
I
stwa Oświaty
z dniem l stycznia
Wyższego
1968 r. Różnica ta kształtuje się
od JO do 20 zł miesięcznie.

przedszkolną

opieką

objęcie

_,
- P ..,,-ne zac.patrzenie gwarantujemy W kury, ~czakł..
Będą
gęsii.
indyki,
kaczki ,
słodkowodne,
ryby
również
rodzaróżnego
oraz
wędzone
ju konsierwy rybne. Dostarczy
my tak.że do stkle?óW w okre
okołn
przedświa.tecznym
si~

=

Obr. Stalingradu 24
Wierzbowa 7
Abramowskiego 9

MHD AS ul. Andrzeja
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importu.
w przy

z

tarły również do nas.
poinformować
jednak

Troska o zdrowie, wypoczynek i zabawę naszych mUusińskich jest oczkiem w głowie
Przybywają nowładz miasta.
we przedszkola, w starych pabytowe
warunki
się
prawia
dzieciom. Interesuje nas zatem;
perspektywy
jakie są dalsze
rozwoju przedszkoli w naszym
mieście. Z pytaniem tym zwróc!llśmy się do naczelnika jednego z działów KOS m. Łod,;i
- mgr G. Adamczewskiej.
- Obecnie mamy 158 przedszkoli. Uczęszcza do nich 18.015
dzieci. Stanowi to 56% wszystkich maluchów w wieku od 3
Poważnym osiągnh:do 6 lat:
ciem tegorocznej rekrutacji jest

tygodnt•.i ,?. rodzynki
szłym
Nie bedzie jednak
już są,

§

zgodnie
. Wy ziAł Handlu,
ś . Prezydium Rad z • Zarządzeniem
·
Łod
·
nia 19 wrze ma 1967 r. w spraZ1 z
d y N aro d oweJ m.
wie godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych na terenie m. Ło•
· 1968 r. sprzeda ż na b'1ał u
1 kw.1et ma
d ·
d
•
d z1,• wprowa . za fz d mem
i t eczne w godzinach o d 7
' l e f d n I ś wą
pieczywa w n e zie
l 9
·
ł
dl
h h
eh kl"
·
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do
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ępu3ący
W n
I • DZIELNICA SRODMIESCIE
Sródmle§cłe
MHD AS PSS Oddział ~r6clmieścfe
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Mgr G. Adamczewska zKOS m. Łodzi
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pomidorów
- R07.SADĘ
ZlOlll"'OWS&l
sprzedam. Tel. 483-37
- ,;pec,allsta chorób weH:ór:n;ycb INKUBATOR na 200 jaj
oerycz.nycb,
Kolunm.a,
1~19 Plotrko-~a •ft spr.z edam.
1' tel • oo
ogrodowa
""
•&
~ ·
Ei DZIAŁKĘ
·
budowlaną
kanapnzy SUKNIĘ ślubną
Ei 88 a k. Bl"Q:ezin,
szooie _ spr.zedam. Wie dyJską sprze<laan. Feliń23
do.mość: Lódź, Ks. Scie- ~ka . Rokic-ińska 50959(Wid zew)
9• Zasa<la
«iennego
""
k'g
PIANINO
·
""= "GOSPODARSTWO
mar 1.
ogrod w. Menoi:elczarne
sprzedam
§ n ic 2lo-s2lkla.rniowe (hydro T I
poni=ne) - 1 ha ziem! e • 32 2- 60 • godz. 18-26
1 kt
11•AGIEL
·
· k
e e ryczny
K o l u.mnie
'
•
• Łodz.1 -§ ws przedam,
.Jain Gaszyń- s przedam. Sląska 72 a
,~
50886 g P•ANINO „Fibiger" tatel. 60
sprzedam. Zgier z,
z nio
dTewn'i.any
DOMEK
55 s"',
§i~!i!_ ogrodem pilnie sprze- tel. t6-28-82, w niedzielą
Łęczycka cały d7.leń, dini p <>wsz.
dam. Zgierz,
50941 g
5t239 g god'l!. 21-23
110
niemiez MAGNE'.lvFON
1-rod'l!inny
DOMEK
ogrodem w Łodzi ku- ckl KB-100 prawie nopię. Oferty ;.50563" Pra- wy s p rzedam. Tel. 534-68
_,__ 96
· t r k 'łYi"""'
50955 g
wieczorem
s.a . p io
o WZMACNIACZ gitarowy
""""
5! 2 PLACE W Ł-"-1
pow~.425d m lk:W· i ..~.~2 s prneda m. Nowomiejska

W NIEDZIELE I S WIĘTA.

- A co z mięsem?
- Przemysł mięsuy w Lodzi obiecuje nam dos.tawy na
świeta si:.rowej białej kiełba
sy - 2'.lO ton, bekonu 180 ton.
szynki wędzonej z k.OOcią 90
ton, szynki bez kooci 160 ton,
szy<llki got>owa.nej 4-0 ton. fiT!.Y'1l

do

w tym
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l

uyreldorze,

świąt pozostało z.aJ.edwie 2 tyg-Odnie. Jak ha.ndeł pl"z.yi:·otowa.ł się do wzmor.Wneiro ruchu

sy

i= OT
S prze d az na ia u I p1eez,wo.
.

ki konserwowej 80 ton, p<>łedwicy Hi ton i baleronu 43
tony. Mogą wystąipić olcresowe braki szynki gotowanej,
baleronu i po~ędwicy, ale nie
7.abra·knie surowej białej kieł-
as<>rtymentu
petnego
basy,
miesa scllabowe~
wędlin i
ora'Z; wołowego na rosól. Ogółem na kw·iecień Lódt otrz.yma :r:>rzvd'z!.a J 1940 liOill mięsa
i 1740 ton wedlin.

Na temait rzaopatrzenia siklepów ptiZed Swiętami. WieHc.anocnymi. iI'Ozmawiamy z zastęi>CĄ dyrektora do spraw obrotu toHa,ru:lloPnedsiębio:rstw
warowego Łódzkie~ Zjednoczenia
Pr.z.emysl!u Gastronomicznego
wych Artykułami Spożywczymi
mgr E. MaJ ickim.
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PROGRAM I

„

ł.Oll Wiad. 9.05 .,Fala 56 • 9.15
Magazyn _Woj~k.~y. 10.()() '!Puc,
Burszt)'.'11 1 gosc1e. -. 5 odo~,nek.
10.20 Grają '· ~p~e~aJą . reguonal
~ zespoi~ p1esm. 1 tanca. 10.35
Ptose<nl<;~ 1 melodie. li.OO „Jlozgłośnie harcerskie". 11.40 „~yskusji ciąg d.alszy'.'·.,,12.05 Wia_d.
12.10 „Miecz i łokiec
-:--- „ fragm.
12.4Al „W sal!lo południe · 13.l~
Gra Polska ~Kapela. 13.40 Nc:>wos
Cli pre>gr. Il<. 14.30 „w Jezioranac!'" odc. .15.00 Koncert zyczen. 16.00 W1ad. 16.05 Przeg·ląd
w;rda:zen m.i~rzynar<Xl. 16.Ul „Mi
łosc 1 loteria
- słuchow. 16. 54
Muzyka r?:zrywkowa.
17. 26
'I!twory z roz<n_YCh epok. 18.05 Waą
zanka melodn.
19.00 Kabarecik
reklam~".; 19.15 „Przy muzyce
o spo:rc·1~ · 2~.~ ."~ie-dem d'!1 1
w kraiu 1 na sw1ec1_e · 20. 26 .wia
d~~.ośc1 sport. W.31 „M.atY:s1ako
W!e
odc.
:1~.01 Gra. Orkiestra
PR. 21.31 Zespoi Dziewiątka . 22.0l
Gr_a Ork. PR. 23 .00 II wydame
dz1en<n1ka .. 23.10 W1ad. sportowe.
23.12 Chw>la muzyk~. 23.15 Jaq,z
r
gTa Kwmtet Juli.an „ca•:mobal!" Ad<lerley . 2'l;3C K~certy
l.;a;rokOW1!. 24.00 W1adomosc1.

TV kurs rol<niczy (W), 9.35 „Przy
pomi·namy, radzimy" (W).
9.45
Wiosna
w tódzktm ZOO"
~'ep. film. (Ł). 10.00 „Pozdrowie
ni.a od przyjaciół" (z Moskwy/
Kat.). 10.30 „l(ańska kolej, panie Vidocq" film z cykl·u :
„Uciekinier" (W). 10.55 Sprawozdanie sportowe. 12.45 Dziennik
(W). 12,55 „Z -ludowej szka.tuly"
program regiona•ln,y (z Kato
wie). 13.25 „W starym kinie" „Dowcip, taniec i piosenka" (W).
14.25 PKF (W). 14.45 „Przemiany" (W). 15.15 Telew1zyjny Teatr
Lalek
~
Rudyard Ki<plilll" „Taffy" (WJ. 16.15 Koncert :Str.a
dowy (z PoZ't1ania). 17.00 „Jak
to się stało" - film dok. pr<Xl.
jap. (W).
17 .50
Film z cyklu
„Artyści are>ny" (W). 18.15 „Prze
woźnik na Motławie" z cy-

klu:

„Ludzie

PROGRAM l i

PONIEDZIAŁEK,

8.35 ,,.Rad1oproblemy".
8.50 (Ł) Koncert życzeń.
9.55 (Ł) „Spoj-rzenia i refleksje"
mag. 10:15 (Ł) Pora.n ek lit.muzyczny. 12.05 Wiad . 12.10 PubU.cystyka międzynarodowa. 12 .20
Poranek symfoniczny.
13.30 (Ł)
8.31J

i

Warzenia"

(W).

18.30 Teatr TV na świecie: „Aga
memnon" wg Ajschylosa - Bel
gia (W). 19.20 Dobranoc.
19.30
Dziennik (W-wa i Kat.).
~0.05
~Co się zdarzyło w SHver Lode" _
film f,a'b . prod.
USA
western (W). 21.20 Niedziela
sportowa (W-wa i Kat .).
21.45
„Orzeszki z TOkio"
(iprog,ram
est'r8<lowy).

W1ad.

1

KWIETNIA

PROGRAM I

19.20 Uniwersytet Radłowy. 19.44
Recital soi.isty C. Valeti tenor. w.oo Dzien.n!Jk. 20.20 Wia<I.
sportowe. 20.25 „Wojsko, S>trat.e gia, obron.ność". 20.4<1 Wieczorny kancer.i życzeń. 21.l~ Wiąza<n
ka mel. 21.26 Pięć minut o wY
chowaniu. 21.30 Kalejdoskop kul
turalny. 22.00 „Od Sielc do ł..a
by". 22.30 Rewha piosenek. 23.00
lI
wydanie
dziennika.
23.10
Wiad. sportowe.
23.15 Utwory
fortepianowe J. Brahmsa. 23.47
Muzyka Pol-ska. 24.00 Wia<lomości.
PROGRAM U

9.30 Wi.ad. 9.35 U<nl'wersy.tet Ra
dlowy. 9.55 Muzyka o tematy<:e
zartoblhyej. 10.26 „Liście dębu"
frai:m. 10.45 z twórczości
Fr.
Liszta. 12.05 Z kraju i ze świa
ta. 12.25 (Ł) Komunikaty.
12.30
Melodia, rytm, piosenka.
13.00
(Ł) Wiad. sportowe .
13.05 (Ł)
Muzyka ludowa. 13.15 (Ł) „Mikrofon w służbie rokictwc." rep.
J.3 .25 „Dziwuś" opow. 13.45 Muzyl<a operowa. 14.:W Gra zes,pół
J. Korossy. 14.30 ,,Monk" opow .
15.00 Koncert chór-u Rozgt. Wro•
cławskiej
PR. 15.20 „Gi·ta.ra
i
akordeon". 15.45 Nowości tech ni'ki. 16.00 wiad.
16.07 Muzyka
polska. 16.46 Akt. !ód-z;kie. 17.00
(Ł)
„Swobody
obywatelskie"
fe!. 17.10 (Ł) Na różnych instru
mentach. 17.2> (Ł) Kronika kon
kursu. 17.45 (Ł) Piosenki z przy
mrużeniem oka. 18.05 (Ł) Łód·zki
magazy<n wojskowy. 18.30 U<niwersytet Radiowy.
18.45 Kurs
jęz.
ros.
19.00 Wiad. 19.07 J.
Prutkowski i jego piosenki. 19.30
,,Bohate.r srebrnego ek:T.anu" opow. 20.00 J?ZZ po węgiersku.
20.20 Notatnik kulturalny. 20.30
„Fi-Od-0r Szalia.pi.n". 21.00 Z kraju i ze świata. 21.27 Wiad . spor
towe. 21.30 Koncert z nag-ran
Wielkiej Ork . Symfonicznej PR.
22.11 Wiersze Rainera Marii Rilkego (w przerwie koncertu). 22.21
u. c. kon.certu. 23.00 Chwila pro
zy. 23.05 Srebr-ne
smyczki O.
Silvestra. 23.15 „Ambicje i starty". 23.30 Gra zespół Kolankowskiego. 23.50 Wia<domości.

I

I

10.2() Z kraLny
czardaS>'l..a.
10.45 „Kulisy historii". Jl.OO „Na
wschód i zachód od Gdańska".
11.:15 Koncert estrad<:>wy.
11.45
Porady
praktyczne dla kobiet.
„P'!"'ogr.am z Dywa!ll.ikiem" nr 86. 12 .05 Wiad. 12.10 Koncert z po1.2.45 Kwadrains rolrn.i14.~ zespół pieśn.i i tańca . 15.0-0 lonez~m.
,..,Parowóz" -- słuch. 15.4'5 „Nie- czy. 13.00 ,.Gawędy muzyczne".
dzielne rendez-v<>Us".
HU)() (Ł) 13.20 IŁ) „w Rossoczycy pięknie
Wyniki losowania „Kukułeczki". śpiewaJ.ą" aud. 13.40 Więcej, le16.02 (Ł)
Rewia orkiestr.
16.30 piej, ta·niej. 14.00 Rozmowa lite
Koncert chopinowski. 17.00 W>a- racka. 14.20 z naszych sal k<>l'ld<>mości.
17.05 Tygodlnik dźwię certowych. 15.00 Wiad. 15.()5 z
kowy. 17.30 Rewia piosenek. 18.00 życia zw. Radz. 15.aD „Czatak
Wieczór Jiteraoko-niu.zyc7Jny. 20.30 robi karierę" odc. 16.05 Non ste>p
Arie operowe.
21.00
Dzienniik. Studia Rytm. 16.25 „Na wirażu".
l
21.22 Muzy!<a tane<:zna. 22.00 Wia 16.50 Aud. ..Dzień d'2li.siejszy
17.00 Non stop
Studia
domości &portowe. 22.20 (Ł) Lo- my",
Rytm.
17.lS
Kron
ika
wspó!czekalne wiad. sport. 22.30 N iedziel
ne spotkanie z muzyką. 23.3.'i Me &na. 17.25 Radiosto p z m"'lodią.
l<>dle na dobranoc. 23.50 Wioad. 17.40 Red. E. Boticza w R.ad i-0TELEWIZJA
wei Encyklooedii
Aktualności.
17.55 W'ad . 18.00 „Na S<Cenach
15.40 Program dnia (Ł) . 15.45
TELEWIZJA
P.Strada.ch świata". 18.40 Muz. i Politechnika TV. Elektrotechni8.311 Pamiątki architektury
akt. 1!!.,05 z księgarskiej lady. ka - II roku „Obwody ro7,gałę
„P.sków" (z Moskwy/Ka,t .).
9.00 19.17
„uwaga niewypały!" zio-ne 'Prądu sinusoidalnego". Wy
k!adowca dr inż. Zdzisław zurzycki (z Krakowa). 16.25 PoHtechnika TV. Elektrotechnika u roku „Rezonans w obwodach
elektrycznych". Wykładowe.a dr
inż.
Zdzisł3'W
zu,r;;:ycki (Z Krakowa). 16.5:i Dzienmik (W). 17.0Q
(Dokończenie ze str. 4)
Dla dzieci kino „Ptyś" (W). 17.20
„Sekretarz stan.u dr Buehler stwierdza,
że
GG
widziałoby
Dla młodych widzów: „Z.rób t-0
chętnie
(es
negruessen
wuerde),
gdyby
ostate<:zne
roz- sam" (W). 17.40 „Medale i dewią21anie tej kwestii rozpoczęto od Generalnej Guberni, ponieważ
tale" (W). 18.00 Łódzkie wiadotu .zagadnienia transportowe nie odgrywają żadnej nadzwyczajnej mości dnia (Ł). 18.15 „Eureka"
roh_ a potrzeby robocze nie zakłóciłyby przebieg-u tej akcji. Zydzi magarzyn pop.-naukowy (W).
musieliby b~' Ć usunięci z Generalnej Guberni najszybciej, jak mo- 18.45 ,.? ? ?„. Scenariusz K.
żliwe. ponieważ właśnie tu żyd jako nosiciel epidcruii przedstawia T. ·ToepMtz.
-R 0 żyser
Edward
wysokie niebezpieczeńst\Vo oraz - poza tyn1 przez UJ>rawiany handel Dziewons,ki.
Wykonawcy:
Iga
pokątny wprowadz,.. stale zamęt w gospodarczą
strukturę
kraju. Cembrzyńska i Edward
D:<ieZ wchodzących w grę około 2 i pól miliona żydów w wi,ększości wońlll<i (W). 19.20 Dobranoc (W).
wypadków są oni _niezdatni dO pracy (arbeitsunfaehig)".
19,30 Dziennik (W).
20.05 Teatr
A zate-n1 o WY.borze miejsca
zadecydowała wyłącznie hitlerow- Telewizyjny:
Henri
Rousseau
ska ekonomia zbrodni. Zgodnie z nią t.o budowano komory gazowe ,,Ze-ms.ta
sieroty'' ko.media.
i piece krematoryjne w pobli:żu uajwię'kszych zasobów surowca Przekład Stanisław Kokesz. Reludzkiego: żydowskiego, a także polskiego, rosyjskiego, ukraińskie żyser:a Jerrzy GrUJZa. Wykonawgo i białoruskiego.
cy: Helena Bystrza<nowska, Ewa
Uruchomienie Treblinki, Bełżca i Sobiboru nłe wpłynęło oczywi- Wi&niew-ska,
Jolanta Wołł1ejko,
ście w najntniejszym stopniu na zmniejszenie tempa eksterminacji Tadeusz
Pluciński,
Ka>zimierz
Polaków, mordowanych z.arówno we wszystkich obozach 111 Rzeszy, Rudzki, Alicja Migulanka, Stejak w więzie-niach i ka.tniach Gestapo.
fania Kownaoka, Ba.rbara Ba.rO tym wiedzą w całym świecie. Także w Niemieckiej Republice lliełowska. Jerzy Karaszkiewicz.
Federalnej, gdzie np, w książce Reinbarda Henkysa, wydanej pod Marian Leszczyńsiki, Józet
Ło
auspicja<mi Rady Kościołów Ewangelickich, podkreśla się, że straty tysz, Edward Wichura (W). Ok.
Polaków - nie licząc otJywateli polskich pochodzenia żydowskiego 21.05 „Ubiór nie tylko zdobi" (z
- sięgają kilku milionów.
Katowic\. 21.30 Kino krótki.eh fil
O stratach Polski i Polaków pod okupacją hitlerowską nie wiedzą mów (W).
22 .00 Dziennik· (W) .
tylko redaktorzy Wielkiej Powszechnej Encyklopedii PWN. Nie 22.15 :?rogram na jutro (W). 21.!.20
wiedzą i chyba nie interesują się nimi w o!l'óle. · Zarzut to ciężki,
Politechnika TV. Elektrotechniale uzasadniony. Nakazuje ~o jednak postawić lektura wszystkich ka II roku (powtórzenie z Kra ha.set historycznych, znajdujących się w dotychczas wydanych k· .va).
22.55 Poli-technika TV.
ośmiu tomach WEP PWN.
Elektrotechnika II roku
(p<>Wtórzeni<i z Krakowa).

Encyklopedyści
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!llllllerży
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dodać J>OWS'tający W tym roku s~y salon wystawowy w

Do

Usty

tej

Tarigadl

te

handl~

na.

d<•

mi~

oltaza.ł

statek

opłat

osiągnąć

by

się

FASZYSTA
Kandydat na prezydenta USA
w poprzednich wyborach z ramienia partii
republikańskiej
Baor<ry
Goldwater,
znany ze
S<Wych
reakcyjnycp poglądów
wypowiedział
się
ostatnio
na temat wojny wietnalll.9kiej.
jego

„trzeba

słowa:

i

że,

zatopić

naJ eży

bom-

je9Zcze raz bomJeśli to nie pomo-

ba·rdowcać

pola

ryżowe

giną!".

zachmuir-,zemie
umiarkowane.

No cóż! Mają rację ci, którzy
mówia
o Goldwaterze:
„ma czarn.e pod.ni~e.n1e fasz;y:

Temperatu<ra maksymalna 2() st.
C. Wiatry sł"be lub umia.rkowane, południowo-zachodnie.
Jutro niewielkie ochłodzenie.
nie i8.13.
5.19.

a

(c)

braciszka,

czy

(Gręb.)

J

bracisz-

ka'!

Siostrzyczkę!

warto prrzypomnieć, że jeszCIZ<!
w latach międzywojennych ja
ko aktywny an.iyfaszysta był
więziony
przez władze ilitleroWskie. M. in. 8 lat przebywa! w berlińskim
więzie'lliu
Moabi<t oraz w obozach k<>n•
centracyjnych Sachsenhausen i
Dachau. Po II wojnie świato
wej wiele
energii poświęcił
walce z odradzającym &ię w
Niemczech zacbod<nich re'!!(i.Zjo
11iZ1mem i militaryzmem.
z okazji święta M. NiemOIlera również z Polski
płyną
na jego ręce serdeczne życze
nia dalszej owocnej pracy dla
dobra pokoju.
SYMPATYCZNY JUBILEUSZ
Prasa radziecka przypomniao sympatycznym jubileuszu.
Mija właśnie 30 lat od p<>wstania jednej z najbardziej po
puhrnyeh i lubianych pi ose-

ła

UKOJ.Q'CZYŁ
75 LAT
Pastor Martin Niemoller, wy
bitny działacz i teolog ewangelicki, laureat
Leninowsltiej
Nagrody
Pokoju, zwolenn ik
odprężenia
między
Wschodem
i Zach<Xlem ukończył 4 d<n•i
temu 75 lat życia. W zwią;r,ku
. z urodzinami
M. NiemOllera

przyniesie

sio-

strzyczkę?

-

sty".

zajdzie o godzdjut.ro wzejdzie o

(Przy{>Omi·namy, :że lm!and<ny
obchodzą dziś Kornelia i Bal
bina,
a jutro Grażyna i Hugo<n).

skali. Beauf-Orla., a 16-mełlr'<?:
we faJe przelewały mę przez
statek. W czasie tego sztormu w pobl<iżu M/S „Gdynia"

pełni

w

prie.z znisz<:zenie tam na Rzece Czerwonej.
Nic m·nie nie
obchod.zą
straty ~śród ludności cywilnej
Wietnamu! Niech

d,,;lś

„Gdy

IJllllllUllllllllllllllllllllllRIHUllllUlllllllllllHlllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllD

ba-rdować.

Słońce

Murmańska

C!,ia.kawa.I

Ot<>

1

z

świecie.

warżną wizytówką
!reklamową dlla eksportu polskich statków są obok salonów
wystawowych
trudne
nieraz egzam11ny jakie prz<>chodzą statki .,made in Poland" w służbie obcych arma
tarów. I tu 'oonak zarabiamy zwykle „p··ą.tkę". Tak np.
ostatnio
chwaiły
po19kiemu
przemysłowi okrętowemu przv
S!>OI"ZY'ł drobnicowiec o
no.ś
ności 2.280 ton MIS „GdyNiemniej

Dziś
w Lodzi
niewiel kie
lub

wa.runka.eh

maik'9Y1TlaJnie
durżą
nośność
zatonąil,
pr:?etamu.jąc
się
na
statku) Z'OStal przekazany do
połowę,
a,;'in-elski
dTobnicoeksploart.ac}i armatorowi norwiec.
Nat01n\a.st
„Gdynia"
weskiem'IA pod
koniec lipca . wySl'Zl!a _z op:;:~sj.i szczęśliWie;
1967 r. W ciągu ostatnich 6
=pewma1ąc
~ieczeńst'wo
miesięcy przebył 4() tYSJ. mil
załodze i
ładunkowi..
mors~lch
przewai:ąc
50 tys.
Pod ban<lerą norwesiką pły
ton różnyc~ ładunków, :przy wa już ipięć takich „para.graczyt_n vootoJ~ w portach wy- fowoów" - tak jak i i.n.ne
a1osiły . w ciąigu te.go ok;resri.l
tyipy srta<tków - najlepiej Tezruledwie po 8 god'Zlm.
klamują one w rórtnych pot'A mimo to, jaik stwieirdea
tach świata
produkcję
polnorweski kapitan .M/S „Gdyski€>go przemyw oklrętowenia"
Gu!l.Ila.i
Vinknes,
g-0.

dzynarodowe wystawy i targi.,
na ktÓTych p:rezent-owa~e bedą możliwości ek9?0Ctowe poi
skiego pr:r.emy:Slłu okrętoweg<>
(d-la przy>kładu: Stocznia Gdań
ska jui w tej chwili 75 pro<'"„
budowanych statk6w wykonu
je na ekspOJrt.\ na.leżlł do
najwiękmych
tel'O typu im-

prez

wysok~

jednocześnie

a

oświetlir

że

trudny

tego naportowych, kanarowych i i1Il11ych -

osiedle na 15 tys. mieszkań
ców itp.), kiil.ka typów dro~
nicowców <i sta1Jków rY'backkh.
J>Od;"kireślić,

sie rejsu

(niezwykle

c.iężkliclt

w wyjq.&owo

wiec"

leży

te wystawy za
poznają się z modelami 8 róż
n)"'.!h typów polskiich pr:zemyslawych baa: rY'backieh (statek takli posiada własną fa.brykę, szpital, sale teatra1lną,

Należy

IS'l>?'a>WllY nawet

na.wigaeyjnyeh. W hsbopadzie w cza-

ci środkowej
mn·iejsza b? od

P()7;rlańskioh.

mQgącą

~

nia" w ciąigiu 3 dni znajdowala się w sztonnrl.e: siła wie.
byia , ,jak · na.j- ,, tru przekracza.la 12 stopni w

Zwiedzający

elektrownię

'lłdowodnit,

wykQnania, chodzi bowiem o
to, by jego wvsokość w CI4~-

Pireasie. Eksponaty 9too7lni<>Wf znajdą się ponadt.o w
czerwcu
na Międzynairodo
wych

który

me boo się hura.ga.nitw. Statek
ten,
1l:zw.
„paTag.rafo-

- Jak będzie braciszek, to tez dobrze.

nek

- ,,Katiu~e".

radz'ieek lch

Tekst

Żaś

napisał

muzykę

wykonanie

M.

M.

Isakowski,
Pra-

Błanter.

,,Ka.tiuszy 11

odbyło

w

lutym 1939 r. Piosenka
ogromna k.arierę w czą
II wojny światowej.

się

zrobiła

sie

Róbcie, jak
cbceci.e.
- Tylk~ nie zapomnijcie kupif
PR ALK l, bo
pranie pieluch metoda trad ycyii;ią

Poprosimy bociana, żeby przyniósł, co będzie
chciał.

wykończy

wa~ ·

nerwowo!
Sprzęt

mechaniczny jest do nabycia w sklepach MHD,

PSS, „ELDOl\I'' I PDT

.UNIWERSAL".

1853/k
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RllN.,~l/M~KO UZI EWClYNA
Cieszy mnie. że niekoniecznie. Dorrie
Ambie!!" jest prawdopodobnie nadzwyczaj inteligentną,
działa po

pomysłową,

młodą kobietą,
dzięki ba:r<dzo

która

mistrwWSJk<U
zręcz
szefowi.
panu powiedz}eć, mT. MasOITl, że jej
sztuczka z wyja:zxiem za mną d~ pOII'tu lotniczego, w uhrainJu identycznym jak moje,
i strzelaniem z rewolweru nabi,tego ślepymi
nabojami zosrtala skonsitn:.owa.•1a nadzi'nyczaj
pomysłowo. Gdybym s tracila głowę, znalazłabym się w bard-z.O przykrej sy!Juacj.i.
No i jak pani pos".ąpiła.? - SJPytał Manemu

Mogę

S'On.
Rzecz jasna,

że

znajdując

się

w

toalecie, za zamkniętymi <lrzwia'J'!'loi, zupełnie nie
'wiedziałam, oo s'ę stal<>. D!ateigo też, gdy
wyszlam,
zoSJtalam natychmiast rozpoz,nana
przez świa<lków jako ta kobieta, ktÓTa zakłóciła spokój pubkczmy. Blysikawicznie jednak zorientowałam siię w s.ymacji i zdałam
oobie sprawę, oo moglo zajść.
- I co dalej? - spytał Mas:m.
- A więc, wzoętam v.rinę na siebie. zamiast twierdzić, że za.SJZła pomytka oTarz do-

ma.gać się od fUnkc}onariuszy władzy przystania policjantki w celu pt"Zesozukania toalety. oowia<lczyłam, że je'1tem ooobą. która
stirzelala i tym samym dałam ;:>rasie pole
do pa<piSIU. Wolałam to, niż stwarzać Dorrie
szans;ę
do publ;cznego wystąpienia,
które
miało potwierdzić, że nasze .wprost uderzające podobieństJWo wy\JJOOzi si.ę od WSipól:nych przodków. Po pT09bu przyjęłam na siebie odpowiedziałnooć i pozwoliłam się zawieźć <l-0 aresztu. W kornigariacie sporządzo
no prot01kót zarzucający mi zaklcicenie spokoju publicznego i użycie broni palnej w
obrębie miasta i w miejscu publicznym.
- I oczywiście jest pa.;rt ba..-diO zad~wol&
na, że te wsizysbkie za,rz.uty zost-ały wySIUn2ę1e przeciwko pani stwierdził Mason.
- Tak. Donie postępowała OS1trażnie. Przez
chwi:lę nie wiedziałam, o oo chodzi, nie rozumiałam
świa<l<ków.
Chociarż
raC?,ej
uważam,
że świadkowie nie zr()ZUm1eli
Dorrie.
Ona praw<lopo<lobnie krzyknęła: „To
n ie
.i est t napad!". Swiadkowie zaś po zidentyfik<YWani<U mnie twierdzili. że jakoby kirzyknęlam:
„To i est na1pad!". Nie zapierałam
się tego aż do dziś rano, kiedy to przesilucha<n o mnie w sądzie. Do !-.('go czasu mój
a<lw<Jikart o<lsz,ukal świadków, którzy Sllyszeli,
jaki by! okrzyk n.a.praw<l.ę i zapamiętali go
dokładnie.
Sądzę.,
że stwierownia te prz.,emawia.l y mocno na moją korzyść.
ChciaJ:bym
panią
m~tać
szczerze
i otwarcie„. - rzekl Maron. - Czy to pani
dala ogłoszenie do gazety w SJPrawLe pracy
dla kobiet y, która.„
- Och, to są bz<lUTy. mr. ,..Masoo! - przerwała Minerwa.
Niem JXl<n nie będ-z:ie
naiwny! Dorrie AmbleT sama da.la to ogł<>
s•zenie. Następnie porozumiała się z agencją

przedstawiając na swój sposób
Przekazała tej agencji insbrukcje przez zastrzeżemy telefon i tak pokierowała siprawą, żeby to ona właśnie była
os.obą,
której kan<lydatt.Ta Zl)Sltanie przyję
ta. Umiejętnie przeprowadzlony plan!
- I oo? Czy a.gencja ten plan zrnweczyła?
Przeds.tawiła dowody, że to właśnie Dorrie
Am!bler była głównym moto.rem wsizystkiego?

detektywów,

całą

sprawę.

Agencja się nie kwapiła, gdyż wiedziaże zostanie SlffWiC:e oplacona, gdy wyszuka odpowiednią kandydatJkę. Agencji przekazano fotografie i oświadozono, że jeżeli
wśród ubiegających się o prae<ę kobiet znajdzie się za9kalrująoo podobna do osoby z fotografii, zosta:nie zaan,garż..owana do pracy, na
-

ła,

raizie tytUllem próby.
Czy to były pani lbtog::afie? - spytal
Mason.
Nie, ch<>ciarź mogly1:ly z powodzeniem
za takie uchodzić.· Dcmrie Ambler popełniła
fata•lny bląd, gdyż rezygnując ze zdobyeia
moiC"h fotog.rafii. musiała po:>łuri:yć się kilkoma swoimi. PoS1Zla do fobc>giraia i kazała
sobie zirobić Zldj.ęcia portretowe w różnych
ujęciach.

wsrzYSJtko musiało pochłonąć pewną
- zauwarżyil Mason.
Oczywiście. Nie wiem, k;to ją finansuje, lecz domyślam się, że bardzo nieucz.ciwy i bardzo sprytny busi.Jnessman z Las
VegaS1.
W ogóle nie sądzę,
by Dorrie Ambler
ograniczała s'ę jedyinie do własnej
inicjaty•wy.
Ten łajdak wykorzyst>.ijący zaufa·n ie
ofiacy, wywęsrzyt
ją
pewnie
1
poderwał
gdzieś w
Newadzie. Wysil.al ją tU'taj, by wynajęła
miesz,kanie i zachowywała siię talk,
jak przeciętna., młoda kobieta, k;tóra zam.ie-

surmę

To

pi.enięd;zy

rza zamieSIZlkać na stale. Dorrie Amibler nie
sitarała srię doowieść swo'ch pTaw do pienię
dzy, które otnymalam w spadku. Występo
wała przeciwko mnie w inny sposób: korzystając z uderzającego podobieństwa wymyś
lała sytuacje, w których p.<YW'nnam byłą zająć pozycj.ę obron.ną. Jej 'dziatal<no.ść przeciwko mnie naibrala teraz pełnego rozmachu.
-

A

wym? -

jak . bylo
spytał

z

wyipadkiem

Mason.

samochodo-

Nie potrafię nic powiedzieć na ten temat rzekła M,inerwa.
Mógł nastąpić
całk.iem P!fzypadkowo. Lecz ona związa4a slę
z osiZllLSltam;i, Pan za.pewne zdaje sobie z tego SJi>rawę,
bo przecież s.amochód .ZJOstal
sikradziony.
DOJrrie Amł>ler d-Olll1yśla mę, że to pani
samochodem,
potrąci.la
męzczyznę
i choe ją wykorzystać jako osobę kryjącą
właściwego sprawcę wypadku.
Minerwa roześmiala się.
-

jadąc

Co za
nieyrawdor>odobna
historia!
sllWierdzila. Widzę, że pana mocno jntryguje to wydarzenie, mr. Ma.sem.
Najwięk~ niespodzianką jest ch)"ba dla
pana 'fakt,· że W)"padek: został spowodowany
Slk.radzionym samochodem. Nie mam ca:lkowicie nieskazitelnej reputacji. Moje samochodowe prawo ja:zicly
jest nie najgorzej
usiane wezwaniami do są<lu. Nie chciała
bym już potwierdzać odbioru wezwania w
sip>rawie nowego W)"padlC'.l ulki;nego. Ale pomysł, iiż prowadziłam skradziony wóz. jest
mocno niepraw<lopodobny. Chyba się pan ze
mną zgodzi, pa:nie mecenasie?

(26)

(Dal=y ciąg na.~)
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