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Z CASABLANKI dono·
że we wtorek po poludniu wybuchł tam pożar w domu mlodzieżowym. 17 dzieci
iostało
ciężko poparzonych.
Troje dzieci spłonęło, a dwoje
1marło w szpitalu.
9 W UB. R. w akcji „au·
to-stopu"
uczestniczyło
29,5
tys. osób, w tym 180 cudzo·
siemców.
• BYŁY przywódca separa·
tystów kongijskich, samozwań
czy gen. Ngalo został aresztowany we wtorek przez żoł
nierzy kongijskiej armii narodowej.
POWJESC Tadeusza Bre·
„urząd'', która doczekała
I ę
już
adaptacji scenicznej,
będzie
przeniesiona również
na ekran telewizyjny,
• REBELIA
farmerów w
południowej
prowincji byłej
posiadłości brytyjskiej Gujany
ll'!Pununl calkowicle wygasln.
• WYCHODZĄCY we Wrn·
~lawiu miesięc-znik apoleczno·
kulturalny „Odra" ukazał się
w nowej szacie gra!lcznej. z
nowym rokiem „Orlra" obejmle 1wym :r:asię8'iem
cały
kraj.
• PREZYDENT· elekt USA,
%1.'lxon, mianował profesora ekonomli
T niwersvtetu
Harv&rd, H. Houtha ~ia, CTJon·
kiem
a-osobowego komitetu
doradczego do spraw ekonol:nkinych.
9 W TYCH dniach ukuała
1ię w}·dana nakładem \V}·daw·
llictwa l\lOS trzytomowa rela·
cJa Jana Gerharda z ostatnich
lłlie11ięcy n wojny światowej.
•
W
PONIEDZIAŁEK
we
lrancJl
wprowadzony został
Oo obiegu nowy bank.not &oolrankowy.
• FJL!II szwedzki „Wstyd",
feiyserowany przez Ingmara
Ber8'mana uznany zo•tał przez
amerykańskie towarzy•two kry
tyki filmowej za najlepszy
film roku 1963 a sam tw6rca
najlepszym reżyserem.
• W SRODĘ w Rzymie roz
począł
obrady
XI Kongres
Wloakie,1 Partii Liberalnej.
9 SAMOLOT pasażerski ty•
pu „DC 4", należący do ko·
lumbijskiego towarzystwa „A·
\.lanca Air Linea" z GO pasaże
rami na ;>okładzie, we wtorek
"'leczorem został uprowadzo·
ny na Kubę.
• W RIO DE JANEIRO, w
nocy z wtorku na środę poli·
rja aresztowała trzech czoło
wych dziennikarzy opozycy.1·
nego dziennika „Gorrelo da
1zą,
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Stanowcza ·decyzja Francji
odpowiedzią na akty agresji Izraela

wobec krajów bliskowschodnich
11
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Prezydent Francji Charles Ile
Gaulle przyjął w Pałacu Eli·
zejskirn zastlfpcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR
W. Kirillina oraz wiceministra
spraw zagranicznych ZSRR s.
Kozyriewa, uczestniczących w
paryskiej sesji wspólnej komi• sji radziecko-francuskiej do
•spraw współpracy naukowo: technicznej i gospodarczej. W
a ronnowach wziął także udział
: ambasador ZSRR w Paryżu
•
W. Zorin.
I
CAF - Uin!la•

i

radziecko-ku~ańskiej \

+ •
zakońm;enfu

~1

li w -przy•

do Dakaru

Po katastrofie

pociągu

Agencja TASS podaje w śro
ze stolicy Kuby, Hawany,
podpisano tutaj trzy umo
wy o rozszerzeniu współpracy
pomiędzy
ZSRR l Republiką
Kuby: układ o udzieleniu Kubie pomocy
technicznej w
przebudowie stacji telewizyjnej, porozumienie uzupelniają
ce do u.kładu z 17 marca 1!166
roku o pomocy w przeprowadzeniu prac melioracyjnyeh
oraz akt przekazania Kuble
radzleekiego reaktora a tomo·
wego dla celów naukowych,
jako dar ZSRR z okaz.Il 10
roc1lnicy zwycięstwa rewolucli
dę
że

6 STRON

· -·~·
to,

kubańskiej.

w powiecie

łowickim

matnianie sie chloru
11

przyczyną zatrucia

Jak jut informowaliśmy .,. dniu 21 8'rudnia, w poblltu
miejscowoici Rzą•no (pow. Ło
wiczl, miała miejsce katastrofa kolejowa, w trakcie której
wykoleilo aię 9 wagonów towa
rowych.
Jak ustallła ~omlsja DO~P
Warszawa
uszkodzeniu

uległy m. Jn •. cysterny, slut'lce do pr:r;ewozenia chloru dla
celów przemysłowych. Unkodzone cysterny wracały. a r?''"
ładunku, jedn_ak na dnie nie·
k~órych z mch wtkutek
niedostatecznej kontroli - po•

(Dalszy

ciąg

na str. 2)

Kra dz1ez
• bron •I w CSRS

wielkiem•.i
imperium
Potem w wiekach XVI•
okres podbojów p1·zes
różne plemiona. Pierwsza osa·
da francuska powstaje w 1659 •
Agencja CTK poinformowała,
roku. Jednak clupansja fran•
że w nocy ~ poniedziałku na
cuska rozpoczęła się dopiero
wtorek do rejonowego oddzia
,w XIX wieku. W roku 1902 po
tu organów bezpieczeństwa w
wstaje Francuska Afryka Za·
miejscowości Sokolowo n.'.Jdechodnia. W 1958 Senegal uzy·
szła wiadomość, iż z maga7.Y·
skał
ogi-aniczoną
samodziel•
nu broni
Milicji Ludowej
nołć
w ramach
Wspólnoty
Fabryki „Dukla" w miejscoF~ancuskiej. W 1960 otrzymu·
wości Olow
skradziono broń.
je niepodleglość. Głową pań·
Orgłlna
bezpieczeństwa pu•
1twa jut prezydent, wybiera·
blicznei;(o Sokołowa paystąpl·
ny na 7 Lat.
Jest on takt&
ły
natychm iast ÓQ posrnkl·
szefem rządu. Członek ONZ,
wań, które zost.aly zai<onczo·
Polską utrzymuje stornnkl
ne powodzeniem. Ujęto trzech
dyplomatyc1ri•
1111
ucH)1lu
łjr•wc_?y.: \ego c:iy~~ tif~
alllJlaHll.

z

współpracy

D Z I Ś

0

legło
Mall.
xvu

Rozszerzenie

: rozmów radzlecko-francu·
skich
1amles:zezamy na
;
itr. 2.

wpłynie
na jachcie „Opty"
kpt. 'I'ellga, diiś publikuje·
,lny garść wiadomości o Se·
negalu, w którym znajduje
1lę ten port.
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• TOWARZYS'.rWO t\lry1tyezne w Rimini, we Włoaz~ch
do uzdro
\\·isk nad Morzem Adriatyc·
kim trzech amerykańskich a·
st.ronaut6w, pilotów ,,Apollo

SENEGAL: Republika w Ał·
n·ce zachodniej, nad Oceanem
Atlantvckim. Obszar 196.192 km
kw. L udn ość 3.490 ty1. Stolica - Dakar. Klimat tropika!·
y z dwoma porami - aucbl\
wilgotną.
W
1ospodarce
przeważa rolnictwo,
w pro·
dukcji którego dominują upra
wy orzeszków ziemnych. Po·
nadto uprawia się ryż, proso,
kukurydzę, maniok. Rozwinię·
ta hodowla bydła. ProdukcJa
1órnicza fosforyty, wapń.
Pieniądz frank afn·kańsk1,
dzieli się na 100 centymów.
HISTORIA: Od najdawniej·
1zych czasów terytorium pod·

.

; Informacje o

Posiedzenie Rady Ministrów
pod przewodnictwem de Gaulle' a
W środę o godz. 10, pod
przewodnictwem prezydenta de Gaulle'a rozpoc7.ęlo
się posiedzenie
Rady 1'.Iinistrów poświęcone w zasadzie omówieniu spraw
międzynarodowych. Expose
na ten temat wvg!osił minister spraw zagranicznych
Debre. Nie ulega wą tpliwosc1, że głównym tematem dyskusji była sprawa
embarga na dostawy wszel
kiego rodzaju sprzętu wojskowego dla Izraela, jak
również echa wywołane tą

•.

po~tanowito uprosić

Z uwagi na

JAK JUŻ DONOSILISMY WCZORAJ, RZĄD FRANCUSKI POSTANOWIŁ ROZSZERZYC E:i\'.IBARGO NA DOSTAWY WSZYSTKICH RODZAJOW
BRONI DO
IZRAELA. DECYZJĘ TĘ ZAKOMUNIKOWAŁ WE WTOREK SEKRETARZ GENERALNY MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH FRANCJI AMBASADORO·
WI IZRAELA W REPUBLICE FRANCUSKIEJ, EYTANOWI.
EMBARGO DOTYCZY(; BĘDZIE PRZEDE WSZYSTKIM CZĘSCI ZAMIEN·
NYCH DO SAJ\-IOLOTOW PRODUKCJI FRANCUSKIEJ „MIRAGE • III" ORAZ.
INNYCH, KTORE STANOWIĄ GŁOWNE WYPOSAZENIE IZRAELSKIEGO LO'I·
NICTWA WOJSKOWEGO.
PRZY OKAZJI AGENCJA FRANCE PRESSE PRZYPOMINA, ŻE JESLI CHO·
DZI O DOSTAWĘ 50 SAMOLOTOW WOJSKOWYCH „l\URAGE • V", ZAl\-IOWIO·
NYCH PRZEZ IZRAEL W 1966 ROKU, TO RZĄD Fl\ANCUSKI ZAKAZAŁ ICIJ
PRZEKAZANIA WŁADZOM IZRAELSKIM JESZCZE W LISTOPADZIE 1967 RO·
KU. SAMOLOTY TE SĄ JUŻ W 95 PROCENTACH WYKONANE I OPŁACONE
PRZEZ RZĄD IZRAELSKI, LECZ NIE OPUSCIŁY FRANCUSKICH FABRYK.

W. Kirillin u prezydenta Francji

Manha"

lllym tygodniu

Nr T (8381)
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'o PRASA jugoslowlafl•ka
umieszcza informację o wyjeździe przewodniczącego
Fe·
deralnej Rady W)'konawczej
SFRJ Jll. Szpiljaka do Paryża.
• PO DLUGIEJ, przewlekłej choi obie zmarł w Moskwie
w wieku 64 lat generał-pułkow
nik Łapkin.
9 W SRODJ.~ zakończyło się
,.., Berlinie dwudniowe synt·
pozjum delegacji dziennikarzy
Polski i J');lłD, poświęcone prn·
btemom przeciwdziałania dy·
wersji Ideologicznej ośrodków
lmperialistycznrch
skierowa·
ntj p,-z~ciwko państwom ao•
ejaliat~ cznym.
•
W CIĄGU ub. roku ko·
1zty tJtrzymania w Urugwaju
\\'zrosty do 67 ,4 procent.
• w WARSZAWIE obrado•
"'ało
Plenum Zan11du Ołów·
nego
Polskiego C:zerwouego

•

Udt, oswariek t atromla 1999 roku
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mia~t w dal.ozym ciągu poszu
kuje si<: czwartego osobnik.a,
który brał udzl-ał w kradzle:1.y.
z magaeynu skradziono •
lekkie karabiny
maszynowe,
dwa pi,tolety maszynowe o·
raz trzy pojemniki z nabojami.
Agencja
lnformuje,
te
1prawcami kradzieży urll ludzie ka r ani w przeszłości •11·
down:e. Siedztwo w te~ 1pra-

wi" trwa

'lloldał.

decyzją.

Pierwsze opinie francuskie
Srodowe dzienniki podkres.
na razie brak oficjał·
nych nakcji ze strony Wauyngtonu i . Londynu. Przyta
czają także wypowiedź ambasadora Zorina
:.iożoną
w
trakcie przyjęCia w ambasadzie ZSRR z okazji obrad
francusko • radzieckich wielkiej komi•ji,
Zorin powiedział, że inne kraje,
w tym
USA, powinny pójść w ślady
J•ranr Ji,
Jeśli chodzi
o komentarze
działaczy politycznych_ to do

lają, ż•

(Dalszy

ciąg

na str. 2)

Kraje socjalistyczne podpisują
konwencję o nieprzedawnieniu
przestępstw wojennych

Kraje
socjalistyczne
ja1<_0
pierwsze złożyły swoJe podpisy pod zal w1crdzoną przez
XXIJI
sesję
Zgromadzenia
ogotnee;o NZ _ konwencją o
nieprzedawnieniu przestępstw
wo3ennvch i zl>rodni przeciw·
ko ludŻkosci.
'w ponicdzialek w Imieniu

rządu ZSRR dnkument pod;'~:
sal wiceminister spraw ~~fili<.
mcznych tego kraju, _
We wtorek _zloźyl swóJ podpl~
przedstaw1c1el BSllR,
Czer
nusz~zen_k'?· Pod !<-onwencJą !~
guru3ą JUZ podpisy przedst
wicieli Polski i Jugoslawu.

.„.K·~·~~·;;;;;--„;;~d~.ś~i„„I

w 25-lecie PRL I•

Największą kulturalno-oś~viatową_ imprezą dla dzieci w ~~;;
ku ~5-Lecia Pol~ki Ludowe3 będzie „Ka!nawat. Mlodo!c1 •

orga1117owany z inicjatyw)' CRZZ wspólnie z 7:arnteresowa-;
n~ mi instytucjami i organizacjami spolecz11ym_1. Przygoto-•
wania do karnawału 01nawiano we wtorek na p1~rwszy1n po„;
siedzeniu centralnego SLlabu tej imprezy z utlzia_łem przed·•
stawicieli OK FJN, mi~istcrstw Oświaty. i Szkoln1?twa Wyz· =
szego oraz Kultury i Sztulu, Centralne) Porat1n1 A_mator-•
skiego Ruchu Artystycznego, GK ZHP, ZO TPD, związków;
spOldzielczych i branżowych związków zawod_<n".ych. •
•
Karnawał przygotowuje się 7. myślą o dz~eci~ch. 1 mlo- I
dzież)' w wieku do 15 lat. Rozpocznie się 4 kw1etu1a t potrwa•
do 13 cterwca br. Organizatoran~i imprez l>ędą rady zakła-;
dowe
placówki kulturalno-oświatowe związków za,~odo-•
wych' i rad narodowych. młodzieżowe domy kullury,_ swic· =
!lice szl,olne, l>lokowe i osiedlowe druż)'.llY harcersk!e, s:i.- •
morządv mieszka1iców, Do ko1ica styctnia odbędą się seJ-:
miki dziecięce z udziałem ro~ziców, opiekunów, zespołów;
i działaczy społecznych, poświęcone omówi emu programu•
i organizacji karna\\rału.
•
I
Hasłem 11wietniowycb imprez karnawałowych będz1~: ,,w1-.
tamy wiosnę pracą i zabawą", w tyn~ ?kresie ~rzew1duany:
jest tlzień otwartych zakładów pracy i instytuc.11 w celu za-•
poznania dzieci z ludźmi pracy róznych zawodów przy Ich=
warsztatach. w dniu otwartych boisk sportowycb rozpocznq •
się spartakiady dziecięce.
;
1 Maja rozpocznie się drugi etap karna walu mlodoścl pod•
hasłem·
Wszystko co nasze - Polsce odtlamy". Jego kul-•
minacją będą ·obchody llliędzynarodowego Dnia Dziecka.
=
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Projekt ustawy o zapobieganiu
i zwalczaniu demoralizacji
i przestę11czości nieletnich przedmiotem dyskusji w SDP
(INFORMACJA WLASNA)
Przed kilkoma dniami za
Kónczo110 ·uk pt'oje tu u·
stawy o
zapobieganiu i
zwalczaniu demoralizacji i
przestępczości
nieletnich.
Nad projektem tym dyskutować będą wsz:v tkie zainteresowane środowiska w
całym
kraju - wnosząc
do Sejmowej Komisji Wy·
miaru Sprawiedliwości uwa
gi i wnioski.
Wczoraj nad projektem
ustawy dyskutowano
w
Klubie Publicystyki Prawnej SDP. Z projektem usta
wy zapoznała dziennikan.y
M.
Regent-Lechowiczowa
- radca mini tra sprawiedliwości. Projekt proponuje
powołanie przy radach narodo-wych organu nie
istniejącego dotąd komisji do spraw dzieci i mło·
dzieży. Proponowane
rozwiązania zmierzają do skon

centrowania problemat ·ki
n lt-. 1· ii
r cn.h .·
e
cjalizo\\'anycl!
organach
(Dalszy ciąg na str. 2)

Tragiczny wypadek
w Kairze
Cala noc trwała akcia przy
wydoby waniu zwłok ofiar tra
gicznego wyp~dku autobuso·
wego, który wydarzył się we
wtorek wi<'czorem w Kairze
na brzegu Nilu.
Kierowca autobusu pragnąc
uniknąć zderrenia z małym sa
mnchodem skręcił nagle w
bok. Autobus uderzy! w rlrzewo I ro zbi ł balustradę oddzie•
lającą jezdnię ocl rz<:>ki. Wóz
run~ł do Nilu. Kierowcy oraz
kilku pasażerom na miejscach
stoJąc;' cll
udalo się w ostat•
niej Ch\vili wyskocz~·ć z aut.o•
busu.
Ol{ólem uratowało slEl
od smierci JO osób.

Fran cusk ie n ie!

Wszyscy, którzy pragną pokoju na Bliskim Wschodzie z dużym zadowoleniem
przyjęli
decyzję
rządu francuskiego w
sprawie wstrzymania wszelkich dostaw
broni dla Izraela. Francuskie - nie, jest
konsekwencją
dotychczasowej
polityki
Francji w kwestii pokojowego uregulowania konfliktu Izrael - kraje arabskie.
Rząd francuski bez przerwy domaga się
na arenie międzynarodowej wcielenia w
życie
rezolucji
Rady
Bezpieczeństwa
z 22 listopada 1967 r.
zwrotu przez
Izrael zagrabionych ziem arabskich, a gen.
de Gaulle po ataku izraelskich sił zbrojnych na międzynarodowe lotnisko cywilne
w Bejrucie dwukrotnie oficjalnie potępił
ten akt międzynarodowego piractwa, nazywając go „złowieszczym aktem gwałtu".
Jak można się było spodziewać, decyzja
rządu francuskiego
wywołała wściekłość
reakcyjnych kół francuskich i nie tylko
francusldch i gwałtowną reakcję agresywnych, wojowniczych sił Izraela.
Warto przytoczyć opinię prawicowej
prasy francuskiej. W jednakowy niemal
sposób zareagowały „Le Figaro", „Aurore"
i „Paris Jour". Wszystkie te pisma powią
zane są z wielkim francuskim kapitałem.
Oto co pisze m. in. „Le Figaro": „Decyzja
rządu jest szkodliwa pod względem politycznym i ekonomicznym. Zajmujemy stanowisko zgodne ze stanowiskiem ZSRR,
co grozi F'ranc.ii poważnymi konsekwencjami na arenie międzynarodowej i wewnętrznej. Decyzja ta godzi przede wszy-

stkim w przemysł francuski, który straci
istotny portfel zamówień". Niemniej ostra
jest reakcja Izraela. Jego przywódcy
określają embargo jako „cios w plecy", a
gazeta „Haaretz" pisze: „Prezydent de
Gaulle podejmując ten krok zajął stanowisko proarabskie i proradzieckie, co zna~
czy zdecydowanie antyizraelskie".
Takiego zachowania się ośrodków reakcji można się było spodziewać. Zresztą
odezwały się również najbardziej agresyw
ne, zimnowojenne koła USA. Decyzja rzą
du francuskiego jest bowiem ostrzeżeniem
wobec tych sił w Stanach Zjednoczonych,
które przeforsowały dostarczenie Izraelowi amerykańskich samolotów typu „Phanton". Dziwić się więc nie należy, że ich
odpowiedzią na stanowisko de Gaulle'a jest
furia wściekłości.
Nas, Polaków, stanowisko rządu francuskiego może tylko cieszyć. Sprawa jest
jasna: nastąpiło zbliżenie poglądów Francji i ZSRR i oba państwa zmierzn.ją do
sformułowania wspólnego planu likwidacji konfliktu bliskowschodniego. Można
się spodziewać, że rzady francuski i radziecki wspólnie wystąpią z określonymi
koncepcjami w tej kwestii, wobec pozostałych dwóch wielkich mocarstw - Anglii
i Stanów Zjednoczonych i że punktem
wyjścia planu radziecko-francuskieg o bę
dzie warunek wycofania wojsk Izraela z
okupowanych terytoriów arabskich.
Decyzja Francji służy więc dobrze sprawili pokoju.
A. ST.

Stanowcza decyzja Francji Wzrasta r:uch:antywojenn-y Radziecko - francuskie obroty
•
w armri sajgońskiej
potroiły się wciągu trzech lat
~
(Dokończenie ze str. 1)
łeJ pory 1ą one raczej necaływne. Szczególnie napastliwy
est ton ołwladczert politykOw
raw1cowych f glos6w prasy

dostawami bron! l innych ma
pisze
Agencja DN - wynika z lkz
nych zaw.ariych w ostatnim
czasie
po.rozumień kooperacyjnych.
Ponadto Tel Awiw zalntere•owany
Jest współpracą z
NRF w zakresie konstrukcji i
budowy zachodnicmiemleckiego „nowego samolotu bojowe
&o (NKF)", który przystosowany ma być do przenosunla bomb atomowych.
terlałów wojskowych -

wiązanej z kolami reakcyjny
mi i syjonistycznymi.
Niektóre
dzienniki
fran-

~

uskie Informują jednoczełnie

ł w poniedziałek
parlameni1
uaelski zatwierdził przedło
..,ony przei: ministra finansów
uudtet
wojskowy na lata
1169-70. Budżet ten przewlduJe, te 75 proc. docbodów pań
ltwa. Izraelskiego, pochodzą
cych • bezpośrednich i pośred
Dich podatków zostanie prsellnaczonych na wydatki sbroJe
lllowe,
Dzienniki cytują artykuł redakcyjny gazety
„Maańw",
która twierdzi, te decy!:ja rzą
du francuskiego „stanowi akl
wrogi, zakr11wający na anqr1e-

Projekt ustawy
(Dokończenie ze str. 1)
we wspomnianych jut komi
1jach do s.praw nieletnich i
młodzieży orar. w sądach
dla nieletnich. Projekt zmie
rza do koordynacji działa
nia rodziców, opiekunów,
organizacji
społecznych,
sz:koły oraz organów i instytucji państwowych, kła
dzie nacisk na działalność

Dlltyzm''.

Izraelski kociokwik
Powzięta przez rz,d 1reneufll:l decyzja wywołała
Istny
koc!okwlk w kotach
rządz'
Oych Tel Awiwu. Krok Paryta ur.nano tam za „akt wrogi
Wobec
lnaeła tak okr„
łlll to
rzecznik izraelskiego
Minister.Kwa Spraw :tagranieznych.
W stolicy Iaraela ton~' się
ebecnle Intensywne rozmowy
na temat kcnsekwencjl poaufllęcla

rządu

profilaktyczną.

(eo)

(Dokończenie
•ostały

SPORT

ze str. 1)

lloścl

ciekłego

Wybory wZRA
Wczoraj o godz. 8
cza.su
m.lejscowego rozpoczęły aię w
ZRA wybory do Zgromadzenia Narodowego, najwyt.szego
organu ustawodawczego. Siedem milionów obywateli ZRA
wybiern 338 członków nowego zgromadzenia Narodoweao
•pośród 808 kandydatów.
Innych 12 deputowanych do
Zgrom.adzeni.a Narodowego, re
prezentujących okręgi wyborcze na Synaju i w strefie Ka
nału

llue~kiego,

zostało

już

wYbranych przez lokalne organizacje Arabskiego Związku
Socjalistycznego,
zgodnie ze
specjalnymi
postanowieniami
do prawa wyborczego, według
których te okręgi
wyborcze
- z uwagi na obecne okolicz
n<>6cl - zostały wyłączone z
c;gólnych puepi.sów wybOrczyoh.

Dr;iennik „Sueddeutsche z.i.
tung" podkreśla,
że „Izrael
będzie
slę musiał
rozejrzd
aa nowym dostawcą broni.
To, ta Bonn i zachodnlonie
miecki przemysł zbrojeniowy
skłonne są do
włącren la sl11
w utrzymanie gotowości bo1o
wej agresywnej armU Izrael&

e

małe

chloru. Na skutek wydzielania

NRf gotowa do współpracy
z militarystami Bajana -

··········~·~············„

w

ciągu
doszło do

omawianego okresu
ponad :io tys. rewolt i do 600 innego rodzaju
akcji antywojennych, w
wyniku których zginęło lub
7ostał<> rannych l.500 funk~jo
nariuszy. w tym 260 Ameryka
nów i 23 południowo Koreań
ccy.1<ów.

Ulatnianie się cMoru przyczynę zatrucia

francu~kl•C<>·

1'ierze w nich miział
szet
lzraelsJc,!ej
misji wojskowej
Limon,
ktcry prowadził we
fra11cjl
~cimvwy w sprawie
&akupu bron!.
Jak podaJe prasa !Eraelska
- powołując su: na tródła z
ltól wojskowych - Te). Awiw
bqdzle doma~al się ods:1kodo·
wania ta nle~ntrzymanit umo
Wy przez Paryż.
Wymienia
1lę sutuą okclo 100 mln dolarów. Bierze się nawet pod
uwagę
możliwość
zerwania
stosunków dyplomaty~z!lych i
Paryżem. Sprawy te mają być
przedyskutowane na najblitazym
posled:r.en.lu
&.abinetu
lzrae!skieeo.

SPORT

Agencj<t In!ormacyjna Naro
dowego Frontu
Wyzwolenia
Wietnamu Południowego „Wy
zwalenie" poinformowała, ta
dezercje, rewolty i bunty w
armii sajgońskiej
objęły od
1961 roku - 900 tys. osób. Licz
ba de1.erterów w:trastała z ro
ku na rok. W 1'961 roku ucie
klo z armii
marionetkowej
11 tys. o-;ób, w następnym ro
ku zbiegło - 33 tys. tolnierzy,
w 1963 roku było jut 72 tys,
dezerterów, a w 1964 roku 78 tys. W lat.ach 1966 i 1987
uciekało
przeca:tnie
po
120 tys. żołnierzy południowo
wietnamskich,
natomiast w
1968 roku
zbiegło ich około
300 tys. Agencja podkreśla, te
bard0o powszechne byly zbiorowe
ucieczki całych pl u tonów, kompani!, a nawet batalionów.

się

rentek chloru śmiertelne•
mu zatruciu uległo 7 o.ób •
kolejowej.
Na miejsce wypadku zblegD
•lę mluzkańcy z okolicy. U
wielu z nich wkrótce wyst'!Pily objawy zatrucia. Otrzymali oni natychmiast pomoc
lekarską w pobliskich szpitalach. Po jej udzieleniu - 010•
by te powróciły do domu.
Specjalna komisja
.zbadała
przyczyny katastrofy I przedstawiła wnioski, dotyczące pod
jecia dodatkowych - poza wy
nikającymi
z przepis6w
Srodków ostrożności przy pne
wożeniu
substancji chemicznych. Równocześnie toczy się
Aledztwo ze strony prokuratury w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku,
W obrocie
ml~dzy:takłado
wym substancji chemicznych
prze'ł\'ozi się poważne
ilosci.
Np, przewozy chloru w Polsce sięgają 29 tys. ton rocznie
I dokonywane są z zakładów
wytwarzających do
zakładów
chemicznych,
farmaceutycznych, włókien sztueznych, papierniczych i placówek naukowo-badawcz}-ch.
obsługi

W latach
1995, 1968 i 19~8
do 400 zbiorowych ucie
ciek, które objęły m. in. 10
ll.ialionów, 112 kompani!, 87
plutonów i 22 zespoły „pacyflkac;,vjne".
Wszy:sey
dezerterzy I buntownicy z armii marionetkowej :r;ostali gorące powitani
przez ludność NF\\TWP.
doszło

Nowe decyzje Prezydium KC KPCz
w sprawach personalnych
Prezydium
w1ględnil\Jąc

KC KPCz, ustanowisko Biura

d/a Kierowania

SPORT

e

e SPORT e
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na ziemiach czeskich i KC KP
Slowacji postanowiło jednomyłlnie
r.alecić
Komitetowi
Centralnemu KPCz wysunięcie
na stanowisko przewodniczą
cego Zgromadzenia Federalnego prof. Petera Colotkę, który
sprawuie obecnie funkcję wic~prem1era rządu federalnego
CSRS. lV sprawie J. Smrkovsky'ego czytamy w komunika
cie co następuje:
Prezydium potwierdrlło, Ił
JoHf Smrkovsky, który od
stycznia ubiegłego roku należy do najwybitniejszych działaczy partii, pozostanie nadal
członkiem
ścisłego
kierownictwa KPCz.
Równocześnie
Prezydium postanowiło zalecić
Komitetowi Centralnemu wy1unięcie kandydatury J. Smrko\'1ky'ego na stanowisko pr:z:e
wodniczącego Izby Ludowej i
powierzenie nrn funkcji pierw
szego zastępcy pnewodnici:ą
cego Zgromadzenia Federalnego. Prezydium postanowiło za
lecić jako kandydata KPCz na
stanowisko przewodniczącego
Izby Narodowości,
Dalibora
llanesn, deputowanego do Sło
wackiej Rady Narodowej.
Oczywiście, komunikat Pre-

Bardzo lnteresu,11c11 statysty
kę zamieściło radzieckie pismo
„Sport :&a Rubletom". Pismo
to dokonało klasyfikacji rekordów, które padły w roku
olimpijskim na trasach Gre·
noble l Mek&yku.
Klasyfikacja ta polega na
procentowej różnicy rekordów
popnednlch z ostatnio uzyska
nymi.
Oto Usta najlepszych rekor•
dzistów:
1. Beamon (USA), akok w
dal - 9,6 proc.
2. Gummel (NRD), Jrula
1,1 proc.
3. Oerter (USA), dyall: - 1,11

proc.

Kolarze Startu
przeszli do Włókniarza
Dowlsdujemy się, te czte•
rech czołowych kolarzy &tar•
tui Sgpak (członek kadry na
rodowej), Sowiflskl, Kaniecki,
Juniak I Rykiert przeszli do
Włókniarza,

W Starcie pozo1tał Llncle,
który prowadzić będzie trenln
Ci z mlodi.ieźą kolarska, I pro
pacowaó turystyk• '1lolar1kll·

Dyskwalifikacja
Wł. Komara
Komisja Wychowania I DYllcypllny PZLA rozp!łtrzyła na
ostatnim posiedzeniu sprawę
Władysława Nlkicluka i Wła
dysława Komara,
usuniętych
ze zgrupowania w Ciechocinku za niewłaściwe zachowanie
l zawieszonych następnie w
prawach
zawodników przez
PZLA
do czasu
zbadania
wszystkich okoliczności.
Po wysłuchaniu sprawozdania członków s9ecja!nej komisji delegowanej do Ciechocinka i Bydgoszczy postanowiono przywrócić prawa uwodnlka Władysławowi Niklclukowl, bowiem stwierdzono, te
nie było podstaw do zasto•owania kary dyscyplinarnej, a
usunięcie go
ze zgrupowania
b\'lo dostateczną kara, za nieprzestrzeganie przepiaów porządkowych.

W etost1nku do Wladyllawa
Komara komisja orzekł• kari:
'1yskwa111ikacji
na przecl"ll
lednego roku, tzn. od lT grudnła 1968 r. do 16 grudnia 1969 r.
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przed

leacren (USA, tyczka 1,88 proc.
5. Zsivotski (Węgry), młot 8,19 proc.
8. Lisis (ZSRR), oszczep 5,12 proc.
7. Saniejew (ZSRR), tró;skok
- 3,2 proc.
8. Fossbury (USA), wzwyż 2,75 ptoc.
11. Hammery (Wielka Brytania), płotki - 2,72 proc.
rn. Tyus {USA), 100 m - 2,65
proc.
11. Smith (USA),
200 m t.4S proc.
12. Evans (USA), 400 m - 3,45
4,

W środę przed południem
na
konferencji
premierów
Commonwealthu kontynuowano dyskusję nad sytuacja oolityczną na świecie. Na \iścle
mówców fieurowali premierzy
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13. Szewińska (Polska), 200 m
2,17 proc.

14. Caird (Australla) płotki
- 1,9 proc.
15. Monoliu (Rumunia), dysk
- 1,78 proc,
Na liście znajduje się jeszcze 8 nazwi•k. rekordzistów
ollmpijsklch w lekkiej atletyce, w sumie bowiem padły 23
rekordy,

najbliższą
dzielę IO i li

sobotę
i niebm. rozpoczynR
rozgrywki I liga siatkówki żeń
sklej. o przygotowaniach mistrzyń
Polski
siatkarek
startu
donosiliśmy
już
na
bieżąco.
Obecnie
chcieliśmy
zapoznać sympatyków
beniaminka ekstraklasy
siatkarek ł,Ks z przygotowaniami tego zespołu do spotkań
ligowych. Informacji na ten
temat udzielił nam trener mar
R. Felisiak.
ŁKS jest najmłodszym zespo
Iem w 1 lidze. przeciętna wieku zawodniczek wynosi 17-18
lat. W okresie przygotowawczym do rozgrywek ekstraklasy siatkarki LKS uczestniczyły w szeregu turniejów: pół
finały
l finały
mistrzostw
CRZZ, ogólnopolski turniej w
Warszawie, puchar miast co powinno dać młodemu zespołowi
tak potrzebny „zastrzyk" rutyny. Do 4 bm. siatkarki ŁKS przebywały na dwu

drugim etapem

Wyścigu

Pokoju

W
związku
z organizacją
et&fl'U łódzkiego tegorocznego
Wy$cigu Pokoju otrzymujemy
sporo zapytań odnośnie trasy
tej imprezy.
Wyścig .rozpoc.:nie sit: 9 maja startem w Warszawie i lot
nyml
finl51Jłlmi na Stadionie

dować się będzie na stadionie
LKS w Łodzi. Zawodnicy do
Łod;,,i powinni przyjechać oko
!(J godz. 17.
Urozmaiceniem
imprezy w Łodzi będzie mecz
piłkarski oraz finał
lllalego
Wyścigu Pokoju
o
laurowe
wieńce „Dziennika
Łódzkie

Nastt:p11ego dnia - to Jest
10 maja (sobota)
kolarze z
warsza:.wy wystartuj11 do drugiego etapu. Jego meta znaj-

Tegoroczny Mały Wyścig Po
koju zorganizowany zostanie
przez trzy kluby sportowe z
tym, że ostatni etap organizować będzie ŁOZ Kolarski.
z Łodzi kolarze
Wyścigu
Pokoju wystartują 11 maja do
Gliwic.
Zakończenie wyścigu
wyznaczono w Berlinie.

Dziesięciolecia.

R. Mankiewicz

go".

(n)

jedynym reprezentantem
Górnik Zabrze
Polski
Znany ze ltart6w w Łodzi,
motocyklista Poznanie R. MankiP.Wlct wytypo
wany wstał przez Polski Zwlą
:z:ek Motorowy do reprezentowania Polski w wy~cigach o

wy~m!enity

;nlct~1:ostwo świata.

l:llminacje do

wyścigów

od-

będ" •le: m. in. w Finlandii,
Włoszech, CSRS I Hiszpanii.
:R. Mankiewicz startować bę
d~
na
nowej
maszynie

MZ-1211 cem.

(6381)

tygodniowym zgrupowaniu w
Nowym Sączu.
zgrupowanie to nie było
szczęśliwe dla łodzianek. Kontuzji uległ_-,
kilka zawodniczek.
Dlatego też w pierwszych spotkaniach nie weźmie
prawdopodobnie udziału c•ołowa siatkarka LKS A.
l\Iacieje\\ricz. A oto nazwiska kadry, która występować będzie
w meczach J ligi: Maciejewicz,
B. Brzezińska, H. Iskrzycka,
A. Wypijewska,
H. Grzelak,
U. Zygmunt, J, Kania. D. Harkowska, J, Bielska, M. Jesionowska.
Planem minimum dru:iyny
bi:dzie utrzymanie ~ię w ekstraklasie, czego młodemu ze1połowl serdecznie życzymy.

gra w Ameryce
W środę odleciała do Bogoty jedenastka mistrza jesiennej rur. ly rozgrywek naszej
ekstrakla>y - Górnik Zabrze.
Zmierzą się oni na boiskach
Kolumbii, "Peru, Argenty--y,
Ch ile, Gwatemali. Wenezu li,
Hondurasu l Salwadoru z zespołami, w których grają ulu
bieńcy
r.aoceanicznych J<Jbiców piłkarskich.

Zambii, Cejlonu, Kanady, Au·
atralii, Malajzji i Lesotho.
W kuluarach toczyły się .1ednoczesnie nieoficjalne rozmowy na temat drażliwego dla
W. Brytanii problemu imiJ{racji r. krajów Commonwealthu.
Poprzedniego dnia -uczestnicy
konferencji z,5'odzili «ię utwonyć grupę roboczą składającą
s:ę z przedstawicieli zainteresowanycl1 kr~iów - W. Bryta

f nli.

Kenii. lJl(andy, ZR'llbli,
Indii i kraJvw leżących w
strefie Morza Karaibskiego \ która ma przeprowadzić U"8d
nicze dyskusje. M. In. brytyl~ki minister spraw wewnętN:nych Callaghan
miał <>dbYĆ f
rozmowę
z premierem Indii,
pani'! Indirą Gandhi.

Czekamy
na odpowiedź z Estonii
czu bokserskiego między reprezen~acją Tallin.a i Łodzi.
Spotkanie
zaprojektowano
na koniec stycznia.
W pierwszej
dekadzie tego
roku ro1.egrane zostaną w Ło
dzi mecze juniorów i młodzi
ków z pięściarzami Schwerlna
oraz mecz juniorów z Berlinem.
(n)

Polscy lekkoatleci
jadą

do USA

Przy końcu
tego miesiąca
4-osobowa ekipa naszych lekkoat etów wyjeżdża na tournee do USA. Nasi rep:ezenanci stutować bP,dą w serii
wielkich
międzynarodowych
mityngów halowych.
Warto
dodać,
że w mityngach tych
oprócz całej czołówki amuy
kańsklej wystąpią
takie reprezentanci wielu kraJów europejskich.
W skład ekipy
wchodz-:
Szewi(1ska, Badeński, Werner
i Szordykowskl, „ezerwowym
jest BRlachowski. Nasi repre
zentanci
przebywać będą w
USA ok. ' tygodni.

w latach 1984-1~81 obrotF
towarowe Potroiły się. Tylko
w
roku
ubiegłym
obroty
zwi<:kszyły
się
o 30 proc.
Przedstawiciele radzieccy WY•
razili gotowość dodatkowego
zakupienia w roku bieżącym
towarów rynkowych (obuwia.
konfekcji, dzianin i Innych)
wartości 100 mln franków jdli
firmy francuskie zaproponuj4
obopólne dogodne warunki.
W nowym clługoterminowym
układzie handlowym, do opra
cowania którego strony pr:r:ystąpią
w marcu, 1zciegóine
miejsce ma zaj11ć
dostawa
sprzętu inwestycyjnego i goto
wych obiektów przemy~łowycn
do ZSRR oraz import radziecklch wyrobów przemysłow:rcta
do Francji,
Ucustnicy sesji stwlerd<il!I,
Z..
pomyślnie
ro~wiJa
•iii
w•pólpraca naukowa l tech•
niclna. Podpisano protokół d<t
tyclący W!półpracy

w

dzied~i

nle przemysłu, m. in. Jeśll cho
dzi o seryjną produkcję kin••
skopów telewizyjnych.
Postanowiono
ro:r:pocz116
współpracę w dziedzinie służ
b~· zdrowia i medycyny. Omó·
wiono
perspektywy dalneJ
• ..współpracy w badaniu kosmo•
su, wykorzystaniu energii Ją•
drowej w celach pokojowych
I w innych di:iedilnach.

Rząd

Czeskiej Republiki
Socjalistycznej
Zgodnie z ustawą kon•
stytucyjną o Federacji Czechosłowackiej,
Prezydium
Czeskiej Rady Narodowej
powołało w dniu 8 !tycznia
rząd Czeskiej Republild Se>
cjalistycznej. Na jego czele
stoi premier Stanislav Raz!.
Wicepremierami zostali An
toni Czervinka i Ladislav
Adamec.
Rżąd zloży przysięgę na
ręce przewodniczącego Czeskiej Rady Narodowej w
czwartek 9 bm.

Strajki we

Włoszech

8 bm. cale U.lochy ogarni:la
nowa, wielka fala. akcJi straJ•

kowycb,
będących wyrazem
protestu
przeciw rosn11cemu
benoboclu
oru• przeJawem
walki o JiltwidacJę t~. stref
płacowych,
kt6rych istnienie
powoduje, te np. na Sycylii
robotnik tej santeJ kateiroril
zarabia o Jf) proceńt
mniej
niż na północy kraJu.

Kronika
wypadków
*
*

Karambol drogowy wydasię wczoraj przy ul. Kitramobok
posesji nr 88 w kierunku ul.
Narutowicza uderzył w ·tył sto
jącej „Nysy" nr rej. ro 1808.
Ta z kol~J stuknęła w tył sto
jącego ęamochodu
osobowego
JW 1~25. Trzecim uderzonym
wozem byia ciężarówka z numerem rej. IF 5322. Samochody zostały częściowo uszkodzo
ne, a tramwaj lekko wgniecionv.
Przerwa w
ruchu
trwa.la 10 minut.
Przyczyn11
zderzenia bada komisja.
rzył

lińskiego. O godz. 14.05
waj 5 5 przejezdżający

(ł)

Działacze ŁOZB czekają na
odpowiedż z Estonii w sprawie mającego się odbyć me-

Łódź

Warszawa

Prezydent Tito przyJ.11ł w
na WY$Pie Brioni ministra spraw zagranicznyeh ZRA
Mahmuda Riada, który wrę
czvł mu list od
prezydenta
Nasera. Prezydent Jugosławii
przeprowadził
przy
okazji
p?lyjazną rozmowę z przedsta
wicielem ZRA. Podczas rozmowy obecny był premier Jugosławii Szpiljak,
sekretarz ge
neralny prezydenta Popovic i
p.o. sekretarza stanu spraw u
granicznych Pavicievic.
irodę

1

batalią mistrzowską

w

u prezydenta Tito

kontynuują dyskusję

Siatkarki tKS

rekordzistą świata

Minister Riad

Premierzy krajów Commonwealthu

..•..„ •..•„ ........„ .•••••„.„...„ .......„ .........„ ..•.„ .........„„.„„..•••••„ ••.••••„ ..••..„ •.......

Beamon najlepszym

•Ydlnm KC KPC« nie ocranicza się do tych decy:r;ji personalnych. Jak wynika z obszer
nego komunikatu, głównym te
matem dyskusji były przede
wszystkim reakcje w partii I
społec:teństwie na oświadcze
nie Prezydium KC KPCz • J
ttycznia.

Pracą Partyjną

......................................„ ........................~························

e

Wicepremier ZSRR W. Kirillln l min. spraw zagranicznych Francji, M. Debre podpisali w środi: protokół trr.eciej se. ji mieszanej
komi~jl
radziecko - trancuski"j
do
spraw współpracy naukowotechniczneJ I gospodarczej.

Komunikat
Ob. Niewiadomski z ul.
Wa:ineJ nr 83 w Lodzi pro

szony
jest o telefoniczne
skonta kto" •nie się z nr
31ł-~5 w
godz. S-1%, w
związku' ze zlotoną ofertą.

Czcigodnemu ks. PraSzczepanowi
Rembowskiemu za serdefzną, opiekę w czasie
ciężkiej choroby naszego
brata. i wujka.

*

Wydział
Kontroli Ruchu
Drogowego przy ul. Bytomskiej
prosi kobiet(!, która
byla swladki(-m wypadku "
dniu 23.XII. 1968 r. o
lodz,
ł.30
na skrzyżowaniu
ul.
Piotrkow!kiej
i
Worcella
(gdzie na skutek potrącenia
przez samochód śm:erć ponfo•
~la kobieta) aby zgłosiła się jale
najsz:;bc1ej w tej sprawie do
pokoju nr 'ł w g>:> 11 o-Ul.
W
bnuynku
t,ódzkiego
Przed iębiorstwa Motory1acyj•
no-Transportowego Przemysłu
Terenowego przy ul. Fornal•
sklej 8 na
parterze w ~all
mechanicznej, od
rozpalonej
rury pieca zapaliły sit: deski,
do których p~zybita była su•

eo

prem.a.

oddział

Pożar sz~·bko ugasił
straży potarnej.

no

POGODA

S.tP.

Dziś w Lodzi zachmurzenie
niewielkie, Temper \tura mi•
nimalna minus 13 st., maksY•
małna około minus S st. Wla·
try słabe i umiarkowane po•

prała.ta

FRANCISZKA
PATYNOWSKIEGO

łuctniowo-wschodnle.

Jutro pogoda bez więluzyeh
zn1ian.
Dziś imieniny obchodzą: \\lar
Celina i Marcjanna
jutl:o
Jan i Wilhelm.

podzięko wa.nie

gorące

rnrrut.

*

łatowi

ks.

O godzinie 13.37 przy ul,
Zgierskiej róg ul. Profesor•
skiej jadący w kierunku Zgie
rza tramwaj 4511 zderzył Silt
z
samochodem
osobowYm
10 0865. Przyczyną byla nieprzepisowa
ja~da
kierowcy
auta Józefa Pakuły, zam. ul.
J ulianowska 11, który jech.at
rC.wnolegle z tramwajem i w
pPwnej chwili U!ilował skrf:ci6
w Ir.wo. Jego "'''z ma u zko.
di:one koło i kw)
blotnilt,
Prz.erw.a w ruchu trwała I

składają

SIOSTRY

(X)

i SIOSTRZENICE

W

związku

ze

śiriercią

S. t P.

naszego brata i wujka
ks. prałata
,

FRANCISZKA PATYNOWSKIEGO.
Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Bohdanowi Bejze,
wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym oraz zna·
jomym, którzy wzięli udział w pogriebie, sMdeczne podzięko~vanle składają
siostry i siostrzenice

,Ósma plaga

- remont kapitalny (2)

PRZYZNAC TRZEBA, ZE NIKT PERSONALNIE SOBIE AUTOltITWA POMYSŁU NIE PRZYWŁASZCZA, MYSL ZRODZIŁA SIĘ KOLEKTYWNIE W PREZYDIUM DRN-POLESIE. PRZEDSTAWIONA
W MIEJSKIM BIURZE PROJEKTÓW, MIMO ŻE RZECZ JEST PRACOCHLONNA, MĄŁO DLA PROJEKTANTA W KOŃCOWYM ARCHITEKTONICZNYM KSZTALCIE, EFEKTOWNA, ZNALAZŁA TAM
WŁAS
Y KLIMAT. RZECZ DOTYCZY - JAK TO NAPISALTSMY
W POPRZEDNIM ODCINKU - PRZYWRACANIA MLODOSCI STARYM DOMOM. BĘDZIE TO BA.JECZNA KURAC.JA ODMLADZAJĄCA
JAKO, ŻE PO JEJ PRZEPROWADZENIU DOM NIE TYLKO BĘDZIE
ESTETYCZNIEJSZY ANIŻELI PRZED PIĘCDZIESIĘCIU LATY, Al,E
WYGODNIEJSZY, BOGATSZY O WSZYSTKIE URZĄDZENIA, KTÓRYCH BRAKU NIE WYOBRAŻAMY SOBIE DOPIERO OD KILKU
LAT.

EMONTY kapitalne ,;:... tio
piaga. Wiemy 1 o tym, te w

R

efekcie prudłuiają tylko
życie bloku nie wzbogacając
jego standardu, o tym jak:
katorzy pneszkadzają w remona<:h z; powodu braku mieukań z:at~pczych, o tym, te obiekty są poozrzucane, co powoduje trudności
ich nadzorowaniu, minL"llalne
korzystanie sprz~tu mechan!c:r:910, straty w materiałach budowanych itp. DRN - Polesie nostaowila przeprowad:i:ić kompleksową
oderniza~ję nie jednego bloku jak
ę to robi we Wrocławiu, a.le cago kwartału bloków. Wybrano do
ego eksperymentu bloki stojące
między ulicami żelfgowskiego utora - 1 Maja-Więckowskiego.
~ bloków ulegnie wybur:r:eniu w
ązku z planowanym ~:r:erze
iem ul. Żeligowskiego - 8 pozof nie. Mieszka w nich 172 rodtiny
(~57 osób) we wspólnych m!esz:kaach, .przeważnie bez łazienek, 1
odą na klatce schodowej, wc w
orytarzu, oczywiście bex c. o. i ciewody. Po modernizaeji zamie~zkają tam 142 rodziny (541 osób).
Katda rod:r:ina - u 11iebie. z wla1
~- łazienką, własnym prted-poko~ em.
we.,
e.o.
itp.
A
te
lnodernizatja dotycz:y nie tylko
przebudowy samego domu, ale całego kwartału (znikn~ pr:r:eró:tne
budy, komórki, uopy - nieodłącx11e rekwizyty 16dzkich podwórek)
:z,naldz:ie się miejsce 1 na. zieleń
i 1p lac :r:abaw dla. dzieci 1 na wybudowanie 2 nowych domów plomb (dodatkowo 53 mie1z:kan!A
dla 150 osób). W 1umie miHzkań
będzie 198 - dla 81111 osób. Czy1ty
zysk. Nie mówiąc o 2y1ku naJwdnieJszym, niewymiernym w liczbach. O wygodzie przyszłych ml;u.

~

~

E

e

. '1•J

kańc6w.

Projekt isrxebudowy domów, w
których pozostaną włdciwie tylko

łciany zewnętrzne

-

1 konstrukcyjne
powier:r.ono mgr int. arch. Irenie

T<Jkarek-Wiśniewskiej.

'P rojekt :został więo zaakceptowany omaUe nie przei aklamację.
Pnystąpiono do rzeczy chyba naJtrudnleJuej - do wykwaterowania
l6katorów. Postanowiono bowiem
mlelZkańdw plerwnero bloku
aktualnie modernizowanego przy ul.
Więckowskiego 61 przenleśó do

iwYJSCIEI

z

1IMPASU
innych miesika.ń jui na stale, Lokatorów natomiast 'I Innych, dalszych bloków kolejno przesuwa.ć do
1topniowo oddawanych bloków w
danym rejonie. OczyWiście ta ptteprowadz:ka nie poula gładko. Bo
po plerw1ze były trudności z uzy1kanlem odpowiednich mieszkań. A
po drugie nie każdy chciał się wyprowadzió 1e swoich starych śmie
ci bo bli!ko do pracy, szkoły,
rodziny... Z tym 1ię DRN uporała
nie bez zcrzytów.
Co natomiast mówią wykonawcy o samym pomyśle? W ZJednocz.eniu twierdzą, te sposób ten stanowi jedyne wyjście i impasu remontowego, w którym :r:naiduje się
Lóclf. Mając od razu do dyspozycji
uły dom można utrudnić tam
wi~ej lud:r:! „potokowo" - jedne brygady kończą, drugie z;aczyna-

„.„
„.„

ją.

Lokatorzy nie kręt!ą 1i~ :r:denerwowanl wśród gruzu i materiałów
budoi.vlanych, ni• przeszkadząją w
pracy, nie sugerują brygadom możliwości „ćwiartki", brygady natomiast nie dają lokatorom do zrozumienia, te jak się da to się :z.robi.
Taisą,

kompleluową,

budowę

łat

Niezdolni ~:: Zaniedbani
I):: Amoże po prostu nie chcą się

PS. O po·ważnym stosunku Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budownictwa Komunalnego do poleskiego
eksperymentu świadczy m. in. i
fakt, że grupa fachowców zamierza
opracować harmonogram pracy metodą „Perta'', czyli - mózg elektronowy w służbie remontów. Ale nawet i móz:g elektronowy nie pomoże jeśli nie zostaną właściwie rozwiązane inne sprawy te które
w ogóle warunkują rozpoczęcie samego remontu.

drugorocznosc1
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JEST

NIEPOWO·

uczniów w nauce i sięga
poczatk6w
zorganizowanego
procesu nauczania. Zjawisko
to bard7o niepokoi społeczeń
stwo. l\'ładze oświatowe, szko·
ła, nauczyciele oraz rodzice s
uporem zwalcnją przyczyny,
a często i skutki „zimowania"
w tej •amej klasie. Problem
nie jest łatwy. Przyczyny jego
są zlożone i tak skomplikowane, że niejednokrotnie trurlno
je w porę dostrzec i podjąć
z nimi walkę.
W wyjątkowych tylko przypadkach powtarzanir klasy jest
następstwem .iednej pr7yczyuy.
np.: złego stanu zdrowia ucznia, wadliwej pracy dydaktycz-

no„wyc11owawczej nauczyciela,

czy też braku odpowiedniej
opieki ze strony rodziców. Dd:a
lają tu zespoly przyczyn, które
wzajemnie się warunkują.

I
I

FORMĄ

D:ZEŃ

Przyczyny ekonomiczno-spo·

łeczne (warunki ż>· cia dzieci I
młodzieży),
często
ściśle są
związane z przyczynami o cha-

rakterze biologiczno-psycholo•
gicznym (7.ły stan zdrowia ucznia, warty wzroku i słuchu,
zaburzenia w funkcjonowaniu
•ystemu nerwowego, lub pewien stopiei1 niedorozwoju u>nysłowe10).

Inne przyez~•ny, które nazy•
wamy pedagogicznymi, są za·
zwyczaj obiektywne (niewłai•
ciwa pr;<ca pedagogiczno-wy•
chowawcza, przeładowanie klas
nadmierną liczbą uczniów, zie
wyposażenie szkół w sprzęt l
pomoce naukowe, niewłaściwe
programy i podręczniki, brak
wystarczającej sieci
poradni
społeczno-za" odowycb,
brali;
szkół specjalnych, oru często
niewystarczające
kwalifikacje
nauczycieli).
.,MECHANIZM" POWST\V A•
NIA DRUGOROCZNOSCI JEST
WIELOETAPOWY.
Najpierw
mamy drobne, prawie niedo•
strzcgalne luki w wiadomoś·
ciach ucznia, kt6re 1topniowo
narastają. Występują pierwsze
ob,iawy zniechęcenia do przed•
miotu. c~y grupy przedmiotów. Zaczynają się ucieczki a
lekcji, wagary. Potem nauc~y
ciel dostrzeJP;a opóinienie w
nauce i braki w opanowaniu
materiału,
sypią się pierwsze
dwóje, co ucznia absolutnie
nie mo!JiliwJe do pracy i wy•
iiiłku. Przechvnie, wzra!ta niecheć do nauki. Wtedy dopiero
często „wkraczają" rodzice, za•
alarmowani przez szkołę. Nie•
kierty
korepetytor
próbuje
uczniowi pomóc, I naprawdę
niekiedy pomote. 'V przeciw·
nym wypadku uczeń tTaci wi&•
rę w swo.ie siły, obojo:tnieje,
staje się agresywny wobec nau
czycieli I· rod7iców, powtarza
klasę, a często nawet przery•
wa naukę.
Sku tkl tego procesu •li litot•
ne i ujemne dla całokształtu
społecznego.
Roczny
koszt pobytu jedne10 uc~nia w
szkole podstaw owej wynosi ponad 1 tys. zł. W azkolnictwie
życia

,
~~ łódzkich
''''~''''""-----------·~----~--Na scenach
w gruncie rzecz11 wszyscy oni są jednak------------------------·
miast Róża Czaplewska zaprezentowała bar- ,
prawi i uczciwi, lub też - chcieliby zostać
dziej dojrzały warsztat aktorski.

y

W młodości - podobnie jak jego t;.oda1C·
Jack London Eugeniusz O'Nem (1888-1953) wlócz11ł się po lądach i morzach. Mnil?}
tnt.eresowal go sam pejzaż, bardtiej ludzie,
ktorych spotykał: i ten też moment ustalił
charakter niektórych jego sztuk, stanowiqcych udramatyzowane studium d1tsz ludzkich tak różnych w swoich namiętnościach
pasjach i pragnieniach.
'
Cho.rakter11styczny jut td dla twórc.to§ci
O'Neilla jede'Pt z ostatnich jego dramatów,
„'Księżyc 3wieci nieszczę§Liwym", z którym
wygtqpił ostatnio na swojej Malej Scenie Teatr Nowy.
Jego akt I to jakby peln11 tywiolowego humoru komedia z iycia farmerów amerykaflskich, napi~ana z wielką pasją, językiem
jędrnym,
soczystym, 21 ogromnym znawst~em. ~rodowiska.

Dal~1 natorr~iast częJcł

zmtenia1ą się w dramat obycza1ow11 o interesująco poglębionvch podtekstach psycho-

logicznych.
. Ze względu n11 bogactwo przewijających
się tu wątków, tendencji i aluzji rozmaici~
też okrPślić można „K1iężyc świeci nieszczę-

Napisano, że zasadnicze jest tu
„glęb.~ze. rniędz11ludzkie schorzenie tracenie
zaufania do drugiego". A i „sklo'.nność kii
clobrernu i działanie zepsucia w ludziach
możliwość uratowania zgody, i możliwośĆ
tliwym".

rozminięcia się"„. Osobiście okre§lilbym to
;eszcze inacuj. „Księżyc iwieci nieszczęśliwym" to sztuka, której bohaterowie (podobnł do Laokoona nie umiejącego się uwolnić
z wężowych oplotów), nie są w stanie
wyrwi_ić się z kr~gu własnych kompleksów,
nal.ogow i stworzonych przez 'lłich 1amych
mist11fikacji,
Postarajm11 •ft td trafnie osądzić intencje samego autora. Prawda, że wprowadzil
on do sztuki ludzi o mniej lub więcej za-

i

lepszymi. I w tym właśnie przejawia się
humanizm O'Neilla.
Zresztą nie tylko w tym. Historię swych
bohaterów relacjonuje on nie jako obojętny
obserwator. Wyczuć można, że mówiąc o ich
niedoli, współczuje im głęboko: i to właśnie
stwarza dla sztuki osobliw11 nastrój, któremu trudno oprzeć się widowni,
Wojciech Pilarski jako reżyser zadbal też
dobrze oddano specyficzny klimo

ażebv

t

W dwóch glównych rolach męskich Wll·
stqpili Ludwik Benoit i Wojciech Pilarski.
Benoit jako stary kutwa i ch11trus Phil
Hogan, znakomity w charaktP.rvzacji, przekorny i trywialny, bawil nas swoją rubasz1:-ościq, prz:1 ~zym „nie wiadomo b11lo kiedy
zartioe, a kiedy mówi prawdę".
Równoczefaie zaś wzrtLszaly nas jego niezręczne
m.achinacje, które zaimprowizowal po to,
azeby zapewnić szczęście swojej córce i swe-

Księżyc świeci niesz~zęśliwym
„Księżyca", a tym samym, ażeby nie sfalszowano intencji autora. A że założenia re:tvsera chwalebnie poparli współgrając11 artyści, spektakl, jaki oglądamy teraz w Teatrze Nowym, jest naprawdę doskonały!

Jedyną kobiecą rolę Josie Hogan grają na przemian Zofia Grqziewicz i Róża
Czaplewska. W ich interpretacji Jasie umiala szorstkie i gwaltowne tonacje rozjaśniać
kró t kimi blaskami szczerego liryzmu. To
znaczy by!a szeroka w geście, pyskata, harda, uparta w swoich chorobliwych ambiciach, które zwracają się przeciwko niej
samej. Ale też w chwilach szczerości emanowało z niej nie sfałszowane cieple.
Zofia Grqziewicz, grając rolę dziewczynv.
którą własny jej o.iciec okre§lal, żl'. je~t
„wielka i silna jak byk" miala lepsze wanrnki zewnętrzne, a tym samym byla winr11godniejsza w swym nieokiełznaniu i prymit11w11ych wybuchach. Więcej serio roze-

mu przyjacielowi Jimowi. Kapitaln11 byl też
w scenie, kiedy manifestując swój stosunelG
do możnych tego świata, „robi balona" z bogatego obszarnika Hardera (przezabawnie w
roli tego ostatniego irytował się Dobrosław Mater).
~
Skomplikowane stany psychiczne nieuleczalnego alkoholika, Jima Tyrone, jego samoudrękę, „oplakiwanie upiora w sobie samym" w sposób pogłębiony, lecz bez zbytecznej ekspresji, oddal Wojciech Pilarski.
Dobrze zadokmnentowal on, że mimo swego
UJJadku, zdegenerowany pijak ten ocalił w
sobie
najistotniejsze
wartości
moralne.
Wzruszające bylo też jego pragnienie, ażeby
w prawdziwej milości oc zyścić się z Żll
cioweoo brudu: a tak zrealizowanv Jim zdob11l naszą sympatię i wspólczucic.

Oprawę scenograficzną

dobrze

osadzoną

w stylu spektaklu, skomponowal Henri Poulain.

uczyć?

• Oprzyczynach i skutkach

wlcj hadzorowaó -

rzecz szczególnie waina w sytuacji cbronicznego
braku kadr w przedsiębiorstwach
remontowych (w MP
nr 6 nie
ma np. ani jednego inży ra). Druga ważna. sprawa: jak m to ślicz
nie powiedziano w Zjednoczeniu
Przedsiębiorstw Budownictwa Komunalnego
jesteśmy
„niedosprzętowieni" w
obecnej sytuacji
kiedy pracujemy w kilkuset punktach. Betoniarka jest używana przez
godzinę na danym obiekcie a potem
stoi bezproduktywnie. Będziemy natomiast „przesprzętowienl '
przy
koncentracji robót. Sprzęt pr:r:y
ciągłości prac będzle bardziej wykorzystywany.
Modernizacja omawianego kwartału bloków została rozpoczęta w
końcu
ubiegłego
roku. Pierwszy
blok zostanie wykończony w marcu
1969. Wtedy brygady MPRB nr 3
przystąpią do następnego. Prz!!budowanie całego rejonu trwać bę
dzie więc dłuższy ezas. Trzeba bę
dzie organizacyjnie dopiąć wiele
jeszcze spraw m. in. np. zabezpieczyć właściwe warunki bezpieczeń
stwa i higieny pracy - co nie stanowi jak dotychczas najmocniejszej
strony jednostek podległych Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Budownictwa Komunalnego.
Jak nam wiadomo, poleski eksperyment wywołał niemałe zainteresowanie w innych dzielnicowych
radach narodowych, śledzący ch z
:i;aciekawieniem zmagania Polesia.
Oby remont bloków nie przeszedł
do kroniki jako eksperyment. Posiada wszystkie walory, by stać się
podstawową metodą pracy łódzkich
-przedsiębiorstw remontowych.
A. Poniatowski'
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średnim

suma ta jest odpo•
wieduio wyższa, a w pewnych
typach szkół zawodowych się·
ga naw et 5 tys. zl, Spolcczet'1•
stwo traci rocznie z tego ty·
tulu w samym tylko S7.koluic·
twie podstawowym prawie 500
mln zł (w skali krajowej).
W Łodzi na 96,5 tys. u czni6w
szkól podstawowych, w u\l. ro•
ku klasę pow ta rzalo druki rok
I dłużej - 5279 uczniów (na .I•
wiccej w klasach piątej i szó·
stej): w 57.kolach średnich (li·
ceach i technikach) klasę po·
wtarzalo ponad 1600 uc7.ni6w, a
w 73S:tdniczych szkolacb za•
wodowycb - 500.

UCZNJOM DRUGOROC7.NY'\f
7!\PEWNIJ\ SIĘ MIEJSCE W
SZKOLE. PoglP,bia to jeszcze
bardzi<>j I tak już trudną sytua
cię lokalową.

dą

Obciaża się każ

izbe lekcyjną dodatkowymi
5 uczniami. W skali krajowej
!l'dybyśmy
np. chcieli uczyć
wuystkich repetentów w odręb
nych szkołach, to należałoby
na ten cel przeznaczyć 800 du·
żych ukół podstawowych,
więc 80 proc. wybudoi\•anych
nkół T>•si11clecia.

„

Drugorocrność p"wodiije, te
wi~lu uczuiów szkół średnich z

opóźnieniem

rozpoczyna pracę
w różnych gałedach
io•,podarki narodowd. Straty
s1Jowodowa11e
tutaj
sięgaj!\
około 2 mld. d.
PowtaTY-anie kla&Y to r6w•
nież doniosły problem społecz
ny. Szkoła socjalistyczna dążv
do
zapewnienia
wszystkim
dzieciom objętym obowiązkiem
nauczania wysokiego poziomu
wykształcenia,
przygotowuje
absolwentów do po<Uecia studiów i pTacy, do udziałtt w źv•
ciu społeczeństwa dorosłych.
Sprostanie
zadaniom,
jakiA
szkole stawia życie, nie jest
zawodową

łatwe.

Człowiek

współczesny

powinien posiadać szeroka teoretyczna wiedzę i pnygotowanie praktvczne i musi umieć
po•łu„iwać się nimi w riągfe
zmieniających się warunkach,
powinien również stale portno•
1ić swoje kwalifikacje zawodo·
we.
WYSOKI WSKAZNIK DJtU•
GOROCZNOSCI
ZNACZNIE
UTRUDNIA
REALIZACJĘ
TYCH ZADAR. Wskutek odsie•
wu czo:Sć drieci i młodzieży
traci motność zrtobycia podsta•
wowych wiadomości i umiejęt•
no~ci,
niezbędnych dla zrozu•
mienia procesów
i zj:.wisk
współczesneco świata, oraz ko•
niecznych dla wykonywania
pracy zawodowej.
_Człowiek

współczesny.

który
wy•
wiPle
otr:i:y·
maniem pracy, a w zwiazku :t
tym
·wiele
rozczarowi1l w
· tyciu osobistym, Gwałtowny
rozwój techniki, szybko postę·
pująca mechanizacja i autonu1•
t~·zacja
procesów produkcji,
ogranicza, a na wet eliminuje
te stanowiska robocze, które
były rlo niedawn:. obsadzane
robotnikami
niewvkwalifiko•
w;rnymi. A przecież w niPda•
nte

ma

podstawowego

kształcenia.
przeżywa
trudności związanych z

Jeki~j

przyszlości

będziemy

reahzować

postulat ,;redniego
powszechnego
wykształcenia
o~ólnego bądź technicznego.

Okres po V Zjeździe PZPR,
n>rzyjający unowocześnieniu I
dalszemu zreformowaniu programu oraz metotl nanczania w
szkolnictwie jest okazją do
przeprowad7Pnia
celowych
zmian organizacyjnych. Bardzo
słuszna Jnt jedna 7. proDozy·
cji, aby w og61e zlikwidować
w szkole podst~wowe .l drugorocrność. Niech uczeń otrzy·
muje promocję do nastepnej
kla•y nawet 1 ocenami niedo•
statecznymi. Gdy skoiiczy kla•
•e. 6sma z ocenami pozytywny•
m1, uzy~ka świadPctwo ukoii•
czf'nia S>koly pOdstawowei, a
jeżrli z nierto5tat•c•nvmi, rów·
nieź otnyma
świadectwo z
klasy ósme!. ale nie uprawnia•
Jace tło nod,Pcia nauki w szkob ch średnich. Proiekt oczywił
ciei ·wyn1a~a przP.my~lenia, ale
aam pomysł jest interesujący,
7.anim
zo•tanie

jednak

zrealizowana
nowa metoda
po•t~powania z opóźnionymi w
nauce. nif' można 'lrezygriowa6
ze 5(arych, .luż wypró\lowa•
nvcb. W <tomu należy stworzyć
uczniowi fak nallel'~ze warun•
ki rto nauki, w ~zkole nauczy•
eieJ n1usi możliwie \vcze§nie
zorieutować si~ do czego zmie•
na uc1eń, kt6ry kilk~krotnle
przychortzi nie przygotowany,
usygnalizować rodzicon1 swoje
•Postrzdenla, a n awet z:.pro•
ponować wzięcie korepetytora,
Pamiętaj111y również o tym, te
wl:iściwle rozumiana wsp61pra•
ca domu 1e szkolą moźe ura•
tować kandydatów na drugo•
ronnych. Do omówienia pro•
l!lem6w, jak walczyć z drugo•
rocsności11 wrócimy jeszcze na
Jakaś

łamach „DŁ".

Z. KUNA
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WSZYST•

PORZĄDNIE WE ZNA·

NAJDOTKLIWIEJ

JED·

NAK ODCZUWAJĄ STYCZ·
!'HOWĄ AURĘ PRACOWNICY

l.ODZKIEGO
BUDOWNJC·
'l'WA, KTORZY WYKONUJĄ
ROBOTY
W
WARUNKACH
SZCZEGOLNIE
UCIĄZLI'WYCH. W TAKI MROZNY,
l:Il\IOWY DZJEN WYBRALIS·
111Y SU_\ NA LODZKJE BUDO.
'WY. CHCIELISMY SIĘ PRZE·
KONAC JAK W TYM ROKU
REALIZUJE SIĘ UCHWAŁĘ
CRZZ W SPRAWIE DOSTAR·
CZANIA GORĄCYCH POSIL·
KOW DLA ROBOTNIKOW 1'.A
RAZONYCH NA CIĘŻKIE WA
R NKI PRACY W OKRESIE
ZIIUY,

.w mroźny dzień -

Ogólnopolski Festiwal Poetycki

--- ........................._................„„...„ ...

„~----

na łódzkich budowach

eofilów jest wielkim
placem budowy. Lódz
kie Przeds. Budownictwa Uprzemysłowionego
wznosi tu dalsze bloki
mieszkalne, wśród których
nie brakuje wieżowców.
ŁPBU
zorganizowało
dla
500 swoich pracowników do
stawę gorących posiłków z
baru „Iskra" przy ul.
Boya - Żeleńskiego, które
dowożone są na
6 budów
oraz dla pracowników beto
wacze również byli zdania,
niarni i bazy sprzętu.
że akcja ta nie spełnia swe
Jakie to są posiłki? - z go zadania; oni wolą pić
tym pytaniem zwracaliśmy
gorące mleko.
się do robotników. Opinie
Natomiast na budowie
były . różne.
Robotnicy z nr 12 przy ul. Łanowej,
grupy
tzw.
usterkowej gdzie t rafiliśmy akurat na
oświadczyli nam wręcz, że
obiad - dziś była grochów
nie korzystają z gorących
ka z kluskami - robotniposiłków, ponieważ przywo
cy na ogół chwalili sobie
żona zupa jest zimna i niezupy, za które płacą tylko
smaczna. Wolą więc wypić
2 złote. Różnicę 4 zł gorącą zbożową kawę. któdopłaca
przedsiębiorstwo.
rej na budowie nie brakuA ponieważ posiłki są uroz
je i zjeść przyniesiony z maicone - zupy są różne:
domu chleb z kiełbasą . Spa
kapuśniak, barszcz ukraiń-

łódzkim

dnoczeniu

x Wieksze dostawy towarów
x Nowe sklepy
Przydziały artykułów

spoży

w

artykułach przemy;łow~·ch

zwiększą s!i: dostawy odb iorników telewizyjnych I radiov:~·ch. Otr zymamy 28 tys. sr.t.
ociblornlków rarliowych i 19.r.M
~zt.
tełewiz~·jn~·ch. Natomiast
7mniej'Zy się na r.vnk11 ilość
maszy n do szycia i odkurza-

ski, zalewajka, p omidorewa, grochówka
dostaje
się w dowolnej ilości porcje chleba - więc nie ma
właściwie na co narzekać.
Z obiadów korzysta tu
4Q osób. Jed yne zastrzeże
nie - to zbyt wczesna pora dostarczania zupy na bu
dowę. Zamiast o godz. 11
przywozi się ją często już
o godz. 8. Mimo kilkakrotnych interwencji w barze
„Iskra", nadal obiady dostarczane są w nieodpowied
nich godzinach. Z podobną
opinią spotkaliśmy się i na
innych budowach ŁPBU.
Zasięgnęliśmy
bliższych
Informacji w Łódzkim Zje-

handlu

wczych i przemysłowych dla
Z:.odzi w br. wzrosną. Poważ
nie zwiększą się do,tawy artykułów spożywczych,
których
brak odczuwaliśmy w ub. roku
m. in. kn~z.v gryczanej, ryb
slodkowortnych oraz artyku·
łów
wyma,gających
szyb«eJ
sprzedaży, jak drób i pizetwo
ry z n iego.

cz~·.

ponie\\-raż

z.aobser\J.~owano

nasycenie sklepó\v w te ~rty
kuły. l tak odkurzaczy otrzymamv 15.300 sztuk (w ub. roku 16.816), a maszyn do sr.ycia
3 tys. (w ub. roku 3.IR3).
w bieżącym rokLt nastąpi dal
8ZY rozwój
sieci handlowej.
Ilość punktów sprzedazy rletalicznej zwiększy się z 2.38~
na koniec ub. roku dD 2.400.
Przede wszy,stkim odda s i ę do
ut.~tk'u 'nowe pl<1cówki handlowe w l'>sieńlnch m;e<ikanio
wvch m. in. -- Dabrowa . Teofiiów, Wielkopolska i Gwiazdowa.
(J. kr)

Budownictwa.
Dowiedzieliśmy się, że w
tej chwili w Łodzi korzysta z gorących posiłk ów po
nad 2.300 pracowników zatrudnionych w produkcji
podstawowej, czyli około
55 proc. ogółu załóg budow
lanych. Zakłada się natomiast, że powinno korzystać około 4 tys. pracow
ników, tj. 80 proc. załogi.
Jest lepiej, aniżeli w la·
tach ubiegłych. Jednakże
jeśli jeszcze w styczniu nie
wszystkie budowy objęto
tą pożyteczńą akcją , to moź
na. wątpić, czy osiągnie się
zakładane 80 proc.
Akcja
ta trwa od 15 listopada ub.
roku do 15 marca br. Czasu więc pozostało niewie·
le.

„Optima" producent i koordynator
I
l

Srednio,

każdy

z nas zjada w

ciągu

roku 8 kg rótn)•ch

slod~• czy, tj ok. 3 razy wiecej a11iżeli w roku 1950: Wszystk11!
wy~wOru1e słodyczy w Polsce clostarcza.ią roczntP towarl>w
warlosci 9,4 mld. zł. Wprawdzie w zakresie produkcji wy-

cukierniczych, jak dot) chczas w świecie je_steł!llY
notowani~ niemniej \\'
kraju prze111ysJ. C~JkJern1czy
zaczyna odgrywać coraz w1ęks74 rolę w zaspokaJaniu potrzl! b
rynkowych.

rohów

~rf'rlnio

„Słodki przemysł" odmładza
się,
przechodzi relrnnstrukcję

Na Targi Lipskie
Sports-Tourlst zgodnie R
mwoimi założeniami w tym roku lansuje przede wszystkim
wyjazdy zbiorowe na wycieczlci zagraniczne, organizowane
przez zakłady pracy i instytucje . Ostatnio nadeszły już
do tego biura podróży skierowania na wycieczki na tegoroczne Targi Lipskie. zwrócono się więc do większych zakładów pracy i instytucji, aby
zgłaszaly
zapotrzebowanie
miejsc w wycieczkach
dla
swoich pracowników. Wyciec?.
k! odbędą się autokarami w
czasie od 8 do 13 marca oraz
pociągiem od 5 do 10 marca.
(k.)

techniczna. Zmiany dostrzegamy również w Łódzkie; „Optimie" -- dużym zakładzie
przemysłu
terenowego. Wnę
trza starych budynków fabryki (w jednym z nich była dawniej przędzalnia) 'wypełniają
nowe maszyny produkcji krajowej i z importu. Zmienia się
organizacja produkcj i, stosuje
się nowoczesne
przemysłowe
metody działania.
„Optima" zatrudnia ponad
500 osób w tym 70 proc. ko·
biet . Roczna produkcja. której
większość
stanowią
cukierki
przekracza 7 tys. ton. Nie zaspokaja jednak w pełni potrzeb rynku lokalnego, a przecież towar zgodnie z umowami i tzw. układem asortymentowym musi być
właściw ie
rozprowadzany.
Dotyczy
to
głównie chałwy, które) często
brakuje w łódzkich sklepach.
Kłopoty te niebawem skończą
się,
dzięki
modernizacji od·
działu produkcyjnego.
Od 7 l at „Optima" spełnia
funkcję koordynatora
terenowo-branżowego_
Największy
partner to Spółdzielnia Inwa-

lidzka „Rusałka", która obok
wyrobu słodyczy spełnia doniosłą

daje

funkcję

społeczną

zatrudnienie

Dzlałalnościa

koordynacyjną

„Optima" obejmuje 9 zakła
dów. Stwarza to szereg problemów. takich jak: opieka zawodowo-technologiczna, szkolenie, kontrola jakości. współ
praca ze Zjednoczeniem. Osobny problem koordynacyjny to
pomoc techniczna dla podopiecznych zakładu. Maszyny szybko się zużywają . W wyniku
postępu technicznego zachodzą
częściowe
zmiany w parku
maszynowym. Brak jest czt:ici
:r:amienn;•ch szczególnie do maszyn starszych typów. Dużo uwagi poświi:ca się produkcji
asortymentów „A" o -standardzie światowym. Wąskim gardłem jest tutaj brak właści
wych opakowań. Aby utrzymać się we wskaźnikach planu i wydajności produkuje się
głównie tzw. masówkę „B",
która Jest wyłącznie przeznaczona na rynek krajowy a wymagania odbiorcy krajowego
również rosną.

Szereg wyrobów posiada Jut
znak jakości. Tym problemem
nałe1y jednak więce;
zainteresować załogi zakładów. Niedługo znajdzie się w sprzedaży
szereg nowych asort y mentów.
Nad niektórymi z nich dyskutuje obecnie komisja cen, inne z nich czek ają na opakowania. Prez. R N m. Łodzi I
Zjednoczenie pom agaj~ „ Optimie" w zakresie koordynacji.
Dzięki
dobrze
zrozumiałe)
w:opółpracy i koordynacji, zakłady
osia,l(ają właściwe wyniki a odbiorcy mają mniej
powodów do krytyki i narzekań.

z.
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do 31 stycznia

Wspólzawodnictwo placówek k.o.

& DZIENNIK LODZKI ni: 7

Ministerstwo Kultury i Sztuki, CRZZ oraz inne inst.ytucje
i organizacje masowe rzucił.V
jesienią ub. roku hasło współ
zawodnictwa placówek kulturalno-oświatowych, związane z
25-Ieciem PRL. Mogą w nich
brać udział wszystkie placów·
ki k-o, niezaleznie ·od ich przy
należności organizacyjnej.
Komisje, które zostaną powołane w poszczególnych śro
dowiskach, na szczeblu mlej&klm i centralnym oceniają
pnede wszystkim opracowanie
~6361~

I realizację wn:echstronneg-0
programu działania wynikają
cego z założeń polityki kulturalnl!j i wychowawczej pań
stwa, a także z potrzeb regionu, środowisk a , zakładu pracy
itp. Bierze się także pod uwagę współdziałanie z innymi ośrodkami kulturalnymi, m. in.
w jednostkach wojskowych, po
szerumle kręgu odbiorców itp.
Zgłoszenia przyjmowane
1ą
jeu:cze do Jl bm,

_,..-- -

-

Jak wygląda sytuacja w
poszczególnych przedsiębior
stwach?
Na ten temat
udzielono nam odpowiedzi
w Zarządzie Okręgu Zw.
Zaw. Prac. Bud. i Przem.
Mat. Bud. w Łodzi. Najwi ę
cej posiłków - ponad 500
wydaje się w ŁPBU, w
Łódzkim
P rzeds. Budownictwa Przem. nr 1, Przeds.
Instalacji
Przemysłow ych
oraz w Łódzkim Przeds.
Robót Inżynieryjnych. W
Innych jest rozmaicie.
I tak np. w „Chemobudowie" wydaje się około 300
gorących
posiłków,
w
ŁPBM nr 1
250 i w
ŁPBM nr 3 260. Z tego
wynika, że nie wyczerpano
wszystkich możliwości zapewnienia robotnikom w ·
mroźne zimowe dni gorą
cej strawy.
P rzeważnie korzysta się
z usług barów i restauracji,
które dostarczają bezpośrednio na budowę gorące
zupy. Chociaź zdarzają się
wypadki, jak np. w LPBM
nr 3, że robotnicy otrzymu
ją obiady ze sto łówki hotelu robotniczego. I to są obia
dy z reguły lepsze aniżeli
z restauracji i barów. Nie
wiadomo dlaczego?
I jeszcze jedno: na wszystkich budowach, które odwiedziliśmy, zwraca uwagę
brak jakiejkolwiek estetyki w pomieszczeniach, w
których robotnicy spożywa
ją obiady.
W pakamerach
ciasnych i brudnych, po
kilkanaście osób tłoczy się
przy stołach, gdzie trudno
o wygodne zjedzenie gorą
cej zupy. Oczywiście na bu
dowach nie ma odpowiednich warunków, aby zorganizować stołówki z prawdziwego zdarzenia,
niemniej przykrycie stołu jakąś ceratą lub choćby papierem, uprzątnięcie pakamer z niepotrzebnego sprzę
tu I zrobienie w nich porządku
nie
wymaga
chyba wielkich wysiłków.
JERZY KRASKOWSKI

Konkur~y
obydwu imprl!3
. ię będą w trzech „_
tap<.ch: środowiskowym, po\\· latowym i wojewod:r.klm, w
kategoriach: mioclzieży szkolnej, mlodz'.eiy alrndemockiej I
'N katei:o1 ii ogolne! ew ostat niej mogą brać udział amatorzv nie mieszczący
się
w
clwó<·h pierws<.ych).
Eliminacje
srodowhkow t
pr1eb'egać bi:dą w nasiym mle
ście
na pn:clomie stycznia i
llll<'go. Z danych, jakie uzyskal.śmy
w MOIM - ktory
Je"t organizatorem w5pomnian ·eh imprez w Łodzi - wynika, że z ;Joszcz ególn;•ch dziel·
nic napłynęło do konkursu fi!·
cy tator<kiego ponad 500 1,g loS7.Pń, Najwięc ej
z Górnej i
Sródmieścia .
z
przykro6clą
•twierdz1c na le ż~·. 1e do chwili
obecnej niewielu k and ydatów
z11:łosiły "zkoły, ktore w
minionych latach prz odowały urówno w ilDści s t.artuj ących
osób, jak i w uzy,kanych wy
nikach (wysokie lokaty w •li·

na kapitalne remonbudy nków
mi.,,;zkalnych
w br. 269.445 tys. zł.
Za te pieniądz" wyremontuje
Nakłady

ty

"-..~

Nie ogrzana
szkoła
Niemił a niespodzianka spotkała ucznió'.V Szkoły Muzycznej

przy ul. Jaracza I9 .. Pod<:zas
ferii budynek b ył me ogrzewany, toteż w pierwszy dzie!'i
lekcji po świątecznej przerwie,
w pomieszczeniach szkolnych
było niesamowicie zimno. Dzieci przebywały w klasach poubierane w palta, a następnie
zwolniono je do domu.
Tak to już u nas bywa, te
instytucji
I przedsię
n ie potrafi w por-:
prr.ewidzieć skutków najprostszych zmian atmosferycznych.

mlnacjach ogólnopohl<kh). Wy
pada pr1:ypW1zczać, te i;wkoły
ni" d okonały jedyni• rormalnych zglMz eń, ale ŻI! a kcj a ta
rozwija si~ tak •amo .aktyw·
r.iP, jak przy popr?ednich konl<urssch. Tym bardziej, te Cf!lem !e~tiwalu j""t poglęhienle
cr,vtełnictwa
oraz
uku.anle
p:i:kna i wart-08ci artystycl!llPj
w•półcr.esnej
literatury pOl•
1tkieJ. "\V rep utua, rze ak~pono
wać się będzie twórczość literacką okresu 1944--H, a takt•
utwory wcześnieJs<i:I!, które to•
warzy.itzył.v Polakom w walc•
o wyzwoleni• na.rodowe 1 IPO
lee:iml!.
T y m, którzy chcieJlby Ju11cze wziąć udzi ał w k<>nkuuie,
przypom iruun y, ie >:głoszenia.
J>TZyjmu j ą MOIM przy Z:.DK
oru d7.ielnicowe punkty kon·
sult ac)·jn e, w .lrtórych 1-asięg
ntć motna
porady z zakresu
ebOwiązującpgo repertuaru, in•
terpretacji i dykcji.
(WM!,)

Z ukosa

Drogi wypoczynel<
eden
J ków

z naszych Czvtelnip . Jan P. - za ch ęco

n11
sl oqanem
turyst1Jczn11m:
„Po pracv tcypoczywa1 na Io·
nie natury!" - wy brat się w
niedzielę

z 1yn.,.m na 11art11
do lasu lagi.iwnickieqo. Prz111 em11osć ta jednak okazala się
zbyt
droga
dla
przeciętnej

kies?e11t

pracującego

na. Oto kró~kie wyliczenie ko••tów tej podmiejskiej ( !) e1l<aoa1IJJ:

argum•rU 2b11t eltud11ch
lt~
u.ml wielu jeszcze mieultań•
ców Lodzi, lecz równiet fakt;
'"' 1prawv tv31Pocrynku, upr11•
wianla 1portu i podnos%8łlill
2drowot11oici
14
ap~awam.ł
spo!ec:nymi.
(Wit.)

łodziani

1

• bi;etv tramwajowg w obie
strony dla 2 osób i 1 paru
nart - 12 zl;
• biletu autobusow• (jw.) 24 zl (p1·z11 czt1m w jedną &tronę za narty liczono Z z!, a w
dritoą - 4 zo
W.11daje 11am 1ff, żt uwagi
11asze90 Czyte)nika na temat
zbyt u:vsokich. kosztów podm1ejsl«ch tcypraw po wypoczynek i zdrowi e są jak najbardziej słuszne . .Jesll bowiem
publicznie nawołuje
się
do
zbiorowych. i iadywidualnych
u·11jazdów poza miasto. je.•ll
apelttJe się do rodziców,
by
otaczali baczną opieką drieci
korzystające z zlmowuch sporlóu\ w tr!fllada chyba pomvslec' o ulatulieniu i jednego I
drugiego.
Nie !miem11 tu ąpetować do
MPK, by na tego rodzaju Wl/·
:)azd11 wprowadzić bi!•fll ulrPwe (tciadomo - komunikacja
miej.•ka i tak :Int deftc11tou:a),
ale z ca!q pewnością naLd11
zlikwidować poblerani.4 doda t kowych opiat za przewożonv
sprzęt
sportowv
w
postaci
rv.zrt i 1kladanych 1anek. Sk<1d
inąd wiadomo nam, że koltjkl. linowe w Zakopanem
nle
pobierają
takich
opiat
ia

NTU 303·04~
od owiada .:1

:RENCISTA W SZPITALU

Czy nncista pr•~by•
szpitalu otr,zymuje
uy
td uler;a ona zmnieJ•zl!nlu,
talt jak usiłek chorobowy?
Czy w csuie cboroby uncl1ty
pieniądn moie pobrać iona1
RED.: Wl!dług obecnie obO•
wiązuJących przepisów rend•
st.a m.a prawo do pełnej renty
bu wzgl~u na to. jak dh1go
przebywa w S7.pitalu. Vv okra•
sie tym może upowa7nić pi~em
nie rod7.ini: do pobrania naletnych mu pieniędzy. Podpis na
upoważnieniu
mote być po•
j wladczony pal!z lekarza,
N. Jt.:

wający
rentę w

Na

Pl'zemawla za tvm niir t11Hto

KOMUNIKAT
Uczestnicy konkuuu „Przykierowca" proszeni 111
o składanie książeczek konkutsowych za poś rednictw em kil!rowników transportu do \Vydzialu Kontroli Ruchu Drol(owego Komendy Miejskiej MO
(ul. Wł. B ytomskiej 60). Ksi~
żeczki składać należy w tl!rminle do 15 stycznia br.

kładny

91ę 850
budynków m ieszkalnych, 107 gospodarczych, podłączy się do s ieci wod.-kan.
178 domów, gaz.owej -- 81 i c..n
tralnego ogrzewania - 51. E·
lewacje otrzymaj~ 213 domy.
'V dalszym ciągL1 w br. prowadzić się będzie modunizację domów mieszkalnych
w
dzielnicy Poleci• między ulicami: Hutora, Zeligow ~Jciego,
I Maja l Zlel<>nłl. Prac„ tł! po
legają na kompleksowym prze
prowadzaniu remontów włącz
nie z przebudową mieszkań oraz zapewnienie m im podst&·
wowych wygód.
Na bieżące remonty bu dynków mie<Zkałnych wyda się w
br. 113.0llO tys. tł.
W tym roku p rzewiduj e się
bud<>w1: 2 baz remontowych
dla MZBM - Bałuty i MZBM Górna. Za.końcE-enle robót nastą pi w prz)'11złym roku.
(j. kr)

w

pełnl!j wy•o~osci,

półkach księgarni

PROZA POLSKA I

J. Kawalec P.IW 1968

sprzęt.

Remonty kapitalne 650 budynków
wyniosą

inwalidom.

Zgłoszenia

:... Zośka! ezy jestei pewna,
ie na święta, wyłowiłaś z wan
ny wszyatkie karpie?

I

Jak jut in!ormowaliimy, dla uczczenia ~5-lecla PRL .'"°J'f&•
111zowano w bicż. roku OgOlno polski P'esfrwal Poetycki, ktO·
ry ł ączy XV Ogólnopolhki Konkurs Rl!C. tatorskl, s kolej·
nym przeglądem amalorsk1ch teatrów poer.ji.

odbywać:

T

W

Czekamy na uczniów

OBCA

ST.ukam domu.

r., itr.

l~O.

K. Kot·kozowicz - Dom w g~.
rach. Czyt. 1988 r., str. an
JC. Ciesielski -- WJpomnienla
oihvlęcimskit.
Wyd.
Lit.
1968 r.,

~tr.

J80.

P r aca 7biorowa -- P itaval krt•
lcowski. Wyd, Lit. 1988 r.,
5tr. 470.
W. Frolow - Co i jak„. Iskry
1988 r „ str. 240.
:R. Hughes -- Orkan na Jama1•
Cl!. Czyt. 1968 r., str. 278,
opr. pł.
S. dt Bl!auvoir - ~liczne obra1
kl. PIW 1988 r „ str. lłO, opro
pł.

POEZJA

L. Kujawski - Wielkie koły.i
sanie. Wyd, Morski" 1968 r.,

str.

80.

Akcenty.

Almanach poetycki
Klubu Mło·
dych .
Wyd. Poz. 1988 r.,
str. 110.
Jl. Juatynowicz
Południk
l!legii. Wyd. Morskie 1~88 r.,
str . 80.
A. Zaniewski - Podr6ż. Wyd,
Morskie 1968 r„ str. 90,
Pomańskiego

EKONOMIKA

'-~

Ceny na światowym rynku ro•
cjalistycznym. PW.l: 1958 r.,
str. 260.
Jl. Miszewski Post41p „konomiczny
w
go~poda rce
prz emysłowej .

str. 260.
L.

PWE 196S

r„

Osia tyński

- Analiita dda·
łalno5ci p rzeds. handlu U•
1ranic1..nego, PWE lt88 r ,,
str. 230.
~

·~,;.„.

BIOGRAFIA I LITERATUJtA

J. Z:.adyka

JC. Dl!mbow1kl,
WP l98C r „ litr. 2~0.

J. P. Sartre -- C•ym j„st lite•
ratura? PIW 1988 r., str. 4M.

wll!łe

bio rstw

(w.)

• Badania radlolotogratlczne
- Sródmiełcie <Moniuszki 7) -ul. Obrońców. Stalingrado od
nr. ~--15; Wld„·w (Szpitalna 6)
!!" \Il, J óze!a 9 ł 16,

1

Pokazy I kursy dla
Podobnie jak w r. ub. tak i
w tym związki zawodowe przytnały Lidze Kobiet 150 tys. zł
na oq,anizację kursów i pokazów w kołach terenowvch.
Łódzki Ośrod ek Gospodarstwa
Domowego już opracował plan
akcjl. W pierwszym półroczu
~organizowanych
zostanie 30
kursów żywienia, a także kroju I nycia oraz kursów kosmetycznych. OprócT. tego odb~
dzie się l~O pokazów szyhkiel(o
prr.yrządzania •macznych zakłl
aek, napojów bezalkoholo wych,

łodzianek

ciast,
surówl!k s wanyw l
owoców ora z przetworów warzywno-owocowych,
Pil!rwue
kursy żywienia rozpoczną si11
w kolach tuenowych LK dziel•
nicy Górna i Widzew.
Ośrodek Gospodarstwa Do·
mowego
organizować
b~dzie
również kursy i pokazy Zll!CO•
ni! przu zakłady p r acy. Zaplanowane są już kursy dla ko•
biet z „Feminy", Zakładów im,
Bucrka oraz apóldzieltli miesz.
kaniowych.
~··>,

KOMENTUJEMY Woda zła
czy dobra?
•I•

Wszystb oOHP

Narzekania na zlą ;akoU
wody w Lodzi Mzpoczęl11
ju:ż pi·zed świętami. wow·
czas to ' zwróciltsmv •ię do dl/·
rekcji Przedsiębiorstwa Wodo·
ciqqów i Kanalizacji w
iaa,ym mieście oraz do Stacji
~·n.·Epid. o wyja:inien1e. oo ·
instytucje poh1formowal
:$e woda z kninów jest woln
· od wsze l kich. składników szk
d l iwych. dla rdrowla. Pogor
szen i e się jej smak.u natomtas
przypisuj• się zmianom t•mperatt1ry. Wyjaanienia te publ ikowalUmy w ,.D2iennilcu"
z 22 i Z3 qrudnia (numer ni•·
d z1elt1y), Nie trafiły one do
przekonania naszym Cz11teln!·
kom. Narzekaniom nt. zlej jaką.<ci wodv nie ma końca. codziennie telefonuj e Clo na! w
tej sprawie Id/kana.foie osób.
Otrzymuirmy te:t listy .

DsU, w czwartek 9 bm.
w JOdz. 13-U.30
· przez NTU 3'3-o!
s naaayml Czyteloikaml
roanawiat będzie

Zbigniew Antoszewski
1tkr~tarz Łódrkiej

Kolltisji
Ochotnicz,·c11 Hufców
Pracy

.t.

HOŻLIWOSCI

ZDOBY·
ZA \VODU
DLA

CIA

Mt.ODZIEŻY

.t. MIEJSCA PRACY W
8POŁDZIELC:7.0SCI

INWALIDZKIEJ

.t. 8ZAN8E DLA DZIEW·
CZĄ:r

.t. ZASADY

WYNAGRA·
W OKRESU:

l>ZANIA
NAUKI

„

--""'-"'"'_....

K1·ątą również już na t•n t..mat fantastyczne plotkt: „Jad.na pani - zaprz11j aźnlo1M z
Inną praeujqcą w san.-epl(tzi•
- wie i catii pewnością,

u

ZtDK- audycje dla
Programy sekcji rRdiowęzłów
działającej przy ŁDK z roku
na rok zdobywają sobie cor;iz
wii:cej odbiorców. Na początku
były krótkie audycje przygotowywane dla potrzeb lódzkich
radiowęzłów,

głównie zakłado

wych, Obecnie pod kierunkiem
Hkcji pracuje 46 radiowco:złów
przy zakładach oraz radiowęzły
tzkolne, a od ubiegłego roku akademicki•.
Póllora roku temu - jeslenl11 1967 r. powstała dźwiękowa
"filia" gazety „Nasze życie".
Jej 1łuchaczaml s11 pracownicy
ok. 100 zakładów przemyslu
lekkiego z terenu całego kraju.
Gazeta „wychodzi" dwa razy
w mieai~cu 15-minutowyml

IX Kaliskie
Spot~ania

leatralne

Lhta dot:vche~unwych zgło
obt'JmuJe Już tutr:v 7 Lo
dt'I, Pornanta , Lu!>!ina. &niez:
na I Ziele>t1el Góry. Wy•tap1
ta\l:tl! T„tr Kla•yc7.ny z Warnawy, który zamierza wystawić w pobliskim
t.amku w
Gołuchowi!! d • •ft1at Słowackie
neń

„Horsztyńskl".

P'l!stlwal rozpocznie się 2
miJ•. a lowarzynyć mu bedą
llcrne lmpre7.y, m. in. wv•t<:·
py tl!.atriyków malych form,
reel~le poezji, wystawy itp.

MIESZANKA

Polski

audycjami, na które

składają
się oranżowe wiadomości ogólreportaże z zakła
nowości techniczne,
życia włókniarzy i

nopolsli:le,
dów pracy,
wycinki :1
Inne.

w dziedzinie popularyzacji zakulturalnych. Centralna poradnia ruchu amatorskiego p r zekazała ŁDK swoje archiwum i od tego czasu z Ło
dzi wysyła się do wszystkich
wojewodztw materiały pomocnicze dla wszelkiego rodzaju
placówek kulturalno-oświato
wych i szkól. s11 to nagrania
tragmentów i pełnych spektakli teatralnych. prozy I poezji,
piosenek i opracowań literackich. w ub . roku sam tylko
Białystok
odebrał 90 godzin
audycji. Liczba ta wymownie
świadczy o zapotr%ebowaniu ną
tego rod7.aju materiały. Znamienne jest, te spośród szkół
gadnień

LDK powodowany patriotyzmem lokalnym stara &le 'pro·
psgować
szczególnie łódzkie
środowisko artystyczne. wyda)ąe Informator kultuq1lny i od
roku w~oólnie z CWF - magazyn filmowy. Nowością tel{o
roku będzle dźwiękowy pnewoc:lnik po Łodzi poświecóny
muzeom, zabytkom, a także nowym, ciekawym budowlom.
Uwzględniając duże ,.apotrzebow11nie na audycje z zakresu
prawa (głównie spraw dotyczą
cych prawa pracy l socjalno-bytowych), LDK rozpocznie
już w roku biei'ICYffi realizowani!! stałej alO<lycji w !m-mie
listów i odpo\\·iedzi. Ni~zalet
nie od wspomnianych zagadnień, radiowęzeł łódzki w tegorocznej pracy zwróci szczególn11 uwaiu: na tematy związane
7.
popular y 1ac .t~
uchwały
V
Zjazdu PZPR, ob('hndaml waż
nych rocznic i ordynacją wyborczą.
(wan.)

- G/\ZOWA

W POSTACI AEROSOLU
00 NABYCIA: MOTOZBVT, STACJE BENZ.
SKłAONICE MASZYN ROLN. P·Z·C·S

i Złom złota i sre~ra

VERlTAS

ul. Piotrkowska
%63 I Tuwima Ił

Złom 1rebra oraz
przemysłowe

srekupuje również sklep ,,Verltaa" w Pabianicach, ul.
Armil Czerwonej Nr H. ~

bro

•"'_... _ , ,

___"''

Ogłoszenia

drobne
KORO~SJ:A
niedziałki
-

-

111nekoloc. poczwartki. sle·
dernnasa - oaiemnas~a. Zi•lona 1&.
83982-g
Dr med. ZIOMSOWS-IU - specjallcta wenerycime. skór~e,
S7e~ne~ta
dzlewiętnagta,
Piotrkowllka 119.
83990-i
PIANINO niemieckie "'f>rUdam. Tal. 539-35.
wi«-g
FERMI'; szymzyll- z klatka~i
aprzed~m.
Wiadomość: Lódz, ,
Narew~ka li (u Kolej11 Ob-

woesow,).

łł052-&

bl/

się,

żfl

cza•

zdementować

krdąc_,

po mi<1.fcte pLotkt. Jako'ć wod11 - o czym •1Jgnal!1u}ą

mtenkańc11

różnych.

de!clnic Lodzi
pogorszyła
•Ił.
zwa!4nie taqo zjaw tska
na karb
wylqcwie tempera·
nie trafia
nikomu do
przlltonani.a (w latach. ub i eglycll. tet były wahani a temp er11tur11, a z wodą k/opotów nie
bylo). Sądzim11.
te zarówno
d11rekcja Przedsiebiorstwa Wo·
dociągów i Kanalizacji jak i
łódzka
Stttcia sanitarno-Epidemiologiczna, zabi.orq oficjalni• gtos w tej sprawie.

tur11

(Wit.)

1•••·······················

Konkurs wierszy
J. Tuwima
z okazji „Dni Tuwimowlldch" Hufiec ZHP Łódź-śród
mieście lm. Juliana Tuwima
zor«anizow11ł konkurs recytatorski wierszy tego znanego
poety. Do konkursu przystąpiło
lS zespołów recytując 33 fragmenty wierny i poematów.
Wśród zespołów starszoharcerskich dwa równorzędne p ie r wsze miejsca zdobyły drużyny z
Xll LO i Liceum Medycznego.
Dalsze miejsca otrzymały drużyny z Technikum Budowlane10 I VII LO.
W zespole drużyn młodszych
pierwsze mle.fsce uzyskała d r użyna
ze Szkoły Podstawowe.!
nr 48 za barwną J kostiumową
recytację wiersza
pt. „Lokomotywa".
Następne miejsca
zdobyły drużyny ze szkół podstawowych 173, 111 I 127. Szczególne wyróżnienie otnymala
druhna I. Czapliń~ka z druży
ny przy Szkole Podstawowej
nr H.
(J, kr.)

i•

CO? gdzie? KIEDY?
WAŻNE

TELEFONY

16w" od tat 11 {bulg.), fods.

ln!ormacJa telef.

li

Straż ·pożarna

tl

Pogotowie Ratunkowe
"
Pogot. i':\10
01, •OO•H, . 50ł-ll
lnforn:tacja PKP
JSl•U
Informacja PKS
351·11
Pomo<.' dro&. PZM
135-11

V~

TEATR WIELKI
&ods. •
,.,Daina p ikowa"
TEATR POWSZECHNY - &od•.
17 „Rze cz listopadowa" (przedst . zamkn.)
TEATR NOWY - godz. 19 „z..
glarz"
:
l\lJlL ,\ SALA - godz, 20 „BU•
ski nieznajomy"
TEATR
JA RACZA
(W tal!
Teatru Rozmaitości) - god.I.
13 „Niemcy" g. 13.30 „01n iem i m ieczem"
TEATR 7,15 - godz. 19.15 „DO•
b r ze s k rojony frak"
OPER E Tl~A g. 17.30 „Czerw on \· k n r> t urE'k"
TEATR PINOKIO I[. 17.30
„ L egenda g{!anska"
TEATR ARLEKIN - nieesya·
ny,

10-17

MUZEUM RUCHU REWOLU•
CY.TNEGO (Gdanska 13) czynne w god'z . 10-18.30
MUZEUM SZTUKI (ul. Wlt:ekow skiego ~6)
czynne w
go d z . ll-19
MUZEUM KATEDRY EWOLU•
CJONIZMU UL (Park Sienkiewicza) - czynne od 1odz.
10-17.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I
ETNOGRAFICZNE
(pl.
Wolności lł) czynne w &odz.
11-17

KINA
BAŁTYK

- ,Ciężkie CHty dla
gangsterów:, od lat . 11 (fr.la
godz. 10, 12.30. 15, 17.30, „An•
na Knre11ina"
od lat 11
(rallz. \ godz. 20
POLOSIA - .. Zabawa w ma·
sakrę"
od lat 18 (franc.),
'(Od7.. 10, 12.30, 15. 17.30, 20
WISŁA „Wypad<'k" od lat
18 lang.), godz. 10. 12.30, 15,
17.30, 20

KA;>,JERĘ

son:edam.

ia. to

1T.30, 20

Al>Jllł.

- Połepaale J tytu•
ten.: „Chłopiec z dwoch
•wiatów" od lat 7 (duński),
&<>dz. 10, 12.30, IS, „Smif:f~
nazywa się Enielchen" od
lt·t 11 (ce.c.ho1!,), &odz. 1'1.30,
:i&

CZAJJtA - ttl.csynne
&NBllGl!!TTll: ...,.. „Hrabina Coael" (poi.) od lat 14, 1odz.
17, 20

GltYNI.'l - „Angelika l krel"
6d lat 18 (franc.), go(!z. (JO
seans zamknit:ty), 12.ao, lS,
17.llO, 20
HALii.A „tlprytny Plr>tr"
od tat I (bu!g.) &od'l. 15.45,
„Znałem J11 dobrze" od lat l i
(wł.) JlOdz. 17.45, 20
1 MAJA - „Przesuń eit: \<o~hanie"
o<l lat 14 (U$A),
s;odz. !S.30, 17.45. 20.
ŁĄC7..NOSC ;,Winnetou" I
seria·,
od
lat 11 (jufo•ł.)
e.odz. li
ILDK
Porw.anie dziewic"
(rum.) od lat lf, sodz. U,
Mł.ODA

MUZEUM
HISTORII
Wł.O•
KIENSIC'l'WA (ul. PlotrkOW•
ska 282)
czynne od loda.

WOLNOSC -

tf,

14,

17.30, 20

MUZEA

„Zapach ml&da•

„Newa-2"' tanio
Teresy 25.

Łódź,

64054-1

,:WARSZAWA_20_4_"_n_o_w_a-. Wart
burg de Lux do sprzedania.
Pio trków Tryb., Wojska Pol&kie"o 83 m. 3.
,:\\IERCEDES-2oo:D" - prawi•
nowy ~przedam. Wyposażenie
spe cjal n e . Lódź, Kosmonautów 2-7.
&4039.:_ł
„OPEL Kadet" na chodzif! tan!o spr zedam . Franciszkańaka
61. Og l ądać po godz. 16.
IH(l70-C

GARAżUw-okolicyObr. Stalingradu poszukuję. Tel. 3U-19.
- - - - - - - 64050-1
POKOJU •ttblokatorgkie,.;o PO•
szu ku.iE:. Of erty „&4242" Pra11,
Piotrkowska !Hl. _ _ _ _ __

POJtOJ do wynajęcia. Triktorowa 27 m. 12.
Sł~B:l
J,OKALU przemysłowego posz~!tuję. Tel. 320-58. _ _ 14~!:,J
PO'.\JIESZCZENIA nadającein
si ę n n lokal przemysłowy poszukuj ę. _Tel_:_ 288-55. _ _ł497~1
ZA PO IOC w pracy domowej
przyjmę na mieszkanie. Gdań
ska 46 m. 12.
Wl:la-1
PO!\-IOC domowa do ~-letniego
dziecka potrzeb11a. Narutowicza 107 m. 9-a, po godz. 17.

~t/Ji~..,~~

I

a, u,

Wt.i)l[NlAJlZ - remont
ZACHl';TA „Bunt" (Jap.)
od lat Ił, IOdl. 10, 12.30, u,

TEATRY

Sł&4'7-t

!• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

naJkorzystnlej 1prnda11
w sklepach

Mdł,

nam

ubiegłym roku 1ekcj11 radlowt:złów
LDK
rozpoczęła
szeroko zakrojoną dilałalność

PŁYNNO

•""'""'" ""'""'"'""-.

Wl/daJ•
naJW!J:ŹBlJI,

W

najwięcej
zamówień składają
ukoły
rolnicze.
Radiowęzeł

W Kalisrn trwają przygotowania do IX z kolei spotkań
tutr.alnych. Komitet orl(anisaeyjny Ulłtalił zasady re11ertuarowe festiwalu. W zwi11zku
s przypadającymi w br. obch'.l
darni 25-lecia PRL. w repertuanl! lmpr„zy
11najdą
si ę
''"Półczesne I klasyczne ~ztu
kl o wysokich waiorach ldl!O·
wo-wy chowawczych i patriotycZ>nych.

10

całej

woda jest zaprawiana nie chlorem, c fenolem" ... „Jeden pan
wt. Od znajomego milicjanta,
h 11alęży wodę qotowac', prz11n<1imnlej przez 15 minut, a
wówczas h.erbata I kawa bę<1ą
mial11 ctobry smak"„. „Inni) z
panów mający kumpl a w. ka- na l bacji obwte•zcza wszem t
Wo'>Qc, :ie awaria urządzeń L
%a1tiBCZJJBZCzenia wodą
pod1kórn4.„" itd. Itp..

--- ---

G1'ARDIA „Dżin·
od lat u (ang.)
godz. 10, 12.30, Ił, 17.30, 20
MUZA - „Niewidzialny batalion" od lat 11 (juge~ł.) l[odz.
1$.45. „Prywatna burza" od
l•t 19 (cżeehosł,) &odi. 17.f5,
20
OK.A - „ fbjka o e•rze Sał·
tanie" (radr..) od lat 7, l[odz.
15.15. „Popioły" l i Il s.
(po!.) lld ~t 18, codz. 17.30
POLt:l!llS - „Ostattli po B1>gu" {poi.) Od lat tł, 1odz.

li• Chan"

17. 19

POPULAllNB „~lip i F.lap
na bl!zluct.nej wy~pie" {USA)
od lat li. iodz. 15, 17, 19
PllZltDWIO~Nllt „Agent o
dw6eh tw'!ruch" (!r.) Od lat
lł, 1odz. Ił, 1'
PIONllClt - nleczy1111.e
POKÓI „Tabliczka marztJ'll.a"
od lat u (pol.) aods. lł, 1t,

'

~o

,,Nielł~Pipi~ema
dro1a" ed lał 11 (jugoflł.),
&9dZ. 10, 12, lł, 11, IS, 20
ROM.A - „Ha:iło l{orn" od lał
14 (pot.) &odz. 10. 12, 14, li,
Jl, 20
aoJUSZ - „l'lęk!'la An(elik•"
Od .lat. 1' (fr.-wt.), a<>Ct•. lf,

•t1:x.ó1Ut

le.Jl

PD~OC do .c~letąiefO tłtieo

8TOIU „Droga nad mo<!
rzem" od lat U (bułg . ), gods.
18, 18, 20

aTYLOWY - STUDYJNE
_.
„Oferta matrymonialna" o4
lat 18 (włosko-fr.),
gods.
15.45, 18, 20.15

aTUDIO - „Szczęście" od lał
Jl (franc.). godz. 17.15 (19.31
projekcja DKF)
&WIT - „Do widzenia Char.o
tie" od lat 14 !USA) godl•
10. 12.30, 15, 17.30,

~

TATRY Bajki: .,Czarnf
król'', „Dwaj rywale''. ,.Pajacyk,
piesek
i
pło•
mień" .
„Przy-.ody kurc t.a•
ka„ , .;Trze-eh z i ęciów" g':'d'!.
ie. 17. ltino filmów polsk1cltt
„Salto" od lat 16, godz. Ił,
2<1
DYŻURY

APTEK

Tuwima 19, Pintrko wska 21•
OS$OW!lk1ego 4, Karolewska 41,
Gagarina ~ . LimaMwsk1egó 1,
Przybyszewskiego 86.
DYŻURY SZPITALI

I Klinika Pol.·Gio. AM Inii
Curie·Sklorlow1kiej, ul. Curie•
Skłodowskiej u prz.vjmuje ro•
dzące I choi e ginekologiczni•
s dziE'lnlcy Górna.
Sr.pital im. H. Wolt, ul. t.a•
1tewnicka 34/36 przyjmuje
rodzące I chore glnekologkz•
nie z dzielnicy Bałuty I Wi•

dziTI~ika

WAM ul. Fornal!kld
przyjmuje rodzące l cho„
re glnell:olol{lcznle z dzielnicy
Polesie.
Il Klinika Pol.-Gln. AM, Uli
Sterlinga 13 - przyjmuje ro•
di11ce I chore glnekologi<'znle
1 dzielnicy
Śrórlmieścle
•
l'łej. Poradni „K", ul. Ropclń„
aktego 37 I Nowotki GO.
Sapltal im. H. Jordana, u11
Pnyrorlnlcza 7/ł - przyjmuje
rodz11ce I chore glnekologicz•
nie z ddelnlcy Srlidmteśr.le I
ltl!j, Poradni „K", ul. Piotr~
kow8kl! 107 I 269.
.
Informacje o dyłunch tzpl•
tali h1nycb 1peejalnołci -'
37 -

tel. IS.

Nocna pomoc lekarska, all
Bienklewlcza l37. tel. f4ł-łC w lodz. lt-1. Na mlelscll
przyjmowani •• chorzy w 1°'"
dzlnach t&-'7.
Nocna pomoc plel~łJJlarak•ł
Al. tto~ciunki 41, tel. 3!4·09 zgłoszenia telefoniczne na U•
biegi do domu w &odzinacb
lt-$.

ka dochodz,ca lub rił •tale 'f>Q·
tr?:&i>na. Aleltsandrowslca 12-a
ll'l· U, ~-,IOdt:._!l..:_..,l_ł.Q.5'1~.*

UCZNIOM zaniedbanym, op6t..
nlonym i trudnym w nauce
pomaga
magister
Zaborski,
Nawrot 13 m. I front, ITI p.

8AMODZIELNA aoepoeia do
osób potn:ebrta. Dobr~ warunki \ l'lłefl:r~puj,cy pokój
zapewn~ne.
Referencje nie·
zb~ne.
Mata<:ho~le&o ao-a.
:t1łosienia rano, wieczorem„

NAJWIĘKSZĄ Ilość ofert PO•
•iada Prywatne Biuro Matry•
monialne „Syrenka''. Warsz&•
wa, Elektoralna tt. Inform••
cje Ił zł - snaczkaml.

f

~~~~~~--~~-8~1~-·

łł0~-1

35-lł

ltOll&PBTTCJI z matematyki,
fizyJd udcieLa 'student. Tel.
•-11.
łł0ł6-C

NOWOCZESNY krój damski,,
dileclecJ opanujesz pod J{W&•
cant'Ja. Wvnalazek Mechl i ń·
skiej, Nawrot 32.
&3907-•

l

·~~;;-~·;;:;7<·0:;;·~;·~·~~;:;-·1
Zapisy na pocz~tkowe i zaawansowane kursy języ
anslelskie•o, niemlecltlego, francuskiego, wło1kle10. ro1yjskiefó, his1pańskiego - przyjmowane
w godzinach 18,30-19,30 w ośrodku przy ul.
PIOTRKOWSKIEJ 113 (szkoła) codziennie oprócz
środy i soboty.

ka

11'

1••••„ .••••..•.•••..••••••••••.•••••.••..•.•.•.•.....•..•
PlU.COWllCY POSZUKIWAll
A1'WUITTOROW rozprowidtaJ•cych bilety tutralne zatrudni
na pół etatu Teatr im, St. Jaraeta. Warunki pracy I płacy dO
omówienia
w or1a11lzacJi widowni, ul, Kilińiikiego łl

..... godz.

10-lł.

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

J N:tY N J&Jl 0 W

lub technli6w budowlanych na stanowlskacll
klflol'<owniozych w wykonawstwie oraz w zarządzie przedsi ębwr•
.twa, inżyniera mechan~a - na stanowisku głównego specjali•
llty, techników bµdow!l.nyeh na atannwiskach starszych ml~
atrr.6w budowlanych, kierowników magazynów głównych z p r ak•
tyk4 w budownictwie, pUyjmie natychmiast Przedsiebiorstwo
Budowy Zakładów Chemicznych „Chemobudowa - Łód!" 41,
Al•ksandrowska 67, Kandydaci o wy~okich kwalitikac)ach zawo.dowych mou uzytkać uposażenie specjalne. Osobiste zgło
ll:Zet7ia kandydatów pn:yjniuje dział szkolenia i kadr codziennie
W l'OdZ. 7-lł.
62-K

a.t.ocow prawnych w J)ełnym wymiarze godzin utrudni na.o
tychmifft Przedsiębiorłtwo Budownictwa Pttemysłowego „Pe•
trobudowa" w Płocku, ul. Zglenickiego. Wynagrodzenie zgodnie
s U.kładem ZbiorowYm w Budownictwie. Mieszkanie rodzinne
11apewnione. Oferty (podanie, życiOTys, kwestionariusz osobowy)
prosimy kierować pod &dresem dyrekcji,
ŁADOW.4.CZT d.o pracy na ltae'i Łódź-Karolew zatrudni Ł6dz•
kie Prze~ębiorstwo Transportowe Budownictwś, od godr.. 7 do
Jl. Zwob6lc od 1Hl zł do 350 zł za rozładowanie wagonu w 7!alet•
nolci Od &od.zill pracy t stopnia umarznięcia kruszywa. Zgłosze•
nil przyjmuje dy1pozytor w Oddz. IV - Stacja Lód:!:-Karole'ill'
wej•eit od ul, M. Fornalskiej rt.11 ul. Mińskiej, tel. 491-27,
PllA.COWN'Oi:A. ha st•nowiako kierownika technicznego sp-nł;
i pueownill:a na stano\viSICo kierownika
zakładu
tkackiego
w Koc.ku, przyjmie uraz Spółdzielnia Pracy „Włókno Krajowe"
w Lublini~, ul.Szew.ka 3, tel. 259-28. Wymagane wyksztatcenle
WYż!łZe tub irednie oraz k ilkuletni• praktyka w zakre~le tka•
ctwa. Warunki pracy i pł•~Y do omówienia w zarządzie sp-nioe
Dla .kierownika zakł.du w Kocku za2ewnijlmy mieszkanie.

____ __

.-""'""'
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UWAGA, PRZYJACIELE

ZWIERZĄTI

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w dniu
12.I. br o godz. 10-15
OltGANIZUJE

SPRZlDAl PSOW SCHRONISKOWYCH
w lokalu pny ul. Piotrkowskiej 215.
Za1tr&1samy ehętnyeh do nabycia psa - przyjaciela.
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i

łJPrawne rea tywowame neo111t erows 1e1
W Berl "1n"1e zachodn"1m
Trybunał
liński wydal

zachodnioberśrodę orzeczenie zgodnie z którym

tzw.

w

„samorozwiązanie się"

neohitlerowskiej NPD w
tym mieście w październi
ku ub. roku - zostało anu
lowane jako „sprzeczm.e .z:
ustawodaW'Stwem".
Rzecznik neohitlerowc6w
Wal
z sa-

zachodnioberlińskich
ter Hoehn, witając

ty.sfakcją orzeczenie trybu
nalu oświadczył, że NPD
wznawia od zaraz aktywną
dziaŁalność w Berlinie za-

chodnim.
Decyzja sądu
berlJńskiego
o

za.chodnio-

„prawnym
reaktywowaniu" NPD w
tym mieście w pełni odpowiada stanowisku zajmowanemu prz.ez rząd boński.

EODZKA GRA LICZBOWA

„KU KUŁECZ KA"
przypomina, że gra na dzień 12 stycznia jest ostatnią grą, w której uczestnictwo uprawnia do udziału
w losowaniu NASTĘPUJĄCYCH DODATKOWYCH
NAGRÓD RZECZOWYCH:
TELEWIZORA, MAGNETOFONU,
RADIOODBIORNIKÓ W I ADAPTERÓW
Warunkiem t.idziału w losowaniu tych nagród
jest przesłanie do ŁGL w terminie do 21 stycznia
sześciu odcinków „C" kuponów z gier z okresu od
15 grudnia 1968 r. do 12 stycznia 1969 r.
LOSOWANIE NAGROD ODBĘDZIE
26 STYCZNIA 1969 ROKU.

l}WOLNIENIK BEN BBLLIT

AP donosi, te „dobrze poln•
formowane źrOdla algierskie
podały 5 bm.
wiadon1osć
o
mającym nastąpić już wkrOt·
ce uwolnieniu byłego prezy.
denta Algierii, Ahmeda Ben
Belli, który pozostaje w areszcie od c:r.erwca 1985 r.
W
Algierze podano, że w dniu
1 stycznia br. Ben Bella widział się :r.e
swą
88-le<toią
matką".

BOGACTWO

WJłGLA

'

kraju przymouklm (Da·
leki Wschód ZSRR) zakoll.C'.ZO·
no ostatnio rozpoznanie geolo
gicme wielkich
złOt węgla
brunatnego.
Zdaniem geologC>w, zuoby węgla slęgaJą tu
taj 25 mld ton. W związku z
powyższym
projektuje się w
najbliższych
latach budową
nowych kopali\ na Sacballnle.
W

Powołując

n.a

się

rot&ło$n!ę

pekińską Agencja R<1utera po
daje, że nauczyciele wiejscy
w Chinach będą \\ynagradza·
ni m. in. z uwzględniemem
ich lojalności wobec
Mao

KUKUŁECZKA
za 5 trafie!\

PUCI.„

zwykłych

r.90C

:Il,

za 4 trafleoila

premiowane

zł,

19Z

za 4 trafienia

za

zł,

3

zwykłe

trafienia

za 3 trafienia

91 :Ili,

premiowane

:nvykłe

7 2ł.

Tajniki radzieckiego wywiadu w Ili Rzeszy (3)

Szwajcarski kupiec jedzie do Teheranu
czynaclt z córką wysokiego urzędntka Ausunamtu, noszącego w książce Jegorowa nazwi·
sko Gustaw von Mlkk, zaczql zbierać lnforma·
cje 9 niemtecklm programie zbrojeń, o stano·
wtsku wobec Francji, o niemiecldclt rokowa·
nl.a:clt z Dalaalerem. Wszyatkte te informacj•
przekazywał za po,rednłctwem zaszvfrowanych
kart pocztowyclt.
Po skońc:antu przez Ilię nudfów jego wuJ;
Hans Scltu!tz, zwróctl się do •woJego starego
tirzyjaciela, admlrala Canarlsa, % pro~bą o przy·
jącie bratanka do &lutb11 w wywlad~e wojskowym. lila zaczql pracować w departamencie
Wschodnim Abwehry. Wtedy tet zorientował si,,
te mal.:eństwo może mu przeszkodt!ć w podwój·
nym życiu agenta. Zerwanie zaręczyn z E!zq
von Mikk u!atwll mu ojciec narteczone1, 1ctórv sprzeciwia! sie temu małżeństwu 2 tina.nsowyclt względów.
Swlettow plerwsz11 rat otitrl si• o ntebazpł.e
czeństwo, kiedy na horyzoncie pojawi! się pe·
wlen. oficer SS z urzędu bezpieczeństwa Rzeszy;
Ress!er, który znal jego wuja Hansa Scltultza
jeszcze z Monacltlum i który st11szal o jego planie sprowadzenia do Niemiec bratanka z Ro·
aj!. Ilia wytlumaczui mu, że Frledrlclta Rosjanie nie wypuścHi ze Związku Radzieckiego, ł
te on sam pocltodzi z rodziny Schu!tz6w
1
Hamburga. Ressler nie by! jednak vrzekonany.
Kiedy Ilia opowiedział o tym incydencie wujowi, stary Hans użyl wszystkich swych wply·
wów ażeby usunqć Reaslera z Berltna.
W tym czasie niemieckie dowództwo nactel·
ne budowalo siatkę szpiegowską w północnym
Iranie, licząc się z wkroczeitiem tam wojsk ra•
dzieckiclt, a także ob!lc.ionq na 1abotat br11·

t11Jsklch Interesów na~owych w tym rejon~ i
szlakow komu11ikacy1nyclt wlodącyclt na Daleki Wschód. Admirał Canarls powierzy!
w
związku z tym I!li swtetlowowt. a racze; Walterowi Scltultzowi, pierwszą powa.tnq mf~Ję.
Cltodzllo o Infiltrację irańskie; slużby kolejo·
wej I drogowej t o zaminowania takich obiak·
tów strateglcznyclt, ;ak tunele t mostv. Ce'em
tej operacji byto opóźnienie wkroc.unla wojsk
radzieckich.
W drodze do Tranu Swletrow zatrz11mat rią w
Szwajcarii. Dostał się tam nielegalnie, pner
„zieloną granicę" na Renie. W Zurychu otrz11·
mat fa!s2ywe dokument11 11a na.zu.i.<ko S«Jmue1a
St.Uzera z Wlntertltur. W Tranie mlal uchodd<l
za przedstau·iclela szwajcarskiej firmy tek.stylneJ. z'apisane; w księgach jako „BARONI, Ber·
neńska Spólka Akcyjna".
Po zapoznaniu się ze sprawami firmy sun.dow, vel Sc/witz, vel Sulzer, naJkrótsi:ą drogą przez Niemcy, okupowaną Polskę t Zwią·
zek Radziecki - uda! się do Teheranu. Zbliża
jąc się do Odessy myślal wlaśnte w jaki sposób może nawlqzać kontakt z ra.dZ!ecką ce~
tralą, 1',iedy do przedziału w.1iadl mówiący po
anqrelsku cudzoziemiec, róu,niei jadący tranzytem przez Rosję. Byl to szef swietlowa z Baku - Aljew. Pracownik biu.ra porlróź11 oplekującif się cudzoziemcami w pociągu, dostarc211l
im do przeazialu sza.chy.
Dwaj pasaterowie rozpoczęli part!(. Gdy pociąg
dojechał
do Odessy - Aljew znal jut
szczególy misji Swtetlowa, a Swiettow dow!cdziat sfę, te zostal odznaczony orderem czar·
wone; Gwtazd11 I uz11sk.a.I awaria na ma;ora.
(c.ct.n.)

---- ·mt--- --- -.,..„. „ ...... ,,.,,., •• ,,,,, ••
f

Radio i TV

CZWARTEK. I Stycanla lMt r,
PROGRAM I

„

22.00 „Ludzie I kontyneną",
22.20 Karnawałowa reWl.a. 2ł.OO
II wydanie dz1en11ika. 23.10
Wiad. r.poct. 23.15 Karnawalo•

wa rewia. 24.oo Wiad,

I.OO Dziennik. 8.JO „Na ~
nych instrumentach". 8.44 Bez-

O ZATOPKU .••
„SowietskiJ Sport" 'Z 3 bm.
o wybitnym
przed kilku laty biegaczu Emilu Zatopku. Artykuł mówi
o „metamorfozie Zatopka, w
rezultacie której rekordzista
olimpijski, który przez wiele
lat mianował s!e przyjacielem
ZSRR, jesienią ub. roku w naj
gorętszym punkcie walki ldeologic:mei, gdy nasiliła się dY·
wersja lmperiaJ:zmu, mająca
na celu likwidację socjalistycz
nych 7,.dobyczy narodu Clechostownckiego - przesr.ectt na
stronę wrogów swojego kraju,
wrogów socjalizmu. Okazało
się, że Zatopek jest dwulicowy, mówił co innego, a w du
•l<Y pielęgnował t hodował złość
i wrogość w stosunku do socjalizmu".
zamieś-cit artykuł

WYN AGRODZENIB
NAUCZYCIELI

17

Ktedy Hitler zońał kanclerzem Rzeszv. Ilia
wstqpl! do oddz!a!ów szturmowyclt. Po zarę•

Siatka
btdsle
do wynagrodzenia
~~ulompa-rs.z~~lo~lee.lcy plua subsy
p<>dobna

________ _
sns

_._

Ciellawe-przecz
ytaj!
~e-tuqa,
płac

W dniu 7 1tycznla 1969 r.
zmarła po· ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami nasza ukochana
matka, przeżywuy lat 72

PROGRAM li

pieczeństwo

na jezdni zależy
od nas 5amych. 9.00 „Teatr
małego Christiana". 9.20 Utwcry kompozytorów rosyjskich.
10.1>0 „Moby Dick" fragm.
10.w Fel. muz. J. Waldortfa.
10.5-0 „Szlakiem
pr:r:edkolumb'.jskich kultur". li.OO „szosami Francji". Jl.30 (t,) Koncert
Ork. Radia i TV. 11.50 Pocadn ia Rod:r:inna. 12.05 Wiad. 12.10
„Koncert z polonezem". 12.-iS
Rolniczy kwad,ans. 13.00 „z1mbiliśmy drc>&<:".
13.20 Si>iewy
staropols!dP. 13.40 „W • ę~J. lepiej, taniej". 14.00 Wierne K.
Koszut~k'.ego. 14.JO „Spotkanie

8.3'> Wiad. „Swiat I my". 8.59
z /lelonogórskiej fonoteki. 9.30
Wiad. 9.35 Przegl;id czasopism
8.% Polska muzyka 10.0-0 Wielkie
Trio Es-dur. 10.25 „Eldorado''
- fragm. 10.45 Poranny kon•
cert. 12.03 Z kraju i ze świata.
12.30 (L) Aud. dla wsi. 12.43
(L) Me lodie rozry-.vkowe. 13.13
(L> 10 minut z Horst<"m Jo'łn•
kow<;kirn. 13.25 „Spotkania z
pisarzami" - aud. 13.45 $uit;,r
orkiestrowe. H.15 Kalejdoskop
kult. U.45 „ Bl<:kitna sztafeta".
ló.00 .,l'-iarody sp;ewają". lS.20
z pi()';enką radziecką". 14.ao Z
Utwory skrzyp1,;owe 15.40 Gra
Z""P. Gitarowy „The Ventumuzyki baroku. 15.00 Wiad.
res". 15.~0 „Zamorsk'.e skarby".
15.05 z życia zw. Radz. 15.!0
„Kul'g w Czarnolesie" 18.00
JO.OO w:ad. 16.05 Muzyka poi·
.Pr>poiudnle z mł.Jdo:E;cia". 18.49
ska. 16.4);
(!.)
Aktualności
Muz. i akt. 19.05 „Z księgar
łódzkie. 11.00 (L) Grają i riple•
skiej lady". 19.W List z Polwają „Trubadurzy". 17.15 (L)
ski. 19.35 „Słuchamy znanych
„Mówi
pedagog". 17.25 (L)
„Wypoczywamy przy muzy.
ork.
rozrywkowych".
2<1.00
Dziennik. 20.26 Kroonlka 119<>r·
ce''. 17.SO (!:.) ,.Portret Kudlotowa, ll0.4i> „Spctkanie z opewej" - fragm. 18.10 (ł.,) „Przed
ra"
koncertem w
„Czarodzlejs!d flet".
Fllha1'monil".
21.20 R<>:r:mow:v o W:VCh<"W.alllU
18.30 .,Widnokrąg" - opinie za
21.30 „Zegar nie łpi" - stuch.
świata nauki. 18.45 U.keja jęa.
ros. J9.00 Wi.ad. 19.07 Nowe pły_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ty.
19.30
Zespół

MARIANNA

KOBYŁECKA

z domu WOLKIEWlCZ
Pogrzeb nastąpi dnia 9. t.
br. o godz. 14.30 z kaplicy
cmentarza rzym. kat. łw.
Wojciecha na Kurcsakach.
o amutnym tym obrzędzie
zawiadamiają J>OCiążeni w
glębc>klm zalu
CORKI, SYN, SYNOWA,
ZIĘCIOWIE,
WNUCZKI,
PRAWNUCZKA
I

POZOSTAŁA

RODZINA
W dniu 7 stycznia 19'9 r.
amarł pG ciężkich 1 długich
clerplenbcb
nus drogi
m\i, ojciec I dziadek

8.tP.

Franciszek Matuszewski
l&t l i
Maa Wobna odprawiona

będlli• duia I. I. 1989 r. o
godz. H.30 w kołclele łw.
Kazimierza, po czym nast.,pl wyprowadnnie zwłok
na Cmentarz Aw. Anny na
Zarzewie, o czym zawiadamia pogr\tona w głębokim
11nntku

BODZll'fA

Dnia T 1tynnla 11• r.
lllU1arl w wieku lat 61

8.tP.

SERGIUSZ SCIESZKO
długoletni pTacownlk
Ł6dZkich Okręgowych

Zakładów

Gazownictwa,
Posrzeb odbędzie al' w
piątek dnia 10 stycznia br.
o godz. 15 z kaplicy Cmentarza iw. Franciszka przy
ul. Rzgowskiej. o czym zawiadamiają
JIO&rążeni
w
źałoble

ŻONA, CORKI, SIOSTRY,
BRACIA I POZOSTAŁA
RODZINA

Oprac. Zl!:TA

••••••••••••••••••••••••••1111a1111a111ae111111•011111

Dziewiątka.

20.00 Pi06enki be:. słów. 20.sz
Chwila poezji. 20.37 „Rapsodie
węgierskie
Fr. J,!sxta". 21.illl

S.tP.

z kraju t ze świata. :łl.27
Wla<i, sport. :n.31 MendelJ;sohn
u
wybrzeża
Szkocji. :!:Z.Ol
Chv.'ila prozy. :i2.os Anontm.owe
tańce 2.2.211 „Kre'\v i plóro" wiers:r:e 2J.35 „Horyzonty mueyki". :i;J.15 „Przeglądy i poglądy". 23.25 Muzyka tane<:Zlla.
a;i.50 Wiad.

stycznia lllłt r.
110 kr6tldcll lecz
clarpleulach

Dnia I
zmarła
c!ętklch

8.tP.

JOZEFA LAZAREK

PROGRAM III

s domu POMIANOWSKA
Pogrzeb
odbędsle
się
dnia 10. I. br. o godz. 13
z kaplicy cmantaraa nym.
kat. przy ul. Ogrodowej,
o caym 11awladamlaJl\
SYNOWIB, SYNOWB,
WNllCZ'IU I WNUK
Koleł&nce

~

17.0ll Piosenki - 17.30 „Mie6
i nie mieć" - odc. 17.40 Aktualności

polskiego big-beatu.
Ekspresem przez świat.
Ballady jazzowe. 18.20
„Powracająca
melodyjka"
„Et maintenant". 18.45 Tylko
po portugalsku. 19.00 Czytamy
pamiętniki
Ch. Chaplin.
19.15 Słynne ork. symfoniczne.
19.35 Pod saflrową Igłą. :OO.OD
Magazyn motoryzacyjny. 20.15
Wiersze śpiewane. io.aa Symfonia praska - gawęda. :Nl.~o
Gd:r:ie jest przebój! it.15 Kwadrans w rtylu folk. !1.30 Al•
bum poezji. !?l.50 Gian-carl<>
Monetti „Konsul". 22.00 Fakty
dnia. 22.07 Gwiazda siedmiu
wlecrorów - Cilla Black. 22.lł
Odc. „Zwyclestwa" J. Conra•
da. :n.45 Kabaret „To Tu".
23.00 Poezja prozą. 22.05 MUSJI•
Il:&, noc4,
18.00
18.03

Wł.ADY·

KARCZEWSKIEJ
aerde"n• wyrazy w11116ł
czucia s powodu łmłerel
SŁAWlS

/.\ATK I
lłkładaJ"

'l'SLEWIZJA

KIBROWNIJ[ KATEDRY
CHEMll ORGAN'ICZNX.J
AKADBMII MBDYCZNJC.J,
S.OLE2.ANJU
1 KOLEDZY
Kol. JANOWI BOGOŁĘB
SKIElllU wyrazy glębokle·
go wsp6łczucla s powodu
Z&OnU

OJCA
składaj!\:
ZARZĄD,

RADA, POP
PZPR ORAZ,
KOLEŻANKI

I KOLEDZY
ZB SPOt.DZIELNl
PRACY
„KOTŁO-BUDOWA"

Wyprowadzenie zwłok na
stąpi dnia 9. I. 1969 r. o
goda. U,30 s domu żałoby
na
cmentarz
pr:r.y
ul.
RzrowskieJ.

11t1111a1111a11

P.Oft - Język polski (kl. Y)I
„Spotkanie z pisarzE"m". 9.30 _.
Przerwa. 9.55 - Historia (kl.
Vlll): „Bagnet na broń". 10.\1
.,Zalakowana koperta" radz:. film fab. 11.25 - Przerwa.
12.4S Mechanizacja rolnic·
twa: „Układ smarowania sil•
niJ<ów spalinowych". 13.20 Przerwa. 14.60 - Program dJlia.
14.55 - Mechanizacja rolnict~
- powtórzenie. IS.30 - Rysunek techniczny (I rok): „Tabliczki rysunkowe" i „Przed•
stawienie przedmiotów w rzu•
tach prostokątnych". !6.(;5 Dziennik. 16.4S „Ekran z
bratkiem". 17.SO - t.WD. 18.05
- „Nad Odrą i Bałtykiem",
18.30 Przegląd
muzyC'Z.lly.
19.ZO - Dobranoc. 19.30 - Dzlen
nik. 20.00 - „Album fotogra·
flczny" (Bukaresr:t). 20.35
„Edyta" - film z cyklu: „Staw
ka większa nit życie". 21.35 „Refleksje''. 22.05 - Dziennik.
22.20 - Program na jutro. 22.25
- Rysunek techniczny (1 rok)
- powtórzenie.
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Olszewski :i:atn:ymał magnetofon.

.

- No i co, towarzyszu majorze? Ciekawe,
prawda?
- Mieliście nosa, że zajrzeliście do tapcza•
nów - powiedział Downar. - Bardzo cie·
kawe, powiedziałbym nawet, i.e niezwykłe.
- Nie mogę tylko zrozumieć„. - mruknął
porucznik, drapiąc się w głowę. - Nie mo·
gę zrozumieć po jaką cholerę ta babka nastawiała magnetofon? Dlaczego chciała zarejestrować na taśmie tę rozmowę„.?
Downar wstał i przeszedł się po pokoju.
- Tego chyba można się dosyć łatwo do•
myślić. Przypuszczalnie ten jej Konrad nie
wierzył, że tamta ją szantażuje. Nagrała tę
rozmowę po to, żeby go o tym przekonać.
Zresztą nie mamy pewności, czy nie webo·
dzi tu w grę osoba trzecia, która chciała wiedzieć o czym rozmawiała Ternerowa ze Skoczyńską.
- Sądzicie, że

ten drugi głos to Ternerowej?
- Jestem prawie pewien. Zresztą motna to
łatwo sprawdzić. Damy taśmę do przesłu·
chania Ternerowi. On pozna gło1 żony.
- Warto by teraz odszukać tego jakle&oj
Konrada - powiedział Olszewski.
Downar skinął głową.

„ \.~.

„

- Bardzo warto. Ale jak to nobłć? Cieka·
we co też Ternerowa kombinowała z tym
facetem?
- Może jakiś szmugiel, a może waluta al·
bo narkotyki. W każdym razie wy1ląda na
jakiś większy interes.
- I mnie sfEt tak zdaje - przytakn11,ł Dow•
nar. - To musiał być duży interes.

Nazajutrz z samego rana Downar zdał relację szefowi.
- To rzuca zupełnie nowe łwiatło na całll
sprawę - powiedział Leśniewski. - Z tej tdrny magnetofonowej wynika, że Skoczyńska
szantaż.owała Ternerową. Trudno w tej chwlli odgadnąć co było przedmiotem szantażu,
ale robi to takie wrażenie, że chodziło o dużą stawkę.

- Sądzisz, ie to morderstwo.„ T - 1pytał
Downar.
- Właśnie. Teraz możemy wysunąć hipotezę, że Ternerowa, doprowadzona do 01ta•

tecznoścl, zabiła Skoczyńską.
Downar zapal.ił papierosa I :i:amyillł 1lę.
Dopiero po dłu'Zsz1j chwili znowu się odez•
wał.

- Teoretvcznla byłoby to możliwe,
ale
mnie taka ·koncepcja wydaje się mało prawdopodobna. Po pierwsze Ternerowa nie moała wiedzieć, że Skoczyńska :majduje się w
pokoju jej męża, a po druii•„.
- Chwileczkę - przerwał mu Lećnle'\ff'lkl.
-Ternerowa na pewno wiedziała, !e Skoczyńska jest u jej męża. Jestem pewien, 'i:.•
ten poeta.„ zapomniałem w tej chwili jeio
nazwiska.
- Honer.
- O właśnie, Honer. Jestem pewien, te Honer nie omieszkał dać jej tego do zrozumienia. Wyobraźmy sobie na ~rzykład ~akll sytuację: Ternerowa wych~dz1 na chwilę z po·
koju Honera, idzie na gorę, chcąc zaskocuć
męża in flagranti. l"atrafia na moment, kiedy Terner zszedł na dół do telefonu, otwit~
ra drzwi, widzi na ł6żku śpiącą Skoczyń~kll
i... Błyskawiczna decyzja. Za jednym zamachem uwolnić się od szantażu i pozbyć si•
rywalki. Chwyta ciężką popielniczkę„.
W miarę jak Leśniewski mówił; twara
Downara pokrywała się coraz głębszll zadumą.

- Tak, tak. Morderstwa dokon11.no w mo•
men cie, kiedy Terner zszedł. d~ telefonu
powiedział cicho, jakby do s1eb1e.
- Nie odpowiada ci moja koncepcja? apytał Leśniewski.

Bo ja wiem„. Tego rodzaju działanie wyprecyzji. To była kwestia tylkc> kilku minut. Musiałby być wyjątkowy
zbieg okoliczności, źeby tak wszystko zagrało. A poza tym zapominasz, że następnie została zamordowana Ternerowa.
- Upierasz się przy tym. że jeden czło
wiek dokonał tych dwóch zbrodni?
Downar poruszył się niecierpliwie.
- Powiedziałem ci ju:i:, że przy niczym
si• na razie nie upieram, ale coraz bardziej
-

magało dużej

skłonny jestem przypuszczać, że

w obydwu
wypadkach marny do czynienia ;i; tym u.·
n1ym sprawc11,.
- Masz jut moi• jakąś koncepcję? Przy•
znaj się.
Downar uśmiechnął się.
- Nie, nie mam jeszcze żadnej sensownej
koncepcji. A to co mi chodzi po głowie jęs'
tak fantastyczne, że nie warto o tym mówić.
- Powiedz. Nie ·wstydź się - zachęcił go
Leśniewski. Może akurat to coś genialnego.
- Nie, nie, to są takie zupełnie luźne sko•
jarzenia. Nie lubię gadać byle czego. Musz'
sobie to jeszcze wszystko dokładnie przemy·
jleć. Na razie bardzo chciałbym znaleźć czło
wieka, który ma na imię Konrad. To doSJa
rzadkie imi•·
- No, to i:yc:r:ę cl powodzenia - powiedział
Leśniewski, wyci-ągając rękę na poieg:nanie,

• • •
Terner nie miał żadnych 'l'l.'ątpliwoścł.
- Tak. To głos mojej żony. Na pewną.
Downar zatrzymał magnetofon.
- Z dialogu zarejestrowanego na tej taśmie wynika, że pańska żona prowadziła
jakieś niezbyt czyste interesy handlowe do
sp6łki z kimś, kto ma na imię Konrad. Czy
zna pan może kogoś o tym imieniu?
Terner potrząsnął głową.
- Nie. Nie znam i nigdy nie znałem żad
nego Konrada.
- A o interesach prowadzon3•ch przez
pańska żonę także pan nic nie wie?
- Nie. Nie miałem pojęcia, że Olga prowadziła jakieś interesy. Nigdy mi o tym nie
wspominała. Niech mi pan powie, panie majorze, czy długo będzie mnie pan trzymał
w tym pudle?
(27)
(Dalszy cillg nastllpi)
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